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RESUMO 

 

 

Introdução: Os lepidópteros correspondem a quarta maior ordem dos insetos, apresentam mais 

de 146.000 espécies distribuídos ao redor do globo, sendo que a maior parte desse grupo 

possuem hábitos noturnos (mariposas) e apenas uma minoria apresentando hábitos diurnos 

(borboletas). Esses animais variam seu comportamento de acordo com o meio, indicando a 

qualidade em que o mesmo se encontra. Dessa forma é possível inferir que os lepidópteros 

atuam como bioindicadores fornecendo subsídios para a interpretação do ecossistema. 

Objetivo: Realizar olevantamento das espécies de lepidópteros presentes na área estudantil do 

Centro Universitário do Cerrado – UNICERP. Material e Métodos:As coletas foram realizadas 

mensalmente no município de Patrocínio entre Julho de 2013 à Junho de 2014. O período de 

amostragem visou do início ao final do período ativo dos espécimes observados, 08h00min às 

18h00min, com relação às armadilhas compreende um período de 30 horas campo dia/noite. A 

triagem dos exemplares ocorreu na sequência da coleta, onde os indivíduos foram contados, 

fotografados, identificados e posteriormente soltos. Resultados: Em doze meses de trabalho, 

foram amostrados 3.645 indivíduos, distribuídas em 81 espécies, compreendidas em duas 

divisões: Rhopalocera (93%) e Heterocera (7%) e 15 famílias: Nymphalidae (34,81%); Pieridae 

(19,89%); Lycaenidae (13,96%); Hesperiidae (4,64%); Geometridae (0,77%); Riodinidae 

(0,74%) Crambidae (0,74%); Arctiidae (0,66%); Papilionidae (0,44%); Noctuidae (0,36%); 

Sphingidae (0,27%); Notodontidae (0,16%) e Cossidae, Megalopygidae e Saturiniidae (0,05%). 

Conclusão: De acordo com este estudo inédito, é possível concluir que o campus do UNICERP, 

apesar de ser uma área de constantes atividades antrópicas, apresenta uma lepidopterofauna 

significativa. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Lepidopterans exhibited a fourth largest order of insects, exhibiting more than 
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146,000 species distributed around the globe, with most of this group having nocturnal habits 

(moths) and only a small sample of diurnal (butterflies). These animals change their behavior 

according to the environment, indicating the quality in which it is. Thus, it is possible to infer 

which lepidopterans act as bioindicators that provide subsidies for the interpretation of the 

ecosystem. Objective: To carry out a survey of the species of lepidopterans present in the 

student area of the Centro Universitário de Cerrado - UNICERP. Material and Methods: As 

the collections were carried out monthly in the municipality of Patrocínio between July 2013 

and June 2014. The sampling period aimed at the beginning and the end of the active period of 

observed examples, from 8:00 am to 6:00 pm, in relation to the traps used during a 30-hour 

field day / night. A screening of examples occurred in the sequence of the collection, where the 

individuals were contained, photographed, reproduced and later released. Results: In twelve 

months of work, 3,645 were sampled, distributed in 81 species, included in two divisions: 

Rhopalocera (93%) and Heterocera (7%) and 15 families: Nymphalidae (34.81%); Pieridae 

(19.89%); Lycaenidae (13.96%); Hesperiidae (4.64%); Geometridae (0.77%); Riodinidae 

(0.74%) Crambidae (0.74%); Arctiidae (0.66%); Papilionidae (0.44%); Noctuidae (0.36%); 

Sphingidae (0.27%); Notodontidae (0.16%) and Cossidae, Megalopygidae and Saturiniidae 

(0.05%). Conclusion: According to this study, it is possible to conclude the UNICERP campus, 

despite being an area of anthropic activities, it presents a significant lepidopteran deuna. 

 

Keywords: Fauna survey. Lepidoptera. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com Heppner (1991), as borboletas pertencentes à ordem lepidóptera, 

compreendem aproximadamente 150.000 espécies conhecidas, sendo que a maior parte deste 

grupo possui hábitos noturnos (mariposas) e apenas uma minoria apresentando hábitos diurnos 

(borboletas) com um grupo de aproximadamente 19.000 espécies. No Brasil estima-se que 

ocorra cerca de 40.000 espécies de lepidópteros, das quais 3.300 espécies de borboletas 

(BROWN, 1997). 

Borboletas e mariposas desempenharam um papel de estrema importância no 

desenvolvimento das grandes ciências em todo o mundo e principalmente nas mais variadas 

áreas do conhecimento da biologia evolutiva, comportamento animal, teoria ecológica e 

conservacionista, bioquímica, farmacologia e até mesmo como fonte de inspiração para os mais 

diversos olhares do mundo como arte, arquitetura, música e literatura (HEIMBUCH, 2009).Os 

lepidópteros proporcionam grande diversidade devido a suas cores, formas, tamanhos e 

interações ecológicas,mas nunca devem ser generalizadas em relação a sua biologia, tal como 

alimentação e seu comportamento de jovens ou adultos (RAY; ANDREWS, 1980; OTERO, 

1986; DEVRIES, 1987; FREITAS et al., 2003; 2006). Além de tambémvariarem seu 

comportamento de acordo com as condições estabelecidas pelo meio, variações nos número de 
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sua população apontam a qualidade ambiental favorável ou desfavorável a uma determinada 

espécie ou grupo (FREITAS, 2007). 

Os estudos relacionados à fauna são de fundamental importância para o conhecimento 

da mesma estuda, contudo, torna-se impossível inventariar todas as espécies existente em um 

local devido ao custo, tempo e dedicação, assim faz-se necessário, selecionar o que deseja 

estudar em um determinado grupo ou em uma determinada área, levando-se em consideração 

sua relevância, seja como bioindicadores ou ainda como identificação das espécies na 

área(CASAGRANDE et al., 1998).. Dessa forma, todo dado gerado poderá ser utilizado como 

fonte de informação para futuros trabalhos ou até mesmo para a elaboração de inventários 

faunísticos de áreas especificas (OVERAL; MASCARENHAS, 1993; OVERAL, 2001; 

SANTOS, 2004). 

Os invertebrados, particularmente os lepidópteros, são considerados dentre os melhores 

grupos de bioindicadores (BROWN, 1991, 1997; FREITAS et al., 2003, 2006; BONEBRAKE 

et al., 2010). Além de fornecerem dados com baixo custo e em períodos de tempo mais curtos 

que outros (BARLOW et al., 2007; GARDNER et al., 2007), uma grande parte dos grupos de 

lepidópteros apresentam grande sensibilidade e rapidez de resposta as menores mudanças na 

qualidade do ambiente em que se encontram (BROWN, 1991), sendo assim bastante utilizados 

no monitoramento das mudanças em níveis tróficos. 

Bioindicadores podem ser descritos como espécies ou populações com a capacidade 

biótica ou abiótica, com comportamento ou não de dispersão e sucesso de reprodução. Capazes 

de detectarem impactos prejudiciais sobre um determinado ecossistema ou habitat de uma 

região, mensurando índices significativos em relação à qualidade vital fornecida do mesmo 

(LANDRES et al., 1988; HILTY; MERENLENDER, 2000). 

