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INTRODUÇÃO GERAL 86 

Os animais ectotérmicos, como os insetos, são extremamente dependentes da 87 

temperatura do ambiente e isso os torna vulneráveis às mudanças climáticas (Kühsel & 88 

Blüthgen 2015). Organismos modelo para realização de testes de resistência térmica 89 

devem responder rapidamente às mudanças em seu habitat, como é o caso das borboletas 90 

(Brown, 1991), que se associam intimamente com ambientes específicos (Ribeiro e 91 

Freitas 2012), sendo rapidamente afetadas em caso de alterações no clima. A estrutura 92 

das comunidades de borboletas está relacionada à vegetação presente em seu habitat e é 93 

influenciada pela disponibilidade de recursos alimentares, microclima e luminosidade 94 

(Brown Jr & Freitas, 2000; Pereira et al., 2017). Considerando as mudanças climáticas e 95 

seu efeito na temperatura média anual, as borboletas podem ser úteis no monitoramento 96 

das alterações ambientais. Cabe ressaltar que as borboletas tropicais respondem a 97 

sazonalidade das plantas encontradas nos habitats que vivem, dessa forma, apresentando 98 

um ciclo de ocorrência das espécies entre as estações chuvosa e seca (Ribeiro et al. 2010). 99 

A diversidade entre as estações pode ser impulsionada por condições ambientais, 100 

dinâmica da população e migração (Wolda 1989; Brito et al. 2014; Torres et al. 2009).  101 

Para o próximo século é esperado um aumento de 3-6°C na temperatura do 102 

planeta, o que desencadeará mudanças em diversos ambientes ao longo dos gradientes 103 

altitudinais e longitudinais (Colwell et al., 2008; García-Robledo et al., 2015).  Eventos 104 

extremos, como ondas de calor ou frio, podem provocar perturbações fisiológicas e um 105 

aumento da mortalidade de diversos organismos (Meehl et al., 2004; Martinet et al., 106 

2015).  As respostas biológicas dos organismos às alterações climáticas, em particular ao 107 

aquecimento global, estão relacionadas à sua fisiologia e, cada espécie possui uma 108 

termotolerância e, responderá diferentemente às condições que afetam o meio que vivem 109 

(Klok et al., 2003; Martinet et al., 2015). Para determinar a termotolerância das espécies 110 

ou das populações, a ecologia fisiológica e a fisiologia evolutiva realizam testes 111 

fisiológicos, como testes que medem a tolerância térmica dos indivíduos (Hoffmann & 112 

Parsons, 1991; Huey et al., 1992). Saber o limite da tolerância térmica permite determinar 113 

a distribuição geográfica atual e futura das espécies. Estimando a tolerância térmica das 114 

espécies pode-se prever adaptações dessas a um habitat alterado devido ao aquecimento 115 
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global (Addo-Bediako et al., 2000; Overgaard et al., 2012; Sunday et al., 2014; García-116 

Robledo et al., 2015). Estudos com diferentes grupos de insetos já documentaram a 117 

influência da tolerância térmica na distribuição das espécies. Como por exemplo, insetos 118 

herbívoros de gradientes atitudinais elevados apresentam menor tolerância a altas 119 

temperaturas do que insetos herbívoros restritos a ambientes de elevações mais baixas 120 

(García-Robledo et al., 2015). Comunidades de formigas em áreas abertas podem ser 121 

reguladas principalmente pela variação de temperatura durante o dia, formigas agressivas 122 

(dominantes) são menos resistentes ao calor do que as formigas subordinadas, então no 123 

verão a abundância relativa das subordinadas aumentou e as dominantes restringiram seu 124 

limite de atividade aos períodos do anoitecer e noite (Retana e Cerdá, 2000).  125 

Sabendo da influência da resistência térmica na ocorrência das comunidades e 126 

populações, compreender as restrições fisiológicas dos organismos em relação ao 127 

ambiente que vivem, torna-se útil para facilitar a previsão do comportamento das espécies 128 

em caso de mudanças climáticas. Dessa forma, compreender as restrições fisiológicas dos 129 

organismos em relação ao ambiente que vivem, facilita a previsão do comportamento das 130 

espécies em caso de mudanças climáticas. E para entendermos a restrição fisiológica das 131 

espécies é necessário conhecermos a comunidades dessas espécies quanto a sua dinâmica, 132 

abundância, composição e riqueza de espécies. Assim, conhecendo a comunidade e as 133 

restrições fisiológicas de suas espécies podemos explorar as possibilidades de adaptação 134 

em relação às mudanças globais. 135 

Esta dissertação está organizada em dois capítulos que formarão dois artigos a 136 

partir dos resultados obtidos: 137 

O capítulo 1 corresponde ao artigo “Comunidade de borboletas frugívoras 138 

(Lepidoptera: Nymphalidae) em diferentes habitats”, que será submetido ao periódico 139 

“Organisms Diversity & Evolution”. Esse estudo teve como objetivo investigar os 140 

padrões de distribuição das espécies de borboletas frugívoras em diferentes extratos 141 

vegetacionais, através da avaliação da abundância, composição e riqueza de espécies 142 

entre dois habitats contrastantes do campo rupestre, ao longo de 12 meses. 143 

O capítulo 2 refere-se ao artigo “Resistência térmica das borboletas frugívoras 144 

(Lepidoptera: Nymphlidae) de dois ambientes contrastantes”, que será submetido o 145 
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periódico “The Science of Nature”. O objetivo desse estudo foi testar se as espécies de 146 

borboletas frugívoras presentes em diferentes habitats do campo rupestre apresentam 147 

resistências térmicas distintas e específicas de cada formação vegetal. 148 
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CAPÍTULO 1 241 

Artigo em preparação para ser submetido ao periódico Organisms Diversity & Evolution. 242 

Comunidade de borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) em ambientes 243 

montanhosos 244 
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Resumo 245 

Condições ambientais como temperatura, umidade do ar e disponibilidade de recursos, 246 

são condições que limitam os organismos aos habitats em que vivem, direcionando sua 247 

distribuição. Borboletas frugívoras são organismos dependentes das condições 248 

ambientais de seu habitat, por isso são sensíveis a qualquer variação nas condições 249 

abióticas. Assim, considerando as mudanças climáticas e seu efeito na temperatura média 250 

anual, as borboletas podem ser úteis no monitoramento das alterações ambientais. 251 

Testamos a composição e a diversidade das borboletas frugívoras presentes em dois 252 

ambientes contrastantes. Foram amostradas 50 espécies em 574 indivíduos onde a 253 

abundância e a riqueza de espécies não diferiram entre os habitats. A composição das 254 

espécies entre os habitats diferiu, esse fato pode ocorrer devido aos recursos vegetais 255 

disponíveis nos habitats. A distribuição das borboletas apresenta variação na diversidade 256 

temporal, e essa dissimilaridade ocorreu principalmente pela substituição de espécies. Os 257 

meses chuvosos são os meses mais abundantes e ricos, apresentando os meses de outubro 258 

e novembro como os meses de maior concentração de espécies. Esse fato pode ser 259 

explicado pelo aumento da produção de folhas e frutos devido ao aumento da 260 

precipitação. Ao analisar a diversidade das espécies de borboletas em diferentes habitats, 261 

nosso estudo abrange mais áreas e amostra maior número de espécies, contribuindo de 262 

forma mais completa para o conhecimento da comunidade local. 263 

Palavras-chave 264 

Diversidade, Afloramento Rochoso, Capão Florestal, Turnover 265 

 266 

 267 

Introdução 268 

Condições ambientais como temperatura e umidade do ar, disponibilidade de recursos 269 

e presença de predadores são condições que limitam os organismos aos habitats em que 270 

vivem, direcionando assim, a sua distribuição (Beirão et al. 2017). O nível de 271 

complexidade do habitat também pode influenciar no padrão de distribuição dos 272 

organismos (Tews 2004), como por exemplo, borboletas de florestas apresentam maior 273 
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riqueza de espécies quando comparada a áreas de vegetação em estágio inicial de sucessão 274 

e de pastagem (Carneiro et al. 2014). Habitats mais complexos fornecem mais nichos, 275 

microclimas variados e mais opções para busca de recursos, dessa forma esses ambientes 276 

apresentam maior diversidade e possibilitam a coexistência de diferentes espécies 277 

