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RESUMO 
 
 

Um dos desafios da ecologia contemporânea é elucidar processos espaciais e temporais que 
afetam padrões de biodiversidade. As florestas tropicais possuem camadas ou estratos e 
muitos animais possuem preferências por alguns dos estratos onde buscam abrigo e alimento. 
Existem muitos estudos sobre estratificação vertical em animais, mas poucos são sobre 
borboletas. Os primeiros trabalhos foram em florestas de Uganda na África e em florestas do 
Peru. Após estes estudos iniciais foram realizados outros na África, América do Sul, América 
Central e na Ásia. Assim, este estudo tem como objetivo explorar a seguinte pergunta: A 
abundância de três espécies de borboletas Hamadryas sp. é igual no sub-bosque e no dossel? 
O estudo foi desenvolvido entre os meses de janeiro a agosto de 2014, com coletas mensais 
em um fragmento de Floresta Atlântica (23º02’S e 45º29’O) com 73 hectares, isolado por 
pastagens, no município de Taubaté, São Paulo. Foram estabelecidas 4 linhas de 175 metros 
de comprimento, separadas a cada 25 metros, posicionadas da borda para o interior. Em cada 
linha foram instaladas 8 armadilhas Van Someren–Rydon (VSR) modificadas a cada 25 metros, 
uma situada a 1,3 metro do solo (sub-bosque) e outra pelo menos 7 metros acima do solo 
(dossel). A isca utilizada foi banana fermentada com caldo de cana por pelo menos 2 dias 
prévios a coleta. As armadilhas permaneceram em campo por 5 dias consecutivos em cada 
mês do estudo. Para evitar recapturas, os indivíduos foram marcados nas asas com um 
número individual, feito com canetas não tóxicas e soltos no mesmo local de captura. Quanto a 
análise de dados foi utilizado o Teste U de Mann-whitney para comparar a abundância de cada 
espécie no dossel e no sub-bosque. Como resultado, em oito meses de coletas, foram 
amostradas 592 borboletas do gênero Hamadryas, divididas em três espécies, Hamadyas 
februa (Dossel = 39; Sub-bosque = 225; Total = 264); Hamadryas epinome (Dossel = 36; Sub-
bosque = 161; Total = 197) e Hamadryas feronia (Dossel = 40; Sub-bosque = 91; Total = 131). 
Registramos uma tendência de maior abundância das três espécies no estrato do sub-bosque, 
mas apenas para Hamadyas februa houve diferença significativa entre as capturas no dossel e 
no sub-bosque (U = 381,00 e p = 0,04). Não houve diferenças entre os estratos verticais para 
Hamadryas epinome (U = 395,50 e p = 0,12) e Hamadryas feronia (U = 455,50 e p= 0,49). 
Concluindo, apenas Hamadryas februa parece ter uma forte preferência por um estrato (sub-
bosque), mas como também registramos uma tendência para as outras duas espécies, estudos 
futuros com maior amostragem poderão elucidar se as três espécies seguem este padrão de 
preferência. 