Estima-se, que mais de 80% do cerrado brasileiro já foi de alguma forma explorado pelo 

homem, e este processo continua a avançar de forma devastadora. Nesse perfil, a região do Alto 

Paranaíba sai na frente quando se trata de impactos antrópicos provocados no Cerrado (MYERS 

et al., 2000; MANTOVAINI; PEREIRA, 1998). 

Sabe-se que existem poucos estudos sobre a fauna de lepidópteros em Minas Gerais, os 

registros mais completos sobre os mesmos são encontrados nas listas publicadas por Hambleton 

e Forbes (1935), Brown e Mielke (1967; 1968), Zikán e Zikán (1968), Ebert (1969) e Brown 

(1972).De acordo com Santos et al., (2008), mesmo com todo o conhecimento sobre a 

diversidade, composição e riqueza dos lepidópteros em todos os biomas brasileiros ainda 

existem grandes lacunas a serem preenchidas sobre o comportamento desses animais, mesmo 

em relação à Mata Atlântica, consideradaa mais inventariada, muito ainda esta para ser 
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compreendido por essa ciência tão inóspita. 

Segundo Santos (2004), o conhecimento sobre organismos que ocorrem em um 

determinado ambiente, é a principal chave para o desenvolvimento de qualquer projeto de 

conservação.O Cerrado possui uma das maiores diversidades do planeta e esta presente em 25% 

do território brasileiro (BARRETO, 2007), possuindo características típicas não encontradas 

em mais nenhum dos biomas do mundo, apresentando diversas categorias de fitofisionomias 

cada uma com características peculiares de cada área, abrigando então, uma rica biodiversidade 

de plantas e animais endêmicos para cada uma delas (WALTER, 2006). 

Dentre os biomas brasileiros o Cerrado é um dos mais ameaçados, suas perdas superam 

o da grande Floresta Amazônica, sua destruição ocorreu silenciosa e quase se passou 

despercebida durante tanto tempo. O Cerrado necessita de proteção urgente; pois mais de 80% 

de sua vegetação nativa foi perdida para a agricultura, se este ritmo for mantido em menos de 

20 anos esse bioma poderá desaparecer quase que por completo, restando apenas alguns de seus 

remanescentes (menos de 5%) em reservas e parques ecológicos (GWYNNE et al., 2010). 

Ainda segundo o mesmo autor, as áreas do Cerrado protegidas por lei são muito isoladas 

umas das outras, criando grandes distancias para serpercorrido pelos animais nativos, o que 

provavelmentepodeimpossibilitara sobrevivência desses animais a sobreviverem e garantir a 

diversidade biológica da vida nestas áreas. Assim as estratégias para garantir a biota do 

Cerrado,está na criação de parques ecológicos, os quais podem possibilitam a comunicação 

entre as espécies e garantir a sobrevivência das mesmas, contudo isso só é possível através 

manutenção e monitoramento dos parques remanescentes (DINIZ et al., 2010). 

O Brasil, apesar de ser apontado como um dos maiores países do mundo em relação a 

sua mega-diversidade, apesar de abrigar mais de 9,5% de todas as espécies (botânicas e 

zoológicas) do mundo (LEWINSOHN; PRADO, 2005), encontra-se na fase de descoberta e 

caracterização para a maioria dos grupos faunísticos, incluindo os lepidópteros (BROWN; 

FREITAS, 1999; LEWINSOHN, 2005). 

Segundo Price et al. (1995) trabalhos realizados com a fauna de lepidópteros do Cerrado 

sugerem que este bioma apresenta uma alta diversidade de espécies com baixa abundância de 

indivíduos.Das 3.200 espécies de lepidópteros encontrados no Brasil, cerca de 627 espécies 

dessa fauna encontra-se ameaçada, 49% (313) estão presentes em unidades de conservação 

federais, o que nos revela a necessidade de estabelecer novas diretrizes para a conservação 

destas espécies ameaçadas (FREITAS; MARRINI-FILHO, 2011). 

O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento das espécies de lepidópteros presentes 

na área estudantil do campus universitário – UNICERP, MG. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado dentro de uma propriedade particular com aproximadamente 203 

hectares, localizada no município de Patrocínio localiza-se na região fisiográfica do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, situado na porção oeste do estado de Minas Gerais, área de 2.838 

km2, com altitude média de metros 960 m, latitude de 18º 56’ 38” S e longitude de 46º 59’ 34” 

O. O clima da região segundo a classificação de Köppen é Aw (clima tropical de savana com 

estação seca de inverno), com temperaturas médias variando entre de 19ºC e 27ºC com 

precipitação média anual de 1.500 mm/ano (SILVA; MALVINO, 2005). A pressão atmosférica 

média anual gira em torno de 901.6 hg/m2 (INMET, 2014).ás margens da cidade de Patrocínio, 

constituindo o Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio – UNICERP. A área escolhida 

para a realização do trabalho compreende apenas o campus universitário (UNICERP) com 

aproximadamente 10 hectares caracterizado por estar situado no meio antrópico, entre 

construções urbanas e jardins ornamentais. O local apresenta intensa movimentação de 

pedestres e veículos automotores, contendo a sua volta vegetação nativa de mata ciliar e outra 

parte constituindo a fazenda experimental. 

No campus foram delimitadas três trilhas, cada uma com aproximadamente 1.500 

metros de comprimento. A primeira compreende o percurso da margem direita da avenida que 

da entrada para o campus até a área dos laboratórios situada no Bloco III. A segunda 

compreende o percurso da armadilha 03 até a armadilha 04 situada no extremo oposto do 

campus; Bloco IV. A terceira compreende o trajeto de saída do campus em direção a entrada 

pela margem esquerda da avenida. 

Foram realizadas visitas mensais a campo entre Abril de 2013 à Junho de 2014. As 

expedições de campo tiveram dois dias de duração, dependendo das condições climáticas 

favoráveis aos lepidópteros (dias ensolarados), visando cinco revisões das armadilhas durante 

o período de amostragem. O período de amostragem visa do início ao final do período ativo dos 

espécimes observados, 08h00min ás 18h00min, com relação às armadilhas compreende um 

período de 30 horas campo dia/noite. 

As armadilhas utilizadas durante o trabalhoseguiram o modelo adaptado de Van 

Someren – Rydon, sendo consistidas em dois quadrados de madeira (base superior e inferior) 

de 25 cm2, envoltos com tecido do tipo filo branco, com 1,50 m de altura, fechado na 
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extremidade superior. Na parte inferior da armadilha será adaptado um tronco de uma pirâmide, 

com 25 cm de altura, base superior de 15 cm2 e base inferior de 25 cm2, que ficara suspenso no 

interior da armadilha quando montada. A base da armadilha consistirá em uma plataforma de 

maderite (utilizadas em forros de casa), encaixada na armadilha, na qual será fixado um 

recipiente de plástico contendo iscas atrativas. O mecanismo das armadilhas funciona-se da 

seguinte forma, odores liberados pelas iscas atraem determinados grupos de lepidópteros, que 

ao levantarem vôo, através movimentos ascendentes, entram no interior da armadilha e graças 

à base da pirâmide que obstrui a entrada ficam impossibilitadas de se libertarem (SILVA, 2011). 