(Bazzaz 1975; Tews 2004; Stein et al. 2014). 278 

A relação entre a estrutura do ambiente e a riqueza de espécies de animais já são bem 279 

documentados, como por exemplo, a correlação entre a riqueza de aves e a complexidade 280 

da estrutura vegetacional de florestas (Lesak et al. 2011), o aumento da diversidade de 281 

pequenos carnívoros e suas presas com uma maior cobertura de arbustos em ambientes 282 

áridos (Blaum et al. 2007), maior riqueza de espécies de aranhas e besouros em dosséis 283 

mais estruturados (Vierling et al. 2011) e, por fim, um aumento da riqueza de espécies de 284 

formigas em diferentes ambientes com o aumento das espécies de plantas (Cardoso et al. 285 

2010; Cardoso e Schoereder 2014). Borboletas frugívoras também são influenciadas pela 286 

estrutura vegetacional do ambiente, afetando assim, seu padrão de distribuição (Didham 287 

et al. 2007; Basset et al. 2012; Beirão et al. 2017). 288 

As borboletas frugívoras são organismos altamente dependentes das condições 289 

ambientais de seu habitat e são assim sensíveis à variação nas condições abióticas 290 

(Ribeiro e Freitas 2012). Tal característica, associado ao fato de possuir um ciclo de vida 291 

curto, facilidade na amostragem e taxonomia bem resolvida, tornam as borboletas boas 292 

bioindicadoras (Freitas et al. 2006). Assim, considerando a possibilidade de mudanças 293 

climáticas e seu efeito na temperatura média anual, insetos ectotérmicos como borboletas 294 

podem ser modelos para o monitoramento das alterações ambientais. Cabe ressaltar que 295 

as borboletas tropicais respondem a sazonalidade das plantas encontradas nos habitats 296 

que vivem, dessa forma, apresentando um ciclo de ocorrência das espécies entre as 297 

estações chuvosa e seca (Ribeiro et al. 2010). A diversidade entre as estações pode ser 298 

impulsionada por condições ambientais, dinâmica da população e migração (Wolda 1989; 299 

Brito et al. 2014; Torres et al. 2009). Assim, é de fundamental importância conhecer as 300 

comunidades quanto à riqueza e composição, bem como sua dinâmica.  301 

Nesse estudo, investigamos os padrões de distribuição de espécies de borboletas 302 

frugívoras em ambientes com diferentes estruturas vegetacionais. Avaliamos a 303 

abundância, composição e riqueza das espécies de borboletas frugívoras entre dois 304 
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ambientes distintos, sendo um ambiente florestal e o outro herbáceo arbustivo 305 

predominantemente aberto. Testamos as seguintes hipóteses: (i) o capão florestal 306 

apresenta maior abundância e riqueza de espécies do que o afloramento rochoso; (ii) Por 307 

causa das diferenças ambientais bióticas entre o capão florestal e o campo rupestre, a 308 

composição será diferente entre os mesmos e, por isso a diversidade beta será 309 

impulsionada por turnover; e finalmente, (iii) a abundância e riqueza de espécies das 310 

borboletas frugívoras serão maiores no período chuvoso, devido à maior disponibilidade 311 

de recurso nessa estação. 312 

Metodologia 313 

Área de Estudo 314 

O presente estudo foi realizado no Parque Estadual Serra do Ouro Branco 315 

(PESOB, 20°31’S, 43°41’W), localizado na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais (Fig. 316 

1). O parque compõe a porção Sul da Serra do Espinhaço e sua área é de aproximadamente 317 

7.520,7888 hectares (IEF 2009). O clima da região é caracterizado como tropical de 318 

altitude com invernos secos e verões chuvosos bem marcados (Alvares et al. 2013). Sua 319 

vegetação é caracterizada pela presença de diversos ambientes entre elas, campo rupestre 320 

quartzítico, campo limpo, canga e capões florestais (IEF 2017). 321 

Habitats 322 

Afloramento Rochoso 323 

Afloramentos rochosos são encontrados em ambientes de campo rupestres 324 

(Silveira et al. 2016). Os campos rupestres ocorrem em altitudes acima de 900m, são 325 

caracterizados pela presença de um mosaico de paisagens como pastagens e vegetações 326 

associadas a afloramentos rochosos (Silveira et al. 2016). Estão inseridos em áreas de 327 

transição entre o Cerrado e Mata Atlântica (Giulietti et al. 1997; Coelho et al. 2016). Os 328 

afloramentos rochosos são áreas mais abertas, apresentam rochas expostas cobertas por 329 

liquens e plantas rupícolas (Conceição e Pirani 2005; Rapini et al. 2008). A rocha exposta 330 

está envolvida por uma vegetação herbáceo-arbustiva, além de gramíneas, a família de 331 

maior dominância é a Velloziaceae acompanhada de Amaryllidaceae, Bromeliaceae, 332 
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Cactaceae, Compositae, Cyperaceae e etc (Conceição e Giulietti 2002; Conceição e Pirani 333 

2005; Conceição 2006; Rapini et al 2008). 334 

Capão florestal 335 

Os capões florestais apresentam variações em sua estrutura vegetacional, isso 336 

pode estar associado às condições climáticas encontradas em regiões montanas e às 337 

características topográficas (Coelho et al. 2016). É um ecossistema bem úmido, com 338 

precipitações acima de 2000 mm/ano. Os dosséis apresentam diferentes alturas e podem 339 

chegar a 7,08 m em média (Meguro et al. 1996). A composição de espécies vegetais nos 340 

capões florestais pode ser representada por troncos e galhos finos, as folhas podem ser 341 

pequenas e coriáceas, além da presença de várias espécies de epífitas (Coelho et al. 2016). 342 

Desenho Amostral 343 

O levantamento das borboletas foi realizado mensalmente durante 12 meses (de 344 

dezembro de 2017 a novembro de 2018). Foram selecionadas três unidades amostrais de 345 

afloramento rochoso e três unidades amostrais de capão florestal no PESOB (Fig. 1). Em 346 

cada unidade amostral foi instalado arbitrariamente um transecto de 250 m de 347 

comprimento com cinco armadilhas distantes entre si por 50 m. Utilizamos armadilhas 348 

atrativas do tipo van Someren-Rydon, com isca de banana fermentada. As armadilhas 349 

ficaram expostas durante cinco dias em cada campanha. Os indivíduos foram coletados 350 

com informações do ponto, transecto e data de cada coleta. Os espécimes foram 351 

identificados com o auxilio de guias de identificação e depositados na coleção 352 

entomológica da Universidade Federal de Ouro Preto. 353 
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 354 

Fig. 1 Mapa da localização do Parque Estadual Serra do Ouro Branco; Pontos dentro das 355 

unidades amostrais; Transectos dentro dos habitats (Afloramento rochoso e capão 356 

florestal) e; Armadilha atrativa para coleta de borboletas frugívoras. 357 

Análises Estatísticas  358 

Para testar se houve diferença na abundância e na riqueza das espécies de 359 

borboletas ao longo dos meses utilizamos análise circular (Ribeiro et al. 2010; Brito et al. 360 

2014). Comparamos a abundância e riqueza das espécies presentes no afloramento 361 

rochoso e capão florestal separadamente ao longo dos meses. Para a análise circular, 362 

transformamos os meses em que cada espécime foi capturado em graus, assim um vetor 363 

médio que indica o ângulo médio (µ) e seu comprimento (r) foram calculados (Fisher 364 

1983; Ribeiro et al 2010). O r varia de 0 a 1, um valor de r maior indica que os dados 365 

estão mais próximos da média do que um valor de r menor. Para testar a hipótese nula de 366 

que as borboletas ocorriam uniformemente ao longo dos meses, utilizamos o teste de 367 

Rayleigh’s (Fisher 1993; Zar 1999; Mardia e Jupp 2000). A análise circular foi realizada 368 

no programa Oriana (Kovach 2002). 369 
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Para testarmos a hipótese que o capão florestal apresenta maior abundância e 370 

riqueza de espécies em relação ao afloramento rochoso, dois modelos lineares 371 

generalizados (GLMs) foram construídos. Para os dois o habitat foi utilizado como 372 

variável explicativa e, a abundância e a riqueza de espécies como variáveis respostas de 373 

cada modelo (binomial negativa). Para testar a composição de espécies entre o capão 374 

florestal e o afloramento rochoso utilizamos a partição aditiva de diversidade nas três 375 

escalas: (α) diversidade das unidades amostrais, (β1) diversidade entre as unidades 376 

amostrais, (β2) diversidade entre os habitats. Testamos também se a dissimilaridade na 377 

composição das espécies entre o capão florestal e o afloramento rochoso foi impulsionada 378 

pelo aninhamento (ganho ou perda de espécies) ou pelo turnover (substituição de 379 

espécies) através do pacote betapart (Baselga e Orme 2012) que utiliza o índice de 380 

dissimilaridade de Sorensen, no programa estatístico R v 1.1.447 (R Core Team 2018). 381 

