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Resumo 37

Utilização de borboletas (Lepidoptera) como indicadores do efeito de borda em uma
área verde urbana, em Belo Horizonte, MG
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A fragmentação de habitats pode gerar graves consequências que interferem nos padrões
de  distribuição  das  espécies  e  comunidades,  alterando  a  dinâmica  do  ecossistema,
resultando na intensificação do efeito de borda e na vulnerabilidade do ambiente.  Este
trabalho investigou como o efeito de borda pode influenciar na riqueza e abundância de
borboletas de um fragmento florestal urbano. Foi testada a hipótese de que a riqueza de
espécies e abundância total de indivíduos são maiores na borda do fragmento. O estudo
foi realizado na mata da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (19°55’10’’S,
43°59’31’’O), altitude de 920 m, Belo Horizonte, MG. Este fragmento possui cerca de 7 ha
e é considerado importante remanescente florestal urbano, embora com ações antrópicas.
As  coletas  foram realizadas  em maio  de  2017,  ao  final  da  estação  chuvosa.  Foram
amostrados 16 pontos na borda da mata e 16 pontos no interior da mata. Em cada ponto,
dois  coletores  utilizaram o método de captura ativa  com o puçá durante  15 minutos,
totalizando 480 minutos de coletas. Os pontos de coleta tiveram tamanho de 20×20 m
(40 m²),  e  foram posicionados  em distância  mínima  de  20 m  entre  si.  As  borboletas
coletadas  foram  sacrificadas  e  acondicionadas  em  envelopes  entomológicos  para
montagem  e  identificação  até  o  menor  nível  taxonômico  possível.  Para  comparar  a
abundância de borboletas na borda e interior do fragmento florestal, foi utilizado o teste
não paramétrico de Mann-Whitney com o nível  de significância de 5%. Coletou-se 36
indivíduos na borda e dois no interior do fragmento florestal. Ao todo foram identificadas
22  espécies  na  borda  e  duas  no  interior,  pertencentes  as  seis  famílias.  A riqueza  e
abundância  de  borboletas  avaliadas  foram  significativamente  maiores  na  borda  em
comparação com o interior do fragmento, corroborando a hipótese de maior diversidade
de borboletas na borda do fragmento. Os resultados apontados neste estudo sugerem
que a fragmentação exerce influência direta no habitat ocupado pelas borboletas. A maior
luminosidade na borda favoreceria a presença das espécies que são orientadas pelo sol,
e grande parte das larvas se alimentam de espécies herbáceas, resultando em uma maior
oferta de recursos. Algumas famílias como as Nymphalidae e Pieridae são suscetíveis as
alterações do ambiente. O presente trabalho pode contribuir para a redução de áreas
fragmentadas, mostrando que o efeito de borda afeta diretamente a riqueza e abundância
das espécies, alterando as características naturais das comunidades de lepidópteros. O
principal  desafio para a aplicação do conhecimento científico em relação ao efeito de
borda é a falta de trabalhos que relatem outras conseqüências da fragmentação sobre a
comunidade de borboletas, e a falta de conhecimento sobre as espécies de borboletas
que são ou não mais adaptadas às áreas urbanas e fragmentadas. Assim, de acordo com
os resultados  obtidos,  recomenda-se  diminuir  o  efeito  de  borda  em áreas  verdes  ou
reservas,  considerando-se  para  isso  um  formato  da  área  da  reserva  que  reduza  o
comprimento da borda, a criação de uma área de amortecimento no entorno da reserva e
o mais indicado, a criação de corredores ecológicos entre elas.
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