As iscas utilizadas nas armadilhas constituem uma mistura de concentrado fermentado 

de caldo de cana (garapa) da planta do gênero Saccharumsp.mais banana-marmelo (Musa 

paradisiaca L.), na qual será preparada com 48 horas antes do início da amostragem, para 

fermentação. Também foram utilizadas iscas com fezes frescas de ruminantes e iscas com 

essências de florais. 

As armadilhas foram dispostas em setores do campus ao longo da trilha 02, com uma 

distância mínima de 100 metros uma da outra. Sua distribuição e numeração seguem-se segundo 

a identificação de cada bloco mais a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de 

Patrocínio (casa sede) docampus universitário. 

As armadilhas ficarão suspensas através de cordas de polietileno Nº 2 com 12 m de 

comprimento, em árvores a uma altura de 1,5 m do nível do solo. Foram montadas no campus 

no período da manhã por volta das 12h00min horas e retiradas apenas ás 18h00min horas do 

dia seguinte, permanecendo no campo por 30 horas. As armadilhas durante o período de 

amostragem foram vistoriadas durante intervalos de seis hora/dia. 

Todas as espécies capturadas foram fotografadas e registradas para identificação. 

Durante o trabalho de amostragem de indivíduos, somente as espéciesnão catalogadas por 

Araujo (2008) foram capturadas para identificação. Os indivíduos foram sacrificados em 

câmaras mortíferas contendo solução de éter e clorofórmio. Exemplares que já tinham sido 

identificados em coletas anteriores foram libertados imediatamente após o procedimento de 

registro fotográfico e catalogação. 

As coletas manuais foram realizadas com o auxílio de redes entomológicas do tipo puçá, 

com um aro de aço inoxidável de 50 cm preso a um cabo de aço inoxidável com 1,70 m de 

comprimento. Com um coador confeccionado de tecido volta-ao-mundo branco tendo 50 cm 

de boca e um metro de profundidade preso ao aro.A rede entomológica foi utilizada durante 

todo o período de amostragem em que se permaneceu nas trilhas, para facilitar na capturas de 

exemplares com identificação incerta. 
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Durante o trabalho nas trilhas demarcadas, todos os exemplares visualizados a olho nu 

ou com binóculos Vivitar, modelo VIVM1060, diâmetro da pupila de saída: 5,0mm; pupila de 

entrada: 10,5mm; prisma: tipo BK 07 Roof, abertura de 60 mm e ampliação de 10x, com 

identificação correta foram quantificados. Exemplares com identificação incertaforam 

capturados com redes entomológicas, fotografados com digital GE X500, com resolução de 16 

Megapixels, zoom óptico de 15x e lentes com 14 elementos em 11 grupos. 

A identificação dos exemplares registrados foi realizada com o auxílio de coleções, 

chaves pictóricas e referências especializadas. Quando não foi possívela identificações, os 

exemplares foram enviados a especialistas. 

Os dados foram tratados utilizando-se o programa estatístico computacional DivEs - 

Diversidade de Espécies v3.0 (Rodrigues, 2014).Utilizou-se a riqueza de espécies (S) e número 

de indivíduos (N). Para calcular a diversidade, dominância e riqueza foram utilizadas 

respectivamente os índices de Shanon-Wiener (H’), Margalef (Dmg), Barger-Parker (d), 

Dominância de Simpson (D), Jackknife 1ª Ordem (S2) e a Frequência de Ocorrência (FO) de 

cada espécie na área de estudo que foi determinada com base na equação:FO = N x 100/NT. 

Onde N = número de meses em que a espécie foi registrada; NT = número total de meses da 

amostragem (NT = 12).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Em um total de 240 horas-rede de amostragem e 360 armadilhas, foram registrados 

3.645 indivíduos, distribuídos em 81 espécies de lepidópteros, compreendidas em duas divisões 

e 15 famílias para a área de estudo pertencente ao campus do Centro Universitário do Cerrado 

de Patrocínio, MG (Tabela 01). 

 

 

 

 

 

Tabela 01: Espécies de lepidópteros encontrados na área estudantil do campus universitário – 

UNICERP, no município de Patrocínio/MG, entre Julho de 2013 à Junho de 2014. (S) número de 

espécies. 

Taxonomia Espécie Categori Ocorrência 
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a 

RHOPALOCERA (s = 

58)  
 

 

HESPERIIDAE (s = 8)    

 Chioides catillus (Cramer, 1779) c 6, 7, 8, 9, 10, 12 

 
Helias phalaenoides (Fabricius, 1807) mc 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

 Heliopetes alana (Reakirt, 1868) 
c 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 

12 

 Hylephila phyleus (Drury, 1773) 
c 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 

12 

 Pyrgus oileus orcus (Stoll, 1780) mc 0 

 Urbanus dorantes (Stoll, 1790) 
c 

2, 3, 4, 5, 8, 11, 

12 

 Urbanus proteus (Lineus, 1758)  pc 6, 9, 11, 12 

 Urbanus teleus (Hübner, 1821) pc 3, 4, 5, 6 

LYCAENIDAE (s = 6)    

 Calycopis origo (Godman & Salvin, 1887) mc 0 

 Evenus regalis (Cramer, 1775) pc 6, 11, 12 

 Hemiargus hanno (Stoll, 1790) mc 0 

 Leptotes cassius (Cramer, 1775) 
c 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 

11, 12 

 
Rekoa palegon (Cramer, 1780) c 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 12 

 Strymon astiocha (Prittwitz, 1865) c 1, 3, 5, 9, 11, 12 

PAPILIONIDAE (s = 2)    

 

Heraclides anchysiades capys (Hubner, 

1806) 
c 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11 

 

Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & 

Jordan, 1906) 
pc 2, 5 

PIERIDAE (s = 6)    

 Ascia monuste orseis (Latreille, 1764) mc 0 

 Eurema elathea (Cramer, 1777) mc 0 

 Eurema nise (Hubner, 1819) mc 0 

 Melete lycimnia (Crammer, 1777) pc 4, 5, 6 

 Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763) mc 0 

 Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) 
c 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 

12 

NYMPHALIDAE (s = 

33)  
 

 

 Actinote pellenea (Hubner, 1821) *, r, pc 9 

 
Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758) c 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12 

 Anartia amathea (Linnaes, 1758) 
c 

2, 4, 5, 6, 7, 10, 

11,12 

 Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) 
mc 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

 Archaeoprepona demophon (Hunber, 1814) mc 3, 4, 6 

 

Brassolis sophorae vulpeculus (Linnaeus, 

1758) 
c 

3, 4, 5, 6, 11, 12 

 