Analisamos ainda se a diversidade de espécies variava ao longo dos meses, para isso, 382 

utilizamos partição aditiva de diversidade, onde os dados das unidades amostrais foram 383 

agrupados em meses, trimestres e semestres. Assim, tivemos quatro escalas de 384 

diversidade: (α) diversidade dos meses amostrados, (β1) diversidade entre os meses, (β2) 385 

diversidade entre os trimestres e (β3) diversidade entre os semestres. Utilizamos o pacote 386 

betapart (Baselga e Orme 2012) que utiliza o índice de dissimilaridade de Sorensen, no 387 

programa estatístico R v 1.1.447 (R Core Team 2018), para testar se a dissimilaridade 388 

entre os meses era impulsionada pelo aninhamento (ganho ou perda de espécies) ou pelo 389 

turnover (substituição de espécies). 390 

Para cada habitat estimamos a riqueza de espécies através da extrapolação e curvas 391 

de rarefação baseadas no estimador Chao1, configuradas com q=0 (baseado na riqueza de 392 

espécies), 40 knots e 300 bootstraps (para o intervalo de confiança) (Chao e Jost 2012, 393 

Beirão et al. 2017), utilizando o programa iNEXT (Chao et al. 2016). 394 

Resultados 395 

Em uma amostragem de 34.560 horas-armadilha, foram coletadas 574 borboletas, 396 

compreendendo 50 espécies, representadas por cinco subfamílias da família 397 

Nymphalidade (Apaturinae, Biblidinae, Charaxinae, Nymphalinae e Satyrinae). No 398 

afloramento rochoso amostramos 114 indivíduos em 34 espécies.  Nos capões florestais 399 
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coletamos 460 indivíduos de 38 espécies. O afloramento rochoso e o capão florestal 400 

apresentaram 22 (44%) espécies em comum e 28 (56%) espécies exclusivas, sendo 12 401 

(24%) espécies pertencentes ao afloramento rochoso e 16 (32%) ao capão florestal. As 402 

espécies mais abundantes foram Godartiana muscosa com 149 indivíduos, seguida de 403 

Yphthimoides patricia com 48 indivíduos. Essas espécies também se destacaram por 404 

apresentarem maior abundância nos habitats, G. muscosa foi mais abundante no capão 405 

florestal com 143 indivíduos e Y. patricia mais abundante no afloramento rochoso com 406 

45 indivíduos. Do total das 50 espécies, 13 foram sigletons que representam 26% do total 407 

de espécies e sete foram dobletons, representando 14% (Tabela 1).  408 

Tabela 1 – Subfamílias e espécies de borboletas frugívoras coletas no Parque Estadual 409 

Serra do Ouro Branco, indicando o número de indivíduos coletado por habitat. O número 410 

entre parênteses representa o número de espécies por subfamília. 411 

Espécies Número de 

indivíduos 

Afloramento 

Rochoso 

Número de 

indivíduos 

Capão 

Florestal 

Total 

Geral 

Apaturinae (1)    

Doxocopa laurentia (Godart, 1824) 1  1 

Biblidinae (8)    

Epiphile orea (Hübner, 1823) 6  6 

Eunica cuvierii (Godart, 1819) 2  2 

Eunica maja (Fabricius, 1775) 1 4 5 

Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) 2  2 

Hamadryas epinome (C. Felder & R. 

Felder, 1867) 

 3 3 

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758)  1  1 

Hamdryas februa (Hübner, 1823)  1 1 

Yphthimoides renata (Stoll, 1780) 1  1 

Brassolini (1)    

Eryphanis reevesii (E. Doubleday, 1849)  14 14 

Charaxinae (6)    

Archaeoprepona amphimachus 

(Fabricius, 1775)  
2 3 5 

Memphis acidalia (Hübner, 1819) 1  1 

Memphis appias (Hübner, 1825) 1  1 

Memphis moruus (Fabricius, 1775) 1 1 2 

Memphis otrere (Hübner, 1825) 1 10 11 

Zaretis isidora (Cramer, 1779)  1 1 

Nymphalinae (3)    

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 1 3 4 
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Espécies Número de 

indivíduos 

Afloramento 

Rochoso 

Número de 

indivíduos 

Capão 

Florestal 

Total 

Geral 

Historis odius (Fabricius, 1775) 2  2 

Junonia evarete (Cramer, 1779)  1  1 

Satyrinae (19)    

Blepolenis batea (Hübner, 1821) 1 2 3 

Caligo arisbe (Hübner, 1822)  4 4 

Carminda paeon (Godart, 1824) 2 36 38 

Dasyophthalma rusina (Godart, 1824)  7 7 

Forsterinaria necys (Godart, 1824) 1 16 17 

Forsterinaria quantius (Godart, 1824) 1 21 22 

Godartiana muscosa (A. Butler, 1870)  6 143 149 

Hermeuptychia sp1 (Forster, 1964) 2 10 12 

Moneuptychia giffordi (A.V.L. Freitas, 

Emery & O.H.H. Mielke, 2010) 

1 4 5 

Moneuptychia itapeva (A.V.L. Freitas, 

2007) 

7 2 9 

Moneuptychia soter (A. Butler, 1877)  1 1 

Moneuptychia sp1 (Forster, 1964) 1 1 2 

Moneuptychia wahlbergi (A.V.L. 

Freitas, E. Barbosa, R. Siewert & O.H.H. 

Mielke, 2015) 

 2 2 

Morpho helenor (Cramer, 1776) 2 41 43 

Opoptera sulcius (Staudinger, 1887)  3 3 

Opsiphanes invirae (Hübner, 1808)  1 5 6 

Paryphthimoides grimon (Godart, 1824)  1 1 

Paryphthimoides phronius (Godart, 

1824) 

 1 1 

Paryphthimoides poltys (Prittwitz, 1865)  8 8 

Pharneuptychia pharnabazos (Bryk, 

1953) 

4 8 12 

Taygetis drogoni (Siewert, Zacca, Dias 

& Freitas 2013) 

 12 12 

Taygetis laches (Fabricius, 1793)  3 3 

Taygetis virgilia (Cramer, 1776)  1 1 

Yphthimoides affinis (A. Butler, 1867) 3 4 7 

Yphthimoides angularis (A. Butler, 

1867) 

2  2 

Yphthimoides borasta (Schaus, 1902)  16 16 

Yphthimoides pacta (Weymer, 1911) 6 4 10 

Yphthimoides patrícia (Hayward, 1957) 45 3 48 

Yphthimoides renata (Stoll, 1780)  18 18 

Yphthimoides sp1 (Forster, 1964) 1  1 

Yphthimoides sp2 (Forster, 1964) 1  1 
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Espécies Número de 

indivíduos 

Afloramento 

Rochoso 

Número de 

indivíduos 

Capão 

Florestal 

Total 

Geral 

Yphthimoides straminea (A. Butler, 

1867) 

3 43 46 

Total Geral 114 460 574 

 412 

A distribuição das borboletas entre os meses não é uniforme (Fig. 5, p<0,05). O 413 

tratamento da abundância do afloramento rochoso apresentou menor concentração de 414 

indivíduos durante os meses (menor ângulo médio (µ) com o valor de 294,7°) e o 415 

tratamento da riqueza total apresentou maior concentração de espécies ao longo dos 416 

meses (maior ângulo médio (µ) com o valor de 321,7°). Os tratamentos apresentaram 417 

variados comprimentos de vetores (r), onde o tratamento que apresentou menor 418 

uniformidade na ocorrência de espécies de borboletas durante os meses foi o da riqueza 419 

total, com o valor de r de 0,81. A média de todos os tratamentos indica novembro como 420 

o mês de maior concentração de riqueza e abundância, com exceção dos tratamentos 421 

abundância do afloramento rochoso e abundância total que indicam outubro como mês 422 

de maior concentração (Fig. 2).   423 
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 424 

Fig. 2 Histogramas circulares da abundância, riqueza de espécies de borboletas frugívoras 425 

e o total destas coletadas em dois habitats do campo rupestre presentes no Parque Estadual 426 

Serra do Ouro Branco, ao longo de um ano. As setas representam o comprimento do vetor 427 

médio (r) e indicam o mês de maior concentração de abundância e riqueza de espécies.  428 

