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RESUMO 
 
 

Os padrões de cores das asas das borboletas tem importância em diversos aspectos da vida 
destes organismos, incluindo reconhecimento intraespecífico, corte e cópula, camuflagem e 
mimetismo, termoregulação e escape de predadores. Por essa razão, a maioria das espécies 
apresenta padrões relativamente estáveis e com valor taxonômico. Entretanto, não é incomum 
a presença de indivíduos com padrões divergentes, que podem surgir de combinações alélicas 
raras, mutações e até interações com o ambiente. Essas diferenças podem influenciar na vida 
destes indivíduos, podendo ser desvantajosas em diversos casos. O objetivo desse estudo foi 
registrar os padrões de coloração divergente em espécies de borboletas capturadas durante 
um estudo ecológico na Reserva Natural Municipal do Trabijú, Pindamonhangaba, São Paulo. 
Os espécimes foram coletados com armadilhas usando iscas de banana e caldo de cana 
fermentado, entre os meses de março e abril de 2014. Por comparação visual, foram 
identificados padrões divergentes em dois indivíduos pertencendo a duas espécies de 
borboletas dentre as 63 espécies coletadas no estudo - Catonephele numilia penthia 
(Hewitson, 1852) e Callicore hydaspes (Drury, 1782). Nos dois casos, as diferenças são 
apenas na coloração, e não na morfologia. No caso de C. hydaspes, as diferenças foram: 1- 
ausência de pontos e 2 - alargamento dos contornos na face ventral das asas posteriores. No 
caso de C. numilia penthia as diferenças foram observadas em ambas as asas (anteriores e 
posteriores), sendo seis na vista dorsal: 1- ausência da banda amarela irregular na região 
mediana da asa anterior; 2 - ausência do ponto amarelo próximo ao ápice da asa anterior; 3 - 
ausência das manchas avermelhadas próximas ao ápice da asa anterior; 4 - perda da 
conformação de linha descontínua amarela na região submarginal, passando a apresentar 
pontos expandidos; 5 - ponto amarelo indistinto no ápice da asa posterior; 6 - linhas amarelas 
de manchas lunulares paralelas na região submarginal da asa posterior fundidas e expandidas; 
e sete na vista ventral: 1 - presença vestigial da banda irregular amarela na região mediana da 
asa anterior; 2 - ausência de ponto negro triangular próximo a base da asa anterior; 3 - 
ausência do ponto amarelo próximo a margem costal; 4 - ápice da asa anterior mais escuro 
devido à expansão da mancha negra; 5 - ausência da linha escura e avermelhada próxima a 
base da asa posterior; 6 - expansão da mancha lunular avermelhada escura, sobrepondo-se a 
mancha marrom escuro da margem costal até a margem anal da asa posterior; 7 - ausência da 
linha irregular negra na região submediana da asa posterior. Nos dois casos registrados, é 
difícil se concluir qual a natureza destas variações de coloração, se por aberrações causadas 
no desenvolvimento do indivíduo ou se estas tem base genética. Adicionalmente, a raridade de 
uma variação de cor não elimina a possibilidade de esta estar relacionada a alelos raros, caso 
estes sejam recessivos. A descrição detalhada das variações de coloração em borboletas é 
tarefa importante e usualmente negligenciada por cientistas e amadores, e deve ser sempre 
priorizada como base para estudos futuros de genética e desenvolvimento dos padrões de 
coloração das asas das borboletas. 