Caligo brasiliensis sulanus (Fruhstorfer, 

1904) 
c 

1, 2, 6, 8, 9 

 Callicore selima (Guenée, 1872) mc 0 

 Callicore sorana (Godart, 1824) mc 0 
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 Catoblepia xanthus (Linnaeus, 1758) pc 8 

 

Catonephele numilia penthia (Hewitson, 

1852) 
*, r, pc 

5 

 

Chlosyne lacinia saundersii (Doubleday, 

1848) 
mc 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

 Colobura dirce (Linnaeus, 1764) *, r, pc 5 

 Danaus gillipus (Cramer, 1775) c 3, 8, 9, 10, 11, 12 

 Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) pc 4, 6, 11 

 
Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) c 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11,12 

 Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) c 3, 4, 6, 9, 10 

 Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) pc 8, 12 

 

Hamadryas amphinome amphinome 

(Linnaeus, 1767) 
mc 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

 Hamadryas arete (Doubleday, 1824) c 4, 5, 6, 8, 10 

 Hamadryas februa (Hunber, 1816) mc 0 

 
Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) c 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 12 

 Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) mc 0 

 Hypothyris ninonia (Hübner, 1806) pc 6, 7 

 Junonia evarete (Cramer, 1779) mc 0 

 Methona themisto(Hubner, 1818) pc 7, 10, 11 

 Morpho helenor (Cramer, 1776) *, r, pc 4 

 Opsiphanes invirae (Hubner, 1818) *, r, pc 5 

 Paryphthimoides phronius (Godart, 1824) mc 0 

 
Tegosa claudina (Escholtz, 1821) c 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 

11, 12 

 Temenis laothoe meridionalis (Ebert, 1961) pc 6, 7 

 
Vanessa braziliensis (Moore 1883) c 

1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 

9, 10, 11, 12 

 Zaretis itys (Cramer, 1777) pc 9, 11 

RIODINIDAE (s = 3)    

 Calephelis aymaran (McAlpine, 1971) 
c 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12 

 Emesis russula (Stichel, 1910) pc 8 

 Rhetus periander (Cramer, 1777) pc 3, 4 

HETEROCERA (s = 23)    

ARCTIIDAE (s = 7)    

 Cyanopepla jucunda (Walker, 1854) pc 7 

 Dysschema neda (Klug, 1836) pc 7 

 Dysschema sacrifica (Hübner, 1831) c 1, 4, 5, 6, 11 

 Hypercompe indecisa (Walker, 1855) *, r, pc 12 

 Isanthrene melas (Cramer, 1775) *, r, pc 6 

 

Macrocneme chrysitis (Guérin-Méneville, 

1844) 
pc 

7 

 Utetheisa ornatrix (Linnaeus, 1758) pc 7, 8 

COSSIDAE (s = 1)    

 Langsdorfia franckii (Hübner, 1877) pc 4, 5 

CRAMBIDAE (s = 1)    

 Diaphania indica (Saunders, 1851) pc 5, 6, 7 

GEOMETRIDAE (s = 

6)  
 

 

 Epimecis masica (Druce, 1892) pc 7 

 Melanchroia chephise (Stoll, 1782) c 6, 7, 8 
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Petrophora sp. mc 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

 Phrygionis incolorata (Prout, 1910) pc 6, 7, 8 

 Sphacelodes vulneraria (Hübner, 1823) c 4, 5, 6, 11, 12 

 Synchlora aerata (Fabricius, 1798) pc 7 

MEGALOPYGIDAE (s 

= 1)  
 

 

 Trosia nigropunctigera (Fletcher, 1982) pc 11 

NOCTUIDAE (s = 2)    

 Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) pc 2, 5, 6 

 Sosxetra grata (Walker, 1862) pc 6, 7, 8 

NOTODONTIDAE (s = 

1)  
 

 

 Phaeochlaena lampra (Prout, 1918) pc 7 

SATURINIIDAE (s = 2)    

 Automeris illustris (Walker) *, r, pc 5 

 Rothschildia aurota (Cramer, 1775) *, r, pc 4 

SPHINGIDAE (s = 2)    

 Aellopos titan(Cramer, 1777) c 4, 5, 6, 7, 12 

 Erinnyis ello (Linnaeus, 1758) *, r, pc 2 

s: riqueza de espécies; *: espécies representadas por um único individuo (singletons); r: rara; pc: pouco 

comum; c: comum: mc: muito comum. Ocorrência: (0) todos os meses, (1) Janeiro, (2) Fevereiro, (3) 

Março, (4) Abril, (5) Maio, (6) Junho, (7) Julho, (8) Agosto, (9) Setembro, (10) Outubro, (11) Novembro 

e (12) Dezembro. 

 

Araujo (2008) realizou um levantamento semelhante entre Outubro de 2007 a Outubro 

de 2008 em duas áreas do campus; na área de reserva legal da FUNCECP e outro nas áreas de 

cultivares de café e milho da fazenda experimental da FUNCECP, listando um total de 899 

indivíduos, distribuídas em 66 espécies. Neste trabalho foram listadas 81 espécies, pertencentes 

a duas divisões da ordem Lepidoptera: 3.390 (93%) Rhopalocera e 255 (7%) Heterocera, no 

trabalho de Araujo (2008) cem por cento das espécies registradas pertenciam à divisão 

Rhopalocera. 

De acordo com Lima (1945) os indivíduos da divisão Heterocera, são lepidópteros que 

apresentam geralmente vôo noturno, orientando-se principalmente pela luz provida da lua e das 

estrelas em ambientes naturais. Pelo fato desses animais se orientarem por fontes de luz e pela 

área de estudo se tratar de uma área antropizada com grande presença de iluminação artificial, 

explica o fato desta divisão não estar presente no trabalho de Araujo (2008). 

Entre os indivíduos registrados, 1.269 (34,81%) pertencem à família Nymphalidae, 843 

(23,13%) Pieridae, 725 (19,89%) Lycaenidae, 509 (13,96%) Hesperiidae, 169 (4,64%) 

Geometridae, 28 (0,77%) Riodinidae, 27 (0,74%) Crambidae, 24 (0,66%) Arctiidae, 16 (0,44%) 

Papilionidae, 13 (0,36%) Noctuidae, 10 (0,27%) Sphingidae, 6 (0,16%) Notodontidae, 2 

(0,05%) Cossidae, Megalopygidae e Saturiniidae. Destes exemplares, 10 apresentaram-se como 

“singletons”, ou seja, sendo a espécie representada por apenas um único individuo (Gráfico 01). 
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Gráfico 01: Números de indivíduos de lepidópteros por famílias amostradas no campus universitário, 

valores em porcentagem, entre Julho de 2013 à Junho de 2014. 

 

 

Em relação à estruturação e riqueza das famílias pertencentes à divisão Rhopalocera no 

presente trabalho, apresentam uma ordenação e resultados diferentes em estudos similares 

realizados na região por Motta (2002) Uberlândia-MG, Araujo (2008) Patrocínio-MG e Pereira 

(2011) em Araguari-MG. Ambos os trabalhos citam a família Nymphalidae como a mais rica 

em espécies, o que também ocorreu no presente trabalho. Com relação às demais famílias 

apresentam-se a seguinte ordenação para o estudo Pieridae, Lycaenidae, Hesperiidae, 

Riodinidae e Papilionidae. A família Riodinidae não foi registrada nos trabalho de Motta (2002) 

e Araujo (2008). Pereira (2011) não apresentou a família Papilionidae em seu estudo. 