A diversidade dentro das unidades amostrais (α) foi maior do que o esperado. A 429 

diversidade α encontrada foi de 40% sendo maior do que os 33% que era o valor esperado 430 

(p<0,001; Figura 3). A diversidade β foi separada em: β1 diversidade entre as unidades 431 

amostrais e (β2) diversidade entre os habitats e, representou 60% da riqueza de espécies. 432 

Observamos o valor de 31% para a diversidade β1, valor menor do que o observado que 433 

foi de 39% (p<0,01; Figura 3). Já o β2 apresentou o valor esperado de 27% e o observado 434 

de 28%, não diferindo entre o esperado e observado (p=0,94) (Fig. 3). A decomposição 435 
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da diversidade β foi em razão, principalmente, da substituição de espécies (βSIM = 0,57 e 436 

βSNE = 0,12). 437 

α
 438 

Fig. 3 Riqueza de espécie observada e esperada em várias escalas de amostragem: (α - 439 

preto) diversidade das unidades amostrais, (β1 – cinza escuro) diversidade entre as 440 

unidades amostrais, (β2 – cinza claro) diversidade entre os habitats. Diversidade α e β1 441 

apresentaram diferença entre observadas e esperadas.  442 

Quando analisamos a abundância e a riqueza de espécies ao longo dos meses, 443 

setembro foi o mês com maior representatividade em abundância com 116 indivíduos 444 

(20,1%) e o mês que apresentou maior riqueza foi janeiro com metade (n=25) das espécies 445 

coletadas. O afloramento rochoso apresentou 32 indivíduos (28%) coletados no mês de 446 

setembro e o capão florestal 84 (18,2%). A riqueza no afloramento rochoso no mês de 447 

janeiro foi de 12 (37,5%) espécies e no capão florestal 17 (44,7%) espécies, que também 448 

foi a riqueza encontrada para o mês de março. 449 
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Observou-se maior diversidade na riqueza de espécies dos meses (α) e, entre os 450 

trimestres. Tal padrão foi explicado por turnover de espécies entre as estações (βSIM = 451 

0,71 e βSNE = 0,12). A diversidade dos meses (α) foi de 26% das espécies coletadas e a 452 

diversidade β (dividida em: (β1) diversidade entre os meses, (β2) diversidade entre os 453 

trimestres e (β3) diversidade entre os semestres) apresentou 74% dessas espécies (Fig. 4). 454 

A diversidade α e β2 apresentaram diferença nos valores esperados e observados. O valor 455 

esperado para diversidade α foi de 22%, sendo assim, menor do que o observado 456 

(p<0,001; Figura 4).  457 

 458 

Fig. 4 Partição da diversidade da riqueza de espécie observada e esperada em várias 459 

escalas de amostragem: (α - preto) diversidade dos meses, (β1 – cinza escuro) diversidade 460 

entre os meses, (β2 – cinza) diversidade entre os trimestres (β3 – cinza claro) diversidade 461 

entre semestres. Diversidade α e β2 apresentaram diferença entre observadas e esperadas, 462 

sendo destacadas pelo asterisco. 463 

A curva de extrapolação e rarefação baseada na curva do coletor indica suficiência 464 

amostral para o afloramento rochoso e capão florestal (Fig. 5a). O afloramento rochoso 465 
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apresentou 84% de cobertura de amostragem e o capão florestal apresenta 98% (Fig. 5b). 466 

A abundância e riqueza de espécies entre o capão florestal e afloramento rochoso não 467 

diferiu (F = 1,92; p = 0,23 para riqueza e, F = 4,05; p = 0,11 para abundância). 468 

 469 

Fig. 5 a) Cobertura de amostragem dos habitats Capão Florestal (CF) e Afloramento 470 

Rochoso (AR) no Parque Estadual Serra do Ouro Branco. b) Curvas de acúmulo de 471 

espécies e rarefação-extrapolação da riqueza das borboletas frugívoras; Cores: Azul – 472 

Capão Florestal; Laranja – Afloramento Rochoso. 473 

Discussão 474 

O afloramento rochoso e o capão florestal apresentaram abundância e riqueza de 475 

espécies de borboletas semelhantes. Isso pode ocorrer devido aos recursos vegetais 476 

disponíveis nos dois habitats. Não corroborando com nossa hipótese de que a abundância 477 

e riqueza de espécies seriam distintas entre os habitats. A composição das espécies dentro 478 

as unidades amostrais (α) foi maior do que o esperado pelo acaso e a composição entre as 479 

unidades amostrais (β1) foi menor, que pode ser causado pela especificidade das espécies 480 

pelos seus habitats.  Ao longo dos meses de coleta a composição das espécies também 481 

apresentou diferenças, onde a diversidade dos meses (α) foi menor do que o esperado e a 482 

diversidade entre os trimestres (β2)  maior do que esperado pelo acaso. Essa diferença é 483 

resultado da substituição das espécies devido à sazonalidade dos recursos vegetais. As 484 

borboletas não apresentam uma distribuição uniforme ao longo do ano e o mês de 485 

novembro é indicado como o mês de maior concentração de espécies de borboletas 486 

frugívoras. A maior concentração no período chuvoso pode ocorrer devido ao aumento 487 

de recursos tanto para a borboleta adulta, quanto para a larva nessa estação. 488 
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Para os dois habitats existe um padrão para a abundância e riqueza de espécies de 489 

borboletas indicando os meses de outubro e novembro como os meses de maior 490 

concentração de espécies, esse resultado indica a estação chuvosa como a mais abundante 491 

e rica em espécies de borboletas. Com o aumento da precipitação no período chuvoso as 492 

plantas produzem mais frutos e folhas, aumentando a disponibilidade de recursos (Alves-493 

Silva e Del-Claro 2014; Brito et al. 2014), o que justifica o aumento da abundância e 494 

riqueza de espécies nesse período. Os meses de maior concentração de espécies podem 495 

representar um retrato do conjunto de espécies encontradas em um determinado local 496 

(Ribeiro et al. 2010). Dessa forma, os meses de outubro e novembro indicam retrato de 497 

todo conjunto de espécies do PESOB. 498 

Não encontramos diferença na abundância e riqueza de espécies de borboletas 499 

frugívoras entre os habitats afloramento rochoso e capão florestal. O afloramento rochoso 500 

é caracterizado por ser uma área aberta e aparentemente homogênea, porém a diversidade 501 

de espécies vegetais é alta (Fernandes et al. 2016), e isso pode proporcionar variedade 502 

nos recursos utilizados pelas espécies de borboletas. Além disso, a fitofisionomia do 503 

afloramento rochoso é representada por rochas expostas que estão circundadas por grande 504 

quantidade de gramíneas (Conceição e Giulietti 2002), sendo um recurso muito utilizado 505 

pelos imaturos da subfamília Satyrinae (Filgueiras et al. 2019), subfamília mais 506 

representada em nosso estudo.  507 

Apesar da similaridade entre o afloramento rochoso e o capão de mata em relação 508 

à riqueza e abundância, observamos diferença na composição das espécies entre os 509 

habitats (β1).  De fato, estudos recentes confirmam que a estrutura vegetacional é um forte 510 

indicador para o aumento da diversidade, riqueza e abundância de borboletas (DeVries e 511 

Walla 2001; Öckinger et al. 2009; Beirão et al. 2017). A diferença na composição da 512 

comunidade pode ser resultado da especificidade das espécies de borboletas em relação 513 

ao seu habitat (Ribeiro e Freitas 2012). Por exemplo, em nosso estudo as espécies Y. 514 

angularis, Y. sp1 e Y. sp2 são exclusivas do afloramento rochoso, e espécies do gênero 515 

Yphthimoides são conhecidas pela preferência por áreas abertas e com disponibilidade de 516 

gramíneas (Freitas et al. 2012; Barbosa et al. 2016). Tais observações podem explicar a 517 

preferência pela fitofisionomia do afloramento rochoso pelas espécies desse gênero no 518 

presente estudo. Por outro lado, as espécies T. drogoni, T. laches e T. virgilia foram 519 
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exclusivas do capão florestal, seguindo o padrão de ocorrência em florestas, como 520 

descrito para o gênero por Young (1984). Assim, as variações na composição dos habitats 521 

do campo rupestre influenciam a composição das espécies de borboletas frugívoras.  522 

