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O Caderno de campo - As Borboletas de Vila Real é o primeiro de uma 
série de cadernos de campo dedicados à Biodiversidade do concelho 
de Vila Real. O livro possui 120 páginas, encontra-se profusamente 
ilustrado com 320 fotografias, bem como mapas das 98 espécies 
conhecidas do concelho. As fichas de identificação contêm textos e 
grafismos intuitivos, mapas de distribuição e fotografias de animais 
vivos em poses naturais e de espécimens museológicos que ajudam 
a identificar os insetos no campo. O livro conta ainda com fotos de 
alguns habitats do concelho, dispõe de índices zoológico e botânico 
e de um glossário que ajudará a compreender alguns termos técnicos 
menos conhecidos.

Papilionidae 23
machaon 24 
podalirius 24
rumina 24 

Hesperiidae 27
acteon 32 
alceae 28 
armoricanus 30 
comma 30
lineola 32 
malvoides 30 
sertorius 28 
sylvanus 30 
sylvestris 32 
tages 28 

Pieridae 35
belemia 38 
brassicae 40
cardamines 36
cleopatra 42
crameri 38
crataegi 38
croceus 42
daplidice 36
napi 40
rapae 40
rhamni 42
sinapis 36

Lycaenidae 45
alciphron 48 
alcon 56 
alexis 58 
argiolus 58 
argus 60 
avis 50 
bellargus 60 
betulae 48 
bleusei 46 
boeticus 54 
cramera 56 
esculi 52 
icarus 60 
ilicis 52 
marshalli 48 
melanops 58 
montensis 56 
phlaeas 46 
pirithous 54 
quercus 54 
roboris 50 
rubi 50 
spini 52 
tityrus 46 

Nymphalidae 63
adippe 66
aegeria 82
aglaja 68
antiopa 78
arcania 86
arethusa 92
atalanta 64 
athalia 74
aurinia 70 
bathseba 84
c-album 76
camilla 80
cardui 64 
cecilia 84
celtis 64 
cinxia 72 
circe 92
deione 74
didyma 72 
dorus 86
fidia 90
glycerion 86
hermione 92
ilia 80
io 78
jasius 78
jurtina 88
lachesis 94
lathonia 68
lycaon 88
maera 82
megera 82
niobe 68
occitanica 94
pamphilus 88
pandora 66
paphia 66
parthenoides 74
phoebe 72 
polychloros 76
reducta 80
russiae 94
selene 70 
semele 90
statilinus 90
tithonus 84
trivia 72 
urticae 76 1
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Introdução

As borboletas pertencem à ordem Lepidoptera, grupo de insetos caracterizado pela 
presença de escamas nas asas dos adultos. São animais antigos, contemporâneos 
dos dinossauros, que evoluíram ao longo de milhões de anos e se diversificaram, 
conhecendo-se atualmente cerca de 180000 espécies. Em Portugal encontram-se 
identificadas 2580 espécies, sendo a grande maioria heteróceros (espécies cujas 
antenas são diversificadas: filiformes, cordiformes, pectiniformes, etc.). O grupo 
tratado neste caderno é o das borboletas ditas diurnas, que possuem as antenas 
em forma de maceta, a que os cientistas chamam ropalóceros. Apesar de se 
tratar de um grupo pouco numeroso (130 espécies conhecidas em Portugal), a 
sua biologia, ecologia e biogeografia são muito interessantes. As borboletas são 
muito importantes para o Homem, uma vez que contribuem para a polinização das 
plantas com flor. Por outro lado, muitas espécies são bioindicadoras da qualidade 
dos habitats e o seu desaparecimento numa dada área revela alterações no 
ecossistema. As borboletas são insetos holometabólicos (possuem metamorfose 
completa) passam por quatro fases: ovo, lagarta, pupa (ou crisálida) e adulto. 
Neste guia demos preferência à identificação dos adultos, cuja observação é mais 
fácil.
No concelho de Vila Real o clima é frio nas zonas altas, mas nas zonas mais 
baixas, onde o clima é mais ameno, é possível observar borboletas durante a 
maior parte do ano. Apesar de as borboletas gostarem de sol e de calor, alguns 
adultos hibernam e é possível observá-los a voar no fim do inverno. O pico de 
voo das borboletas ocorre nos meses mais quentes (de junho a agosto). Algumas 
espécies muito localizadas encontram-se em habitats muito específicos e outras 
são ubiquistas e aparecem por toda a parte.

Abreviaturas e símbolos 
m 
MGRS
mm 
N         
p.     

metro
Military Grid Reference System
milímetro
Norte
página

m fmacho fêmea

h macho ou fêmea - símbolo