As espécies mais comumentes encontradas foram: Hemiargus hanno (Stoll, 1790) 

(N=487), Eurema elathea (Cramer, 1777) (N=309), Pyrgus oileus orcus (Stoll, 1780) (N=248), 

Hermeuptychia hermes (Fabricius,1775) (N=219), Ascia monuste orseis (Latreille, 1764) 

(N=168), Calycopis origo (Godman e Salvin, 1887) (N=145), Paryphthimoides phronius 

(Godart, 1824) (N=143), Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763) (N=87), Callicore selima 

(Guenée, 1872) (N=75), Callicore sorana (Godart, 1824) (N=74), Junonia evarete (Cramer, 

1779) (N=59) e Hamadryas februa (Hunber, 1816) (N=37)registradas durante todo o período 

de amostragem (Tabela 01). 

Segundo Motta (2002), borboletas das espécies: Agraulis vanillae maculosa (Stichel), 

Heliconius erato phyllis (Fabricius), Junonia evarete (Cramer), Eurema elathea (Cramer) e 
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Ascia monuste orseis (Godart), são comumentes encontradas em muitos habitats e sendo 

características de locais semi-abertos ou com algum nível de perturbação. Neste trabalho foram 

registradas as presenças de quatro das espécies citadas como indicadoras de ambientes 

perturbados. 

Segundo a seleção de 103 espécies feitas na Mata Atlântica (ameaçadas e raras) por 

Brown e Freitas (2000), cuja presença indica um ambiente preservado, nenhuma espécie desta 

lista foi encontrada na área do presente trabalho. O mesmo ocorre para as espécies citadas no 

plano de ação nacional para a conservação dos Lepidópteros de Freitas e Marini-Filho (2011) e 

para a lista de vermelha de animais ameaçados de extinção de Machado et al., (2008). 

Os gêneros com o maior número de espécies coletadas foram: Hamadryas (Hubner, 

1806) e Urbanus (Linnaeus, 1758) com três espécies, Anartia (Hubner, 1819), Callicore 

(Hubner, 1819), Dysschema (Hubner, 1818), Eurema (Cramer, 1776), Phoebis (Hubner, 1819) 

e Strymon (Hubner, 1818) com duas espécies cada. A abundância das espécies variou entre um 

e 487 indivíduos, as espécies representadas por apenas um único individuo (singletons) 

representaram um total de 12,3% do total de espécies registradas.Com relação à distribuição da 

riqueza de espécies por família, a família mais rica em espécies foi a Nymphalidae, 

correspondendo um total de 32 espécies amostradas, Araujo (2008) apresentou o mesmo 

resultado em outro trabalho realizado em outra área pertencente à FUNCECP.  

A distribuição da riqueza de famílias dentro das duas divisões dos Lepidopteros 

amostradas apresenta a divisão Heterocera com nove famílias amostradas: Arctiidae (s=7), 

Geometridae (s=6), Noctuidae (s=2), Saturiniidae (s=2), Sphingidae (s=2), Cossidae (s=1), 

Crambidae (s=1), Megalopygidae (s=1) e Notodontidae (s=1), porém essa apresentou o menor 

numero de espécies (s=23) e indivíduos (N=255) registrados, a divisão Rhopalocera registrou 

seis famílias: Nymphalidae (s=33), Hesperiidae (s=8), Pieridae (s=6), Lycaenidae (s=6), 

Riodinidae (s=3) e Papilionidae (s=2) representando a maior diversidade de espécies (s=58) e 

indivíduos (N=3.390). 

Segundo Tillyard (1919, citado por Lima, 1945), para facilitar o estudo dos lepidópteros, 

divide-se as subordens em superfamílias, que estão distribuídas em duas divisões: Heterocera, 

ondecompreende o grupo das mariposas (exceto a subordem Jugatae) e Rhopalocera, 

representada pelo grupo das borboletas. 

Tabela 02: Índices calculados para os indivíduos amostrados em três áreas da FUNCECP; campus 

universitário, reserva legal e cultivares; comparativo entre o presente estudo e o trabalho de Araujo 

(2008). 

Índices Campus Reserva Legal Cultivares 

S 81 65 7 
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N 3.645 752 147 

H’ 16,349 2,752 0,74 

Dmg 22,47 9,66 1,20 

D 0,005 0,04 0,61 

d 0,22 0,12 0,77 

Excl. 58 59 1 

Excl.>1 50 43 0 

Singletons 10 17 3 

Número de espécies (S), número de indivíduos (N), Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 

de Margalef (Dmg), Índice de Dominância de Simpsom (D) e de Barger-Parker (d), números de espécies 

registradas exclusivamente em um dos locais (Excl.), número destas espécies registradas por mais de 

um individuo (Excl.>1) e número de espécies representadas por um único individuo (Singletons). 

 

Os índices de diversidade e dominância calculados tiveram uma grande variação quando 

comparada em três áreas distintas dentro da área de estudo trabalhada com base no trabalho de 

Araujo (2008) realizado no mesmo local. Os maiores valores estão atribuídos a área do campus 

universitário, uma área com constantes alterações antrópicas e presença humana, a mesma área 

apresentou uma maior riqueza de espécies quando comparada a área de reserva legal.  

A área do campus universitário – UNICERP, está localizado entre meio a duas áreas de 

mata ciliares, atuando como corredor entre as mesmas. A atribuição do espaço urbano entre 

meio a duas áreas remanescentes, atuam como corredores para as espécies existentes no local, 

aumentando significativamente a diversidade de espécies na área, consequentemente as 

modificações presentes no meio irão favorecer determinados grupos e desfavorecer outros, 

dessa forma o fluxo continuo destes animais na área sempre estão em constantes variações, 

tanto para riqueza, diversidade e dominância das espécies (ARANA; ALMIRANTE, 2007). 

A riqueza esperada foi estimada através dos índices de Jackknife 1ª Ordem. Existe uma 

flutuação observada no número total de registros o que nos indicam que as populações não são 

absolutamente estáveis ao longo do tempo das amostragens. Flutuações na abundância podem 

existir, é existem, em vários níveis, desde imperceptíveis até flutuações dramáticas tanto 

positivas quanto negativas. Além disso, tais flutuações podem sugerir que estas espécies 

estejam sujeitas a práticas e fatores ambientais (clima, temperatura, disponibilidade de 

alimento, predação, etc.) que pode ter impactos significativos sobre as comunidades destas 

espécies (Gráfico 02). 