A distribuição das borboletas apresenta sazonalidade entre os meses (α) e entre os 523 

trimestres (β2) (DeVries et al. 1999; Hirao et al. 2007; Ribeiro et al. 2010). A distribuição 524 

seguindo um padrão sazonal pode é uma característica comum das comunidades de 525 

borboletas em geral. A dissimilaridade da diversidade β foi explicada pela substituição de 526 

espécies, dessa forma um único mês não pode representar o total de espécies presentes no 527 

ambiente (Ribeiro et al. 2010). O turnover apresentado pela decomposição do β pode 528 

ocorrer devido a sazonalidade do clima das florestas do sudeste do Brasil (Morellato et 529 

al. 2000), que afeta diretamente a ocorrência das plantas hospedeiras das larvas e na 530 

disponibilidade de frutos para os adultos (Hamer et al. 2005; Murakami et al. 2008; Brito 531 

et al. 2014). Dessa forma, a sazonalidade permite que diferentes espécies ocorram em 532 

diferentes meses do ano, gerando assim, uma substituição de espécies.  533 

A diversidade temporal e espacial indica o padrão de ocorrência das espécies de 534 

borboletas frugívoras do campo rupestre e direcionam novas pesquisas em relação a essas 535 

comunidades. Ao analisar a diversidade das espécies de borboletas em diferentes habitats, 536 

nosso estudo abrange mais áreas e amostra maior número de espécies, contribuindo de 537 

forma mais completa para o conhecimento da comunidade local. O presente estudo 538 

conseguiu definir padrões de distribuição das comunidades de borboletas do PESOB, 539 

direcionando assim, futuros estudos que necessitem compreender como é a dinâmica 540 

dessa comunidade. 541 
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CAPÍTULO 2 690 

Limite térmico das borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) em 691 

ambientes contrastantes 692 

Resumo 693 

Organismos ectotérmicos, como insetos, são altamente dependentes da temperatura, 694 

sendo então, bons modelos para estudos que buscam prever respostas dos organismos às 695 

possíveis mudanças climáticas globais. Prever como mudanças climáticas poderão afetar 696 

a distribuição das espécies é uma tarefa complexa, contudo, é possível estimar 697 

determinadas restrições fisiológicas das espécies através da temperatura crítica máxima 698 

(CTmax), que pode indicar a conquista ou não de novos ambientes. Borboletas são 699 

organismos ectotérmicos e estão intimamente relacionadas ao seu habitat, logo, se 700 

mostram bons organismos para o estudo de resistência térmica. Com isso é possível 701 

avaliar padrões de distribuição das populações e, compreender as consequências de 702 

possíveis mudanças climáticas. Testamos se borboletas presentes em diferentes 703 

ambientes, capão florestal e afloramento rochoso, apresentavam CTmax distintos. Para 704 

isso, 387 borboletas, compreendendo 45 espécies foram testadas através de um teste 705 

denominado ensaio de rampa. As espécies de borboletas apresentaram diferença do 706 

CTmax entre os ambientes, essa diferença pode ser explicada baseada na heterogeneidade 707 

dos ambientes. O CTmax das espécies presentes no capão florestal e de todas as espécies 708 

coletadas se diferenciaram em dois grupos com distintos CTmax. Isso pode ocorrer 709 

devido ao ambiente térmico heterogêneo presente no capão florestal que geram diversos 710 

micro-habitats, possibilitam uma maior amplitude térmica da comunidade. O CTmax das 711 

espécies do afloramento rochoso e do capão florestal não diferenciaram na ausência das 712 

espécies mais abundantes, possivelmente explicado pela previsão da “hipótese da razão 713 
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de biomassa”. O possível aquecimento do planeta ameaça as espécies presentes em 714 

campos rupestres, principalmente aqueles grupos que apresentam menor resistência 715 

térmica. 716 

Palavras Chave 717 

CTmax, Afloramento Rochoso, Capão Florestal, Mudanças Climáticas 718 

Introdução 719 

Organismos ectotérmicos, como insetos, apresentam características fisiológicas 720 

que os tornam extremamente dependentes da temperatura (Oms et al., 2017) sendo então, 721 

bons modelos para estudos que buscam prever respostas dos organismos às possíveis 722 

mudanças climáticas globais. Os insetos estão adaptados e aclimatados a determinadas 723 

faixas de temperatura e a alteração desta afeta seu desempenho, sua fenologia e 724 

distribuição, desta forma, prejudicando as comunidades e populações (Damos & 725 

Savopoulou-Soultani, 2012; Huey et al., 2012).  726 

As previsões de como as mudanças climáticas poderão afetar a distribuição das 727 

espécies é uma das tarefas mais desafiadoras e complexas da atualidade, isto porque há 728 

um grande número de modelos utilizados para prever as potenciais mudanças climáticas 729 

(Araújo et al., 2015). Outra dificuldade é estimar a oscilação das temperaturas presente 730 

nos diversos micro-habitats encontrados pelas espécies diariamente (Baudier et al., 2015). 731 

Contudo, é possível estimar determinadas restrições fisiológicas das espécies, utilizando 732 

a temperatura crítica máxima (CTmax), que pode indicar a conquista ou não de novos 733 

ambientes, e assim, fazer uma previsão de sua distribuição em caso de mudanças 734 

ambientais (Gaston et al., 2009; Garcia-Robledo et al., 2015). Informações do CTmax de 735 

organismos específicos de determinados micro-habitats podem ser úteis para o 736 

entendimento do desempenho das populações de ectotérmicos em relação as flutuações e 737 

mudanças climáticas (Huey et al., 2012; Baudier et al., 2015). 738 

Regiões de campo rupestre estão entre as fisionomias mais impactadas e grande 739 

parte da sua área original já foi perdida (Fernandes et al., 2014). O fato de o campo 740 

rupestre apresentar uma vasta diversidade de habitats o torna heterogêneo, com ambientes 741 

distintos uns dos outros. Essa diversidade permite a clara distinção dos habitats, de forma 742 
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que ambientes fiquem isoladas. Este isolamento gera condições bióticas e abióticas 743 

únicas, fazendo com que ocorra um grande número de espécies endêmicas e uma alta 744 

diversidade de espécies (Conceição & Pirani 2005; Negreiros et al., 2008; Silveira et al., 745 

2016). 746 

Borboletas são organismos ectotérmicos e, são intimamente relacionadas ao seu 747 

habitat, logo, respondem rapidamente às mudanças no ambiente que vivem (Brown, 1991; 748 

Ribeiro e Freitas 2012). Dessa forma, borboletas também são modelos de estudo da 749 

resistência térmica, visando avaliar padrões de distribuição das populações e, para 750 

compreensão de possíveis mudanças climáticas. Assim, nosso objetivo foi testar se 751 

espécies de borboletas frugívoras presentes em diferentes ambientes do campo rupestre 752 

apresentam resistências térmicas distintas e específicas de cada formação vegetacional 753 

pesquisada. Para isso exploramos as seguintes hipóteses: i) as espécies de borboletas do 754 

afloramento rochoso possuem maiores valores de CTmax  do que as espécies de 755 

borboletas do capão florestal; ii) o CTmax das espécies de borboletas de um mesmo 756 

ambiente não irá variar grandemente; iii) o CTmax das borboletas varia entre espécies;  757 

iv) a resistência térmica das borboletas do afloramento rochoso é maior do que das 758 

borboletas do capão florestal, mesmo na ausência das mais abundantes de cada ambiente; 759 

v) a espécie de borboleta mais abundante do capão florestal apresenta um CTmax menor 760 

do que a espécie mais abundante do afloramento rochoso; vi) o CTmax das borboletas de 761 

uma mesma ambiente não irá variar entre as espécies. 762 

Metodologia 763 

Área de Estudo 764 

As borboletas utilizadas no presente estudo foram coletadas no Parque Estadual 765 

Serra do Ouro Branco (PESOB, 20°31’S, 43°41’W), situado no município de Ouro 766 

Branco no estado de Minas Gerais (Fig. 1). A vegetação do parque é caracterizada pela 767 

presença de campos rupestres, além de capões de matas, formando assim, uma área com 768 

grande variedade vegetacional e um forte grau de endemismo (IEF, 2017). 769 
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 770 

Fig. 1 Mapa de localização do Parque Estadual Serra do Ouro Branco (20°31’S, 771 

43°41’W); Fotos dos ambientes amostrados. 772 

Os espécimes de borboletas frugívoras foram coletados em três unidades 773 

amostrais, em dois ambientes, o afloramento rochoso (aberto) e capão florestal 774 

(sombreado). O afloramento rochoso é composto por uma vegetação herbáceo-arbustivo, 775 

seu solo é mais raso com acúmulo de matéria orgânica e presença de rochas expostas 776 

