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Introdução: A ordem Lepidoptera, representada por borboletas e mariposas, ocorre em
todos os continentes, exceto na Antártida. Um aspecto peculiar da biologia deste grupo
são os hábitos alimentares dos adultos serem muito distintos dos imaturos. Lagartas
são geralmente herbívoras e adultos podem ser nectarívoros ou frugívoros. 
A Mata Atlântica apresenta uma das mais ricas faunas de lepidópteros do mundo, que
são usados frequentemente na avaliação ambiental por manterem forte relação com as
plantas hospedeiras, microclima e padrões de disponibilidade de recursos, e por
apresentarem grande sensibilidade e respostas rápidas a mudanças na qualidade do
habitat, sendo bons indicadores de integridade. Objetivo: Considerando o papel desses
insetos na percepção do nível de impacto dos ecossistemas através de suas interações
com o ambiente, o presente trabalho objetivou realizar o levantamento de lepidópteros
frugívoros em área de unidade de conservação da região do Vale do Aço - MG.
Metodologia: O estudo foi realizado na RPPN Fazenda Macedônia, da empresa
Cenibra Celulose Nipo-Brasileira, localizada à margem direita do Rio Doce, no leste
mineiro. Tendo uma área total de 3.000 hectares, onde de 50% são plantações de
eucalipto e o restante é de vegetação nativa caracterizada como floresta estacional
semidecidual, representa um importante remanescente de Mata Atlântica em Minas
Gerais.
As coletas foram realizadas quinzenalmente de março de 2012 a maio de 2013, com
armadilhas Van Someren-Rydon dispostas em quatro áreas, contendo isca de frutas
fermentadas, aferidas após 24 horas. Outro método de captura foi a busca ativa
utilizando rede entomológica. Resultados: Foram coletados 82 espécimes e aqueles
que foram identificados podem ser distribuídos em oito famílias: família Arctiidae,
família Hesperiidae, família Lycaenidae (subfamília Teclinae), família Nymphalidae
(subfamílias Biblidinae, Charaxinae, Danainae, Heliconiinae, Ithomiinae, Limenitinae,
Morphinae e Nymphalinae), família Papilionidae (subfamília Papilioninae), Pieridae
(subfamília Coliadinae e Pierinae), família Saturnidae e família Sphingidae.
A família Nymphalidae é a de maior representatividade de espécies e indivíduos. A
área de maior número de espécies coletadas é a borda do eucaliptal, onde se encontra a
região mais aberta e as frentes de contato entre a mata e o eucaliptal. 
Todas as borboletas do gênero Hamadryas (Nymphalidae: Biblidinae) foram coletadas
em áreas de trilha aberta – entre o eucaliptal e a mata – ou em clareiras, não diferindo
dos estudos sobre essa subfamília que é comumente usada como indicadora de
paisagens fragmentadas.
A fragmentação é uma das principais causas da diminuição ou aumento brusco do
tamanho das populações, interrupção de processos migratórios, redução do fluxo
gênico, além de criar barreiras para a dispersão, deixando populações confinadas e
mais susceptíveis a perturbações. Conclusão: A modificação de paisagens e
fragmentação de habitats representam riscos à biodiversidade, a amostragem de
lepidópteros fornece dados consistentes para a realização de diagnósticos ambientais.
Os resultados desse trabalho somado a futuros resultados sobre a distribuição do grupo
na RPPN Fazenda Macedônia podem embasar importantes estudos de conservação das
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paisagens.

Palavras-chave: Lepidoptera. Frugívoras. Minas gerais. 

Agências de fomento: CENIBRA, Unileste

14ª Semana de Iniciação Científica e 5ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