Gráfico 02: Riqueza das espécies presentes na área estudantil do campus universitário – UNICERP, 

entre o período Julho de 2013 à Junho de 2014, Patrocínio/MG. 
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De acordo com Price et al., (1995) em diversos trabalhos realizados com a fauna de 

lepidópteros do Cerrado revelam que este bioma apresenta uma alta diversidade de espécies 

com baixa abundância de indivíduos As diversas variações ocasionadas pelo meio sobre a 

comunidade de lepidópteros exercem sobre ela grandes oscilações em seus perdões de 

comportamento, a atividade antrópica gerada no campus universitário através da movimentação 

de pessoas, veículos automotores e o paisagismo da área tendem a dispersar determinados 

grupos e atrair outros, desta forma atribuímos a esses grupos de lepidópteros que apresentam 

grande sensibilidade e rapidez de resposta às mínimas mudanças na qualidade do seu hábitat 

como bioindicadoras, utilizadas em diversos trabalhos de monitoramento ambiental (BROWN, 

1997). 

Uma análise comparativa entre a divisão Rhopalocera, entre os estudos feitos na região 

Neotropical por Beccaloni e Gaston (1995) e Heppner (1991), no Brasil por Brown e Freitas 

(1999) e na região de Patrocínio por Araujo (2008), com o presente estudo, revelam que a 

família Nymphalidae apresentou-se como sendo a mais abundante seguida pelas famílias 

Hesperiidae, Lycaenidae, Pieridae e Papilionidae. A área do campus universitário apresentou 

as mesmas famílias porem em ordenação diferente: Nymphalidae, Pieridae, Lycaenidae, 

Hesperiidae e Papilionidae; a família Riodinidae foi registrada apenas por Araujo (2008) como 

sendo superior em números de espécies em relação ao campus universitário (Tabela 03). 

Tabela 03. Comparação da riqueza de espécies por família (%) da divisão Rhopalocera em estudos feitos 

na região Neotropical (BeG) BECCALONI e GASTON (1995), (Hep) HEPPNER (1991), Brasil (BeF) 

BROWN e FREITAS (1999), Patrocínio - 2008 (Reserva/Cultivares) ARAUJO (2008), e Patrocínio – 
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2014 (Campus universitário) presente estudo, Patrocínio/MG. 

 Região Neotropical Brasil Patrocínio – 2008 Patrocínio – 2014 

 BeG Hep BeG BeF Reserva Cultivares Campus Universitário 

Nymphalidae 29 36 24 24 66 57 37 

Hesperiidae 28 25 35 35,5 16 0 15 

Lycaenidae 36 33 37 36 0 0 21 

Pieridae 5 4 2 2 10 42 25 

Papilionidae 2 2 2 2,5 3 0 1 

Riodinidae 0 0 0 0 3 0 1 

 

Segundo Beccaloni e Gaston (1995), a região neotropical apresenta grande diversidade 

e riqueza de lepidópteros devido a sua vasta disponibilidade de recursos favoráveis as mesmas, 

da mesma forma que o Brasil apresenta e seu território grandes variações de geográficas e 

climatológicas proporcionando infinitos habitats favoráveis a uma enorme gama de espécies.O 

campus universitário da FUNCECP, devido as suas modificações e sua localização, 

disponibiliza fatores cruciais para a sobrevivência e favorecimento de espécies comumentes 

encontradas na área, da mesma forma que as regiões neotropicais e o Brasil, criando na área de 

estudo um macroambiente auto biosustentável. 

Com o cálculo de frequência de ocorrência (FO%), foi-se possível categorizar as 

espécies em: I) pouco comum (8,33 a 33,33%): espécie registrada entre um e quatro meses; II) 

comum (41,66 a 66,66%): espécie registrada entre cinco e nove meses; e III) muito comum (75 

a 100%): espécie registrada entre dez e doze meses (Tabela 04). 

 

Tabela 04: Frequência de ocorrência (FO%) das espécies na área de amostragem entre Julho de 2013 à 

Junho de 2014 no município de Patrocínio/MG. (S) número de espécies. 

Taxonomia Espécie FO 

RHOPALOCERA (s = 58)   

HESPERIIDAE (s = 8)  

 Chioides catillus (Cramer, 1779) 50 

 Helias phalaenoides (Fabricius, 1807) 91,66 

 Heliopetes alana (Reakirt, 1868) 66,66 

 Hylephila phyleus (Drury, 1773) 66,66 

 Pyrgus oileus orcus (Stoll, 1780) 100 

 Urbanus dorantes (Stoll, 1790) 58,33 

 Urbanus proteus (Lineus, 1758)  33,33 

 Urbanus teleus (Hübner, 1821) 33,33 

LYCAENIDAE (s = 6)  

 Calycopis origo (Godman & Salvin, 1887) 100 

 Evenus regalis (Cramer, 1775) 25 

 Hemiargus hanno (Stoll, 1790) 100 

 Leptotes cassius (Cramer, 1775) 66,66 

 Rekoa palegon (Cramer, 1780) 75 
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 Strymon astiocha (Prittwitz, 1865) 50 

PAPILIONIDAE (s = 2)   

 Heraclides anchysiades capys (Hubner, 1806) 66,66 

 Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 1906) 16,66 

PIERIDAE (s = 6)  

 Ascia monuste orseis (Latreille, 1764) 100 

 Eurema elathea (Cramer, 1777) 100 

 Eurema nise (Hubner, 1819) 100 

 Melete lycimnia (Crammer, 1777) 25 

 Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763) 91,66 

 Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) 66,66 

NYMPHALIDAE (s = 33)  

 Actinote pellenea (Hubner, 1821) 8,33 

 Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758) 66,66 

 Anartia amathea (Linnaes, 1758) 58,33 

 Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) 91,66 

 Archaeoprepona demophon (Hunber, 1814) 25 

 Brassolis sophorae vulpeculus (Linnaeus, 1758) 50 

 Caligo brasiliensis sulanus (Fruhstorfer, 1904) 50 

 Callicore selima (Guenée, 1872) 100 

 Callicore sorana (Godart, 1824) 100 

 Catoblepia xanthus (Linnaeus, 1758) 8,33 

 Catonephele numilia penthia (Hewitson, 1852) 8,33 

 Chlosyne lacinia saundersii (Doubleday, 1848) 91,66 

 Colobura dirce (Linnaeus, 1764) 8,33 

 Danaus gillipus (Cramer, 1775) 50 

 Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) 25 

 Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) 66,66 

 Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) 41,66 

 Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) 16,66 

 Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) 91,66 

 Hamadryas arete (Doubleday, 1824) 41,66 

 Hamadryas februa (Hunber, 1816) 100 

 Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) 75 

 Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) 100 

 Hypothyris ninonia (Hübner, 1806) 25 

 Junonia evarete (Cramer, 1779) 100 

 Methona themisto (Hubner, 1818) 25 

 Morpho helenor (Cramer, 1776) 8,33 

 Opsiphanes invirae (Hubner, 1818) 8,33 

 Paryphthimoides phronius (Godart, 1824) 100 

 Tegosa claudina (Escholtz, 1821) 66,66 

 Temenis laothoe meridionalis (Ebert, 1961) 16,66 

 Vanessa braziliensis (Moore 1883) 75 

 Zaretis itys (Cramer, 1777) 16,66 

RIODINIDAE (s = 3)  

 Calephelis aymaran (McAlpine, 1971) 58,33 

 Emesis russula (Stichel, 1910) 8,33 

 Rhetus periander (Cramer, 1777) 16,66 

HETEROCERA (s = 23)   

ARCTIIDAE (s = 7)  

 Cyanopepla jucunda (Walker, 1854) 8,33 

 Dysschema neda (Klug, 1836) 8,33 

 Dysschema sacrifica (Hübner, 1831) 41,66 
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A partir dos dados de frequência de ocorrência foi possíveis classificar as espécies 

decorrentes na área e avaliar seu padrão de distribuição durante todo ao período de amostragem. 