(Conceição & Pirani 2005; Rapini et al., 2008). O capão florestal é fortemente 777 

influenciado pela vegetação da Mata Atlântica e do Cerrado, sendo assim, sempre úmido 778 

e com o ciclo de vida longo (Coelho et al., 2016). Os ambientes estavam distantes entre 779 

si por, no mínimo, 500m em cada unidade amostral. 780 

Delineamento Amostral 781 

As borboletas foram coletadas com armadilhas atrativas de isca com banana 782 

fermentada. As coletas tiveram duração de um ano (dezembro de 2017 a novembro de 783 

2018), ocorrendo mensalmente e durante cinco dias. Em cada unidade amostral, em cada 784 

ambiente, foram instaladas cinco armadilhas, distantes entre si por 50 m, totalizando 30 785 

armadilhas. Diariamente as armadilhas foram vistoriadas e as borboletas capturadas eram 786 

marcadas com um número de identificação, mantidas em um recipiente de vidro de 787 
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52x27x39cm, para que assim, fossem transportadas ao laboratório para realização dos 788 

testes de resistência. Somente indivíduos vivos foram utilizados nos testes.  789 

Teste de Resistência Térmica 790 

Para testar a resistência térmica, as borboletas capturadas foram aclimatadas por 791 

no mínimo 30 minutos a 21°C. O método utilizado para o teste foi o ensaio de rampa, que 792 

consiste no aumento gradual da temperatura (Overgaard et al., 2012). Cada borboleta foi 793 

colocada em um béquer de vidro de 2L parcialmente fechado. Posteriormente, o béquer 794 

contendo a borboleta foi colocado em um banho de água na temperatura inicial de 50°C. 795 

A temperatura inicial dentro do béquer era de 21°C e esta foi registrada por meio de um 796 

termômetro. O CTmax foi estimado quando a temperatura causou a perda do controle 797 

motor das borboletas (Huey et al., 1992; García-Robledo et al., 2015). Posteriormente ao 798 

teste, as borboletas foram armazenadas em envelopes, mantidas em freezer, montadas, 799 

identificadas e depositadas no acervo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 800 

Somente espécies representadas com mais de três espécimes foram utilizadas nos testes 801 

de resistência. 802 

Análises Estatísticas 803 

Todas as hipóteses foram testadas por meio de modelos lineares generalizados 804 

(GLMs), modificando-se apenas as variáveis explicativas e respostas. Para analisar se as 805 

borboletas do afloramento rochoso são mais resistentes ao calor do que as borboletas do 806 

capão florestal, realizamos duas análises, a primeira utilizando a média do CTmax de 807 

cada espécie, para que assim, pudéssemos testar se o padrão do CTmax das espécies 808 

diferenciava entre os ambientes. E a segunda análise utilizando o CTmax de cada 809 

indivíduo, observando assim, se o CTmax individual poderia alterar o padrão das espécies 810 

entre ambientes. Nas duas situações, o CTmax foi utilizado como variável resposta e o 811 

local como variável explicativa.  812 

Para testar se em cada ambiente, separadamente, o CTmax variou entre as 813 

espécies, utilizamos o CTmax como variável resposta e as espécies presentes em cada 814 

ambiente como variável explicativa. Para testar se diferentes espécies possuem CTmax 815 

distintos, independentemente do local que foram capturadas, o CTmax foi utilizado como 816 

variável resposta e as espécies como variável explicativa. Além disso, testamos se o 817 
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CTmax das borboletas presentes nos ambientes variava mesmo na ausência das espécies 818 

mais abundantes, para tal, a variável resposta utilizada foi o CTmax e a variável 819 

explicativa foram as espécies. Analisamos também, se o CTmax da espécie mais 820 

abundante no afloramento rochoso era maior do que o CTmax da espécie mais abundante 821 

do capão florestal, onde o CTmax foi utilizado como variável resposta e a variável 822 

explicativa foram as espécies mais abundantes em cada ambiente. E por fim, testamos se 823 

o CTmax da espécie comum entre os ambientes era diferente, utilizando o CTmax como 824 

variável resposta e a espécie como variável explicativa. Os modelos que apresentaram 825 

espécies divididas em grupos como resultados, utilizamos análise de contraste através do 826 

pacote coms para distinguir qual espécie pertencia a qual grupo. Todos os modelos foram 827 

testados em relação a sua distribuição e apresentaram distribuição normal. As análises 828 

estatísticas foram realizadas no programa estatístico R v 1.1.447 (R Core Team 2018).  829 

Resultados 830 

Realizamos o teste de resistência com 387 borboletas, compreendendo 45 espécies 831 

dentro da família Nymphalidae. Das borboletas testadas, 309 compreendem 34 espécies 832 

amostradas no capão florestal e 78 compreendem 28 espécies amostradas no afloramento 833 

rochoso. A espécie mais abundante do afloramento rochoso foi Yphthimoides patricia e 834 

do capão florestal foi Godartiana muscosa com 34 (43,5%) e 94 (30,4%) indivíduos, 835 

respectivamente (Tabela 1). 836 

  837 
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Tabela 1 – Lista de espécies de borboletas coletadas ambientes capão florestal e 838 

afloramento rochoso do Parque Estadual Serra do Ouro Branco e, testadas para resistência 839 

térmica. Número de indivíduos testados por área coletada com médias e desvios das 840 

resistências térmicas. Em destaque (negrito) as espécies mais abundantes no afloramento 841 

rochoso e capão florestal (Godartiana muscosa e Yphthimoides patricia). Os números 842 

destacados em vermelho indicam as espécies que apresentaram mais de três espécimes 843 

no capão florestal. Os números destacados em verde indicam as espécies que 844 

apresentaram mais de três espécies em toda amostragem. 845 

 846 

Espécie Média de 

Resistência 

(desvio) 

em °C 

Ambientes Total de 

Espécimes 

Coletados 
Afloramento 

Rochoso 

Capão 

Florestal 

Archaeoprepona amphimachus (Fabricius, 

1775)  
49,6 (7,1) 2 1 3 

Blepolenis batea (Hübner, 1821)  49,0 (7,7) 1 2 3 

Caligo arisbe (Hübner, 1822)  48,4 (7,4) 0  4 4 

Carminda paeon (Godart, 1824) 49,6 (7,0) 2 19 21 

Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 

1776) 
37,0 0 1 1 

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 47,8 (7,3) 0 2 2 

Dasyophthalma rusina (Godart, 1824) 50,0 (8,8)  0 5 5 

Doxocopa laurentia (Godart, 1824) 59,0 1 0 1 

Epiphile orea (Hübner, 1823) 49,6 (7,0) 4  0 4 

Eryphanis reevesii (E. Doubleday, 

1849) 
49,9 (7,5)  0 13 13 

Eunica cuvierii (Godart, 1819) 50,3 (9,3) 2 0 2 

Eunica maja (Fabricius, 1775) 48,8 (7,8) 0 4 4 

Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) 53 1 0 1 

Forsterinaria necys (Godart, 1824) 50,1 (7,0) 1 13 14 

Forsterinaria quantius (Godart, 1824) 49,6 (7,3)  0 14 14 

Paryphthimoides sp1 (Forster, 1964) 54 1 0 1 
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Espécie Média de 

Resistência 

(desvio) 

em °C 

Ambientes Total de 

Espécimes 

Coletados 
Afloramento 

Rochoso 

Capão 

Florestal 

Godartiana muscosa (A. Butler, 1870) 49,9 (7,5) 4 94 98 

Hamadryas epinome (C. Felder & 

R. Felder, 1867) 
52,8 (4,3) 0 2 2 

Hamdryas februa (Linnaeus, 1758)  48,0  0 1 1 

Hermeuptychia sp1 (Forster, 1964) 49,3 (7,4) 2 4 6 

Historis odius (Fabricius, 1775) 33,0 1  0 1 

Junonia evarete (Cramer, 1779) 69,0 1  0 1 

Memphis acidalia (Hübner, 1819) 47,0 1  0 1 

Memphis appias (Hübner, 1825) 64,0 1 0 1 

Memphis moruus (Fabricius, 1775) 50,5 (8,6) 1 1 2 

Memphis otrere (Hübner, 1825) 49,7 (7,5) 1 7 8 

Moneuptychia giffordi (A.V.L. 

Freitas, Emery & O.H.H. Mielke, 2010) 
49,3 (7,6)  1 4 5 

Moneuptychia itapeva 
Moneuptychia itapeva (A.V.L. Freitas, 

2007)  
49,5 4 1  5 

Moneuptychia walhbergi (A.V.L. 