Quanto às espécies registradas na área de amostragem 45,5% apresentam como pouco comum 

(pc), 29,6% como comum (c), 23,4% como muito comum e 12,3% como espécies raras, destas, 

10 espécies se enquadram como raras, poucos comum e “singletons” (Tabela 04).“Singletons” 

são espécies decorrentes que residem apenas no habitat em que são amostradas, por possuírem 

populações pequenas, sazonais e erráticas são muito difíceis de serem amostradas em diferentes 

épocas do ano (BROW JR.; FREITAS, 1999; NOVOTNY; BASSET, 2000). 

O clima da área amostrada segundo a classificação de Köppen é Aw (clima tropical de 

savana com estação seca de inverno), estação seca entre Abril a Setembro, e chuvosa entre 

Outubro a Março. As maiores riquezas de indivíduos, espécies e famílias foram registradas na 

estação seca. O maior valor referente ao número de espécies foi registrado no mês de Junho de 

2014, estação seca, obtendo 51 espécies amostradas, o maior valor para a estação chuvosa foi 

registrada no mês de Novembro de 2013, 44 espécies (Gráfico 03). Araujo (2008) em um estudo 

semelhante na área registrou uma maior incidência desses animais no período chuvoso. 

 Hypercompe indecisa (Walker, 1855) 8,33 

 Isanthrene melas (Cramer, 1775) 8,33 

 Macrocneme chrysitis (Guérin-Méneville, 1844) 8,33 

 Utetheisa ornatrix (Linnaeus, 1758) 25 

COSSIDAE (s = 1)  

 Langsdorfia franckii (Hübner, 1877) 16,66 

CRAMBIDAE (s = 1)  

 Diaphania indica (Saunders, 1851) 25 

GEOMETRIDAE (s = 6)  

 Epimecis masica (Druce, 1892) 8,33 

 Melanchroia chephise (Stoll, 1782) 41,66 

 Petrophora sp. 91,66 

 Phrygionis incolorata (Prout, 1910) 25 

 Sphacelodes vulneraria (Hübner, 1823) 50 

 Synchlora aerata (Fabricius, 1798) 8,33 

MEGALOPYGIDAE (s = 1)  

 Trosia nigropunctigera (Fletcher, 1982) 8,33 

NOCTUIDAE (s = 2)  

 Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) 25 

 Sosxetra grata (Walker, 1862) 25 

NOTODONTIDAE (s = 1)  

 Phaeochlaena lampra (Prout, 1918) 8,33 

SATURINIIDAE (s = 2)  

 Automeris illustris (Walker) 8,33 

 Rothschildia aurota (Cramer, 1775) 8,33 

SPHINGIDAE (s = 2)  

 Aellopos titan (Cramer, 1777) 41,66 

 Erinnyis ello (Linnaeus, 1758) 8,33 
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Gráfico 03: Número de indivíduos, espécies e famílias obtidos durante o período de amostragem na área 

do campus universitário – UNICERP, no município de Patrocínio/MG, entre Julho de 2013 a Junho de 

2014.  

 
 

Em um trabalho de levantamento de lepidópteros diurnos realizado em duas áreas 

distintas da FUNCECP, na área de reserva legal da FUNCECP e outro nas áreas de cultivares 

de café e milho da fazenda experimental da FUNCECP, por Araujo (2008), revela como e vasta 

a diversidades desses animais na área do cerrado da cidade de Patrocínio.Uma comparação entre 

as duas áreas trabalhadas por Araujo (2008) mais a área do presente estudo (Gráfico 04), mostra 

a importância de se trabalhar com mais de uma área no levantamento de fauna e 

biomonitoramento. As riquezas, tanto para números de indivíduos, famílias e espécies; revelam 

as dimensões das variações existentes no presente ambiente juntamente com suas modificações 

e fluxos gênicos na área trabalhada. 

Uma análise da diversidade amostrada pelo trabalho de Araujo (2008) e o estudo atual 

nas três áreas pertencente à FUNCECP, relevam uma fauna de 4.554 indivíduos, 15 famílias e 

um total de 122 espécies de lepidópteros para a área ate então desconhecidos (Tabela 05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Comparação entre a diversidade de lepidópteros em três áreas da FUNCECP; campus 

universitário, reserva legal e cultivares, no município de Patrocínio/MG. 
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Tabela 05: Lista de espécies de lepidópteros registradas entre Agosto de 2007 à Agosto de 2008 (Araujo, 

2008) e Julho de 2013 à Junho de 2014 em três áreas pertencente à FUNCECP, no município de 

Patrocínio/MG. (S) número de espécies. 

Taxonomia Espécie c.u r.l 

a.c

. 

RHOPALOCERA (s = 99)     

HESPERIIDAE (s = 14)     

 Astraptes fulgerator (Walch, 1775)  X  

 Chioides catillus (Cramer, 1779) X X  

 Helias phalaenoides (Fabricius, 1807) X X  

 Heliopetes alana (Reakirt, 1868) X   

 Helipopetes arsalte (Linnaeus, 1758)  X  

 Hylephila phyleus (Drury, 1773) X   

 Perichares philetes(Gmelin, 1790)  X  

 Pyrgus oileus orcus (Stoll, 1780) X   

 Pythonides jovianus(Stoll, 1782)  X  

 Saliana longiostris (Sepp, 1840)  X  

 Urbanus sp. (Linnaeus, 1758)  X  

 Urbanus dorantes (Stoll, 1790) X   

 Urbanus proteus (Lineus, 1758)  X X  

 Urbanus teleus (Hübner, 1821) X X  

LYCAENIDAE (s = 6)     

 Calycopis origo (Godman & Salvin, 1887) X   

 Evenus regalis (Cramer, 1775) X   

 Hemiargus hanno (Stoll, 1790) X   

 Leptotes cassius (Cramer, 1775) X   

 Rekoa palegon (Cramer, 1780) X   

 Strymon astiocha (Prittwitz, 1865) X   

PAPILIONIDAE (s = 4)     

 Battus crassus (Cramer, 1777) X X  

 Heraclides anchysiades capys (Hubner, 1806) X   

 

Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 

1906) X   

 Parides neophilus (Geyer, 1833) X X  

PIERIDAE (s = 10)     