Freitas, E. Barbosa, R. Siewert & 

O.H.H. Mielke, 2015) 
50,3 (6,6) 0 2 2 

Morpho helenor (Cramer, 1776) 49,3 (7,0) 2 36 38 

Opoptera sulcius (Staudinger, 1887) 43,2 (6,7)  0 2 2 

Opsiphanes invirae (Hübner, 1808) 49,6 (9,1) 1 4 5 

Paryphthimoides grimon 
(Godart, 1824) 

40,0  0 1 1 

Paryphthimoides poltys (Prittwitz, 

1865) 
47,0  0 1 1 

Pharneuptychia pharnabazos (Bryk, 

1953) 
49,5 (7,5) 2 6 8 

 

Taygetis drogoni (Siewert, Zacca, Dias 

& Freitas 2013) 

 

49,8 (7,4) 

 

 0 

 

11 

 

11 

Taygetis laches (Fabricius, 1793) 50,3 (7,6)  0 3 3 

Yphthimoides affinis (A. Butler, 1867) 49,4 (7,2) 2 4 6 

Yphthimoides angularis (A. Butler, 

1867) 
63 1 0 1 

Yphthimoides borasta (Schaus, 1902) 49,4 (7,0)  0 9 9 
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Espécie Média de 

Resistência 

(desvio) 

em °C 

Ambientes Total de 

Espécimes 

Coletados 
Afloramento 

Rochoso 

Capão 

Florestal 

Yphthimoides pacta (Weymer, 1911) 51,2 (8,8) 2  0 2 

Yphthimoides patricia (Hayward, 

1957) 
49,5 (7,4) 34 1 35 

Yphthimoides renata (Stoll, 1780) 50,2 (6,9) 0 8 8 

Yphthimoides straminea (A. Butler, 

1867) 
49,8 (7,5) 2 28 30 

Zaretis isidora (Cramer, 1779) 57,0  0 1 1 

 847 

As borboletas do afloramento rochoso apresentaram o valor de CTmax maior do 848 

que as borboletas do capão florestal, sendo assim, mais resistentes. Esse resultado foi 849 

encontrado tanto na análise com a média por indivíduo (Fig. 2a) quanto na análise das 850 

médias das espécies (Fig. 2b) (F = 13,2; p < 0,001, para CTmax por indivíduo e, F = 4,4; 851 

p < 0,1, para média do CTmax por espécie). A média dos CTmax das espécies presentes 852 

no afloramento rochoso foi de 52,6 ± 0,9°C, enquanto que das espécies presentes no capão 853 

florestal foi 49,3 ± 0,4°C. 854 

 855 

Fig. 2 a) Média da temperatura crítica máxima (CTmax) em oC por espécime de 856 

borboletas frugívoras coletadas nos ambientes do campo rupestre (afloramento rochoso e 857 
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capão florestal) presentes no Parque Estadual Serra do Ouro Branco; b) Média do CTmax 858 

das espécies de borboletas frugívoras coletadas nos ambientes afloramento rochoso e 859 

capão florestal. 860 

As espécies de borboletas presentes no afloramento rochoso apresentam uma 861 

média de CTmax semelhante (F = 1,2; p = 0,31, média de CTmax 54,6± 8,7°C).  Já, o 862 

CTmax das espécies de borboletas presentes no capão florestal se diferenciou em dois 863 

grupos com médias distintas (F = 3,2; p < 0.001). O grupo representado pelas espécies 864 

Carminda paeon, Eryphanis reevesii, Eunica maja, Hermeuptychia sp1, Memphis otrere, 865 

Pharneuptychia pharnabazos, Taygetis drogoni, Yphthimoides renata e Yphthimoides 866 

straminea (posteriormente essas espécies serão mencionadas no texto como grupo 867 

resistente do capão florestal) apresentou média de CTmax de 52,8 ±7,1°C, 868 

significativamente maior que a média do grupo representado pelas espécies Caligo arisbe, 869 

Dasyophthalma rusina, Forsterinaria necys, Forsterinaria quantius, Godartiana 870 

muscosa, Moneuptychia giffordi, Morpho helenor, Opsiphanes invirae, Taygetis laches, 871 

Yphthimoides affinis e Yphthimoides borasta (posteriormente essas espécies serão 872 

mencionadas no texto como grupo não resistente do capão florestal) que obteve a média 873 

de CTmax de 47,43±7,1°C (Fig. 3).  874 
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 875 

Fig. 3 Média da temperatura crítica máxima (CTmax) das espécies de borboletas 876 

frugívoras coletadas no ambiente capão florestal, presente no Parque Estadual Serra do 877 

Ouro Branco. Os CTmax das espécies foram separados em dois grupos, o asterisco indica 878 

o grupo resistente do capão florestal. Somente as espécies que apresentavam mais de três 879 

espécimes foram utilizadas nessa análise. 880 

 A resistência térmica de todas as espécies coletadas, independentemente do local, 881 

variou significativamente (F= 3,0; p < 0.001). Observamos que as médias de CTmax das 882 

espécies se diferenciaram em dois grupos, onde as borboletas Carminda paeon, 883 

Eryphanis reevesii, Eunica cuvierii, Eunica maja, Hermeuptychia sp1, Memphis otrere, 884 
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Yphthimoides pacta, Yphthimoides patricia e Yphthimoides renata (53,8±7,4°C; essas 885 

espécies serão mencionadas no texto posteriormente como grupo geral resistente) tiveram 886 

maior resistência térmica em relação as espécies Archaeoprepona amphimachus, 887 

Blepolenis batea, Caligo arisbe, Dasyophthalma rusina, Epiphile orea, Forsterinaria 888 

necys, Forsterinaria quantius, Godartiana muscosa, Moneuptychia itapeva, 889 

Moneuptychia giffordi, Morpho helenor, Opsiphanes invirae, Pharneuptychia 890 

pharnabazos, Taygetis drogoni, Taygetis laches, Yphthimoides affinis, Yphthimoides 891 

borasta e Yphthimoides straminea (48,2±7,4°C; essas espécies serão chamadas 892 

posteriormente de grupo geral não resistente; Fig. 4). 893 

 894 
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Fig. 4 Média da temperatura crítica máxima (CTmax) das espécies de borboletas 895 

frugívoras do Parque Estadual Serra do Ouro Branco. As espécies foram divididas em 896 

dois grupos, um grupo que apresentou maior valor de CTmax e o outro menor. Os 897 

asteriscos indicam as espécies que pertencem ao grupo com maior CTmax. Somente as 898 

espécies que apresentavam mais de três espécimes foram utilizadas nessa análise. 899 

Considerando que no afloramento rochoso a espécie Y. patricia foi a mais 900 

abundante, e G. muscosa no capão florestal, investigamos se as respostas térmicas da 901 

comunidade eram impulsionadas principalmente pela presença destas espécies em seus 902 

respectivos ambientes. Dessa forma, retiramos as espécies mais abundantes da análise e 903 

a resistência térmica das espécies presentes nos dois ambientes foram iguais (F = 1,1; p 904 

= 0,28). Com esse resultado, analisamos se o CTmax das espécies mais abundantes se 905 

diferenciava. Observamos então que, Y. patricia (54,5±1,3°C), mais abundante do 906 

afloramento rochoso, foi mais resistente do que a G. muscosa (47,6±0,6°C), mais 907 

abundante do capão florestal (F = 24,9; p<0,001; Fig. 5). 908 

 909 
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Fig. 5 Média da temperatura crítica máxima (CTmax) em °C das espécies Godartiana 910 

muscosa e Yphthimoides patricia, espécies mais abundantes no capão florestal e 911 

afloramento rochoso, respectivamente. Ambientes presentes no Parque Estadual Serra do 912 

Ouro Branco. 913 

 Após observar a diferença na resistência térmica das espécies entre ambientes, 914 

investigamos se o CTmax das espécies presentes nos dois ambientes se diferenciaria. 915 

Contudo, a única espécie que obteve pelo menos três espécimes testados em cada 916 

ambiente foi G. muscosa e, esta não apresentou variação do CTmax quando comparados 917 

entre os ambientes (F = 1,4; p = 0,22). 918 

Discussão 919 

 As espécies de borboletas presentes no afloramento rochoso possuem maior 920 

resistência térmica do que as borboletas presentes no capão florestal, esse resultado sugere 921 

que o limite térmico das espécies de borboletas está relacionado ao local que onde elas 922 

ocorrem. Os ambientes presentes no campo rupestre apresentam características vegetais 923 

bem distintas (Lopes et al., 2012), o que pode gerar habitats microclimáticos diferentes. 924 

O afloramento rochoso é um ambiente que apresenta vegetação herbáceo-arbustiva e 925 

rochas expostas (Conceição & Pirani 2005), sendo consequentemente um habitat com 926 

intensa incidência solar. A radiação solar pode chegar intensamente ao solo, gerando um 927 

ambiente térmico homogêneo (Cros et al., 1997). Dessa forma, as espécies que ocorrem 928 

no afloramento rochoso enfrentam ao longo do dia altas temperaturas.  As espécies então 929 

devem estar adaptadas a essas condições, sendo assim, apresentam maior resistência 930 

térmica. Já nos capões florestais a vegetação é mais diversa e complexa estruturalmente, 931 

permitindo a formação de dosséis (Coelho et al., 2016). Os dosséis impedem a chegada 932 

de grande incidência de radiação solar no solo, sendo possível observar áreas ensolaradas 933 

e sombreadas nos capões. Tal estrutura gera um ambiente térmico heterogêneo, onde as 934 

áreas que recebem menor incidência solar apresentem temperaturas mais amenas do que 935 

áreas que recebem maior incidência solar (Cros et al., 1997). Consequentemente, as 936 

espécies dos capões florestais podem apresentar variadas resistências térmicas, como por 937 

exemplo, as espécies P. grimon com média do CTmax de 40°C e H. epinome com 52,8 ± 938 

4,3°C.  939 
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O CTmax das espécies presentes no afloramento rochoso não diferenciou 940 

significativamente, o que pode indicar um grau de aclimatação as temperaturas do ar mais 941 

altas encontradas no afloramento rochoso. Com isso, a similaridade da resistência térmica 942 

apresentada pelas espécies presentes no afloramento rochoso pode estar relacionada a 943 

estas se adaptarem igualmente as condições extremas. Por outro lado, as espécies do 944 

capão florestal formaram dois grupos com médias de CTmax significativamente 945 

diferentes, o grupo resistente do capão florestal e o grupo não resistentes do capão 946 

florestal. Por propiciar um ambiente térmico heterogêneo, o capão florestal e os diversos 947 

micro-habitats encontrados, possibilitam uma maior amplitude térmica da comunidade 948 

que apresenta espécies com variadas resistências térmicas. 949 

 A média do CTmax de todas as espécies coletadas em nosso estudo dividiu-se em 950 

dois grupos: grupo geral resistente e o grupo geral não resistente. O grupo geral resistente 951 

é composto em sua maioria por espécies de maior ocorrência no capão florestal (resultado 952 

que pode ter ocorrido devido ao efeito amostral, já que observamos um maior número de 953 

espécimes nesse ambiente). Apesar de quando avaliamos o CTmax pelos ambientes, as 954 

espécies presentes no afloramento rochoso apresentaram maior resistência térmica, esse 955 

padrão se altera quando avaliamos o CTmax independente do ambiente. O capão florestal 956 

é um ambiente heterogêneo (Cros et al., 1997; Retana & Cerdá, 2000), dessa forma, as 957 

espécies que ocorrem nesse ambiente estão adaptadas a viver em determinados micro-958 

habitat, assim, quando comparado o CTmax entre as espécies do capão florestal podemos 959 

observar uma diferença significativa.  960 

A “hipótese da razão de biomassa” prevê que espécies mais abundantes em um 961 

ambiente tem um importante papel no funcionamento do ecossistema, onde suas 962 

características podem determinar os aspectos da comunidade (Grime 1998). O CTmax 963 

das espécies do afloramento rochoso e do capão florestal não diferenciaram na ausência 964 

das espécies mais abundantes. Isso sugere que a G. muscosa e Y. patricia podem 965 

direcionar o padrão térmico dos ambientes em que ocorriam mais abundantemente. A 966 

espécie G. muscosa foi a única que possuía mais de três espécimes ocorrendo tanto no 967 

afloramento rochoso quanto no capão florestal, e o CTmax não diferenciou entre as áreas. 968 

A semelhança em sua resistência térmica não deve representar uma adaptação local, 969 

podendo assim, ser explicada pela sua história evolutiva (Garcia-Robledo et al., 2015). 970 
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Muitos estudos buscam compreender como as espécies irão responder a elevação 971 

da temperatura pelo aquecimento global (Sunday et al., 2014; Garcia-Robledo et al., 972 

2015; Garcia-Robledo et al., 2018). Mesmo com toda dificuldade de prever precisamente 973 

como ocorrerão as mudanças climáticas (Araújo et al., 2015), as previsões (Colwell et al., 974 

2008) permitem avaliar como as espécies poderão se adaptar as possíveis mudanças. As 975 

espécies do capão florestal se dividiram em dois grupos e o grupo não resistente do capão 976 

florestal pode ser o mais susceptível a alterações no clima, estando mais vulnerável ao 977 

aumento da temperatura. O grupo resistente do capão florestal também pode estar em 978 

risco, porém de uma forma mais branda devido ao fato de possuírem uma resistência mais 979 

elevada, comparada ao grupo não resistente do capão florestal. As espécies presentes no 980 

afloramento rochoso também poderão ser afetadas, mas estão menos vulneráveis em 981 

consequência de sua adaptação às condições extremas. 982 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 1074 

Borboletas frugívoras são insetos que chamam atenção não somente de pesquisadores de 1075 

todo mundo, mas também da população em geral, devido a sua beleza. Sua amostragem 1076 

é simples e sua taxonomia razoavelmente conhecida. Estudo com esses organismos 1077 

podem ajudar a compreender padrões de distribuição e de comportamento que contribuem 1078 

para uma melhor compreensão destes e de outros insetos. 1079 



46 
 

 

No primeiro capítulo, o estudo da diversidade nos mostrou que nos ambientes amostradas 1080 

a abundância e a riqueza de espécies não variam, porém, a composição das espécies entre 1081 

os ambientes difere. Esse fato indica que diferentes espécies possuem preferências em 1082 

relação ao habitat que vivem. Descobrimos também que as borboletas frugívoras 1083 

apresentam uma preferência em relação aos meses chuvosos se concentrando entre os 1084 

meses de outubro e novembro. Essas informações são relevantes para direcionar e abrir 1085 

caminhos para novas pesquisas nessa área e até mesmo com esses organismos.  1086 

No segundo capítulo, estudamos a resistência térmica das borboletas frugívoras testando 1087 

a temperatura crítica máxima (CTmax). A metodologia utilizada nesse estudo é nova entre 1088 

as pesquisas sobre borboletas frugívoras. Nossos testes mostram que borboletas de 1089 

diferentes habitats apresentam CTmax distintos, portanto as borboletas estão adaptadas 1090 

as condições do ambiente que ocorrem. O conhecimento da especificidade térmica das 1091 

borboletas pode ajudar a compreender os padrões de distribuição em caso de alterações 1092 

climáticas, nos permitindo prever como as espécies reagiram a essas mudanças. 1093 

Condições ambientais como temperatura, umidade do ar e disponibilidade de recursos, 1094 

são condições que limitam os organismos aos habitats em que vivem, direcionando sua 1095 

distribuição. Organismos ectotérmicos, como insetos, são altamente dependentes da 1096 

temperatura, sendo então, bons modelos para prever respostas às possíveis mudanças 1097 

climáticas globais. Borboletas frugívoras são organismos dependentes das condições 1098 

ambientais de seu habitat, por isso são sensíveis a qualquer variação nas condições 1099 

abióticas. Dessa forma, borboletas podem ser úteis no monitoramento das alterações 1100 

ambientais e para estudos que analisem a tolerância térmica. Testamos a composição e a 1101 

diversidade das borboletas frugívoras presentes em dois ambientes contrastantes e, se 1102 

borboletas presentes nesses ambientes, apresentavam resistências térmicas distintas. A 1103 

composição das espécies entre os ambientes diferiu, esse fato pode ocorrer devido aos 1104 

recursos vegetais disponíveis nos habitats. As espécies que ocorrem em áreas 1105 

homogêneas apresentaram maiores resistências térmicas do que aquelas de ambientes 1106 

heterogêneos, essa diferença pode ser explicada baseada na heterogeneidade dos 1107 

ambientes. A dinâmica da comunidade juntamente com as características fisiológicas das 1108 

espécies pode nos mostrar como as espécies irão reagir ou se adaptar em caso de 1109 

mudanças climáticas. 1110 