 Ascia monuste orseis (Latreille, 1764) X X X 

 Eurema albula (Cramer, 1775)  X  

 Eurema dina (Boisduval, 1838)  X  

 Eurema elathea (Cramer, 1777) X X X 

 Eurema nise (Hubner, 1819) X X  
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 Eurema phiale (Cramer, 1775)  X  

 Melete lycimnia (Crammer, 1777) X X  

 Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763) X   

 Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) X   

 Phoebis staria (Cramer, 1777)  X X 

NYMPHALIDAE (s = 60)     

 Aeria olena (Weymer, 1875)  X  

 Agrias claudina (Godart, 1824)  X  

 Actinote pellenea (Hubner, 1821) X   

 Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758) X   

 Anartia amathea (Linnaeus, 1758) X   

 Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) X   

 Archaeoprepona amphimacus (Fabricius, 1775)  X  

 Archaeoprepona demophon (Hunber, 1814) X X  

 Bilis hyperia (Cramer, 1782)  X  

 Brassolis sophorae vulpeculus (Linnaeus, 1758) X   

 Caligo brasiliensis sulanus (Fruhstorfer, 1904) X   

 Caligo illioneus (Cramer, 1775)  X  

 Callicore cylene (Hubner, 1819)  X  

 Callicore pygas (Godart, 1824)  X  

 Callicore selima (Guenée, 1872) X   

 Callicore sorana (Godart, 1824) X X X 

 Catoblepia xanthus (Linnaeus, 1758) X   

 Catonephele numilia penthia (Hewitson, 1852) X   

 Chlosyne lacinia saundersii (Doubleday, 1848) X   

 Cissia terrestris (Butler, 1866)  X  

 Colobura dirce (Linnaeus, 1764) X X  

 Danaus gillipus (Cramer, 1775) X   

 Dircenna dero (Hubner, 1823)  X  

 Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) X   

 Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) X X X 

 Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) X   

 Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) X   

 Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) X X  

 Hamadryas arete (Doubleday, 1824) X   

 Hamadryas februa (Hubner, 1816) X X  

 Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) X X  

 Heliconius ethilla (Godart, 1819) X X X 

 Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) X   

 Hypoleria goiana (D'Almeida, 1951)  X  

 Hypothyris ninonia (Hübner, 1806) X X  

 Junonia evarete (Cramer, 1779) X X X 

 Lycorea cleobaea (Godart, 1819)  X  

 Mechanitis lysimnia (Fabricius, 1793)  X  

 Mechanitis polymnia (Linnaeus, 1758)  X  

 Memphis ryphea (Geyer, 1824)  X  

 Memphis moruus (Hubner, 1819)  X  

 Methona themisto (Hubner, 1816)  X  

 Morpho helenor (Cramer, 1776) X X  

 Morpho menelaus (Linnaeus, 1758)  X  

 Opsiphanes cassie (Linnaeus, 1758)  X  

 Opsiphanes invirae (Hubner, 1818) X   

 Pareupthychia ocirrchoe (Fabricius, 1777)  X  

 Paryphthimoides phronius (Godart, 1824) X   

 Prepona dexamenus (Hopffer, 1874)  X  
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 Prepona laertes (Hubner, 1811)  X  

 Prepona pheridamas (Cramer, 1777)  X  

 Siderone galanthis (Cremer, 1775)  X  

 Smyma blomfildia (Fabricius, 1781)  X  

 Taygetis laches (Fabricius, 1793)  X  

 Taygetis virgilia (Cramer, 1779)  X  

 Tegosa claudina (Escholtz, 1821) X X X 

 Temenis laothoe meridionalis (Ebert, 1961) X X  

 Vanessa braziliensis (Moore 1883) X X  

 Zaretis itys (Cramer, 1777) X X  

RIODINIDAE (s = 5)     

 Calephelis aymaran (McAlpine, 1971) X   

 Chorinea licursis (Fabricius, 1775)  X  

 Cremna thasus (Stoll, 1780)  X  

 Emesis russula (Stichel, 1910) X   

 Rhetus periander (Cramer, 1777) X   

HETEROCERA (s = 23)     

ARCTIIDAE (s = 7)     

 Cyanopepla jucunda (Walker, 1854) X   

 Dysschema neda (Klug, 1836) X   

 Dysschema sacrifica (Hübner, 1831) X   

 Hypercompe indecisa (Walker, 1855) X   

 Isanthrene melas (Cramer, 1775) X   

 Macrocneme chrysitis (Guérin-Méneville, 1844) X   

 Utetheisa ornatrix (Linnaeus, 1758) X   

COSSIDAE (s = 1)     

 Langsdorfia franckii (Hübner, 1877) X   

CRAMBIDAE (s = 1)     

 Diaphania indica (Saunders, 1851) X   

GEOMETRIDAE (s = 6)     

 Epimecis masica (Druce, 1892) X   

 Melanchroia chephise (Stoll, 1782) X   

 Petrophora sp. X   

 Phrygionis incolorata (Prout, 1910) X   

 Sphacelodes vulneraria (Hübner, 1823) X   

 Synchlora aerata (Fabricius, 1798) X   

MEGALOPYGIDAE (s = 

1)     

 Trosia nigropunctigera (Fletcher, 1982) X   

NOCTUIDAE (s = 2)     

 Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) X   

 Sosxetra grata (Walker, 1862) X   

NOTODONTIDAE (s = 

1)     

 Phaeochlaena lampra (Prout, 1918) X   

SATURINIIDAE (s = 2)     

 Automeris illustris (Walker) X   

 Rothschildia aurota (Cramer, 1775) X   

SPHINGIDAE (s = 2)     

 Aellopos titan (Cramer, 1777) X   

 Erinnyis ello (Linnaeus, 1758) X   

c.u: Campus universitário; r.l: reserva legal; a.c: área cultivada. 

Inventários faunísticos são importantes recursos utilizados para determinar o grau de 
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influência antrópica sobre uma determinada área. Seus dados estabelecem características 

importantes sobre o local de amostragem e sobre quais os principais grupos podem sem 

encontrados Estudos do tipo reforçam a importância de um biomonitoramento frente a 

determinados grupos de indivíduos amostrados. A relevância das metodologias de amostragem 

para cada área, para uma determinada fauna e sobre as características físicas do local podem 

sugerir os níveis de destruição em que os mesmos se encontram. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com este estudo inédito para a área trabalhada, é possível concluir que o 

campus do Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio – UNICERP, apesar de ser uma área 

de constantes atividades antrópicas, apresenta uma lepidopterofauna significativa.Apesar da 

área se encontrar em constantes modificações pelo fluxo de pessoas e veículos automotores, 

tais fatores não apresentaram influenciar diretamente o grupo em si estudado. As diversas 

oscilações provocadas pelo meio favoreceram determinados grupos e desfavoreceram outros. 

A área do campus apresentou-se também como uma área de corredor possibilitando o fluxo de 

espécies entre áreas remanescentes a sua volta.Estudos mais complexos e com maiores duração 

devem ser realizados na área para uma melhor avaliação sobre as condições do mesmo e sobre 

o grupo dos lepidópteros existentes no local. 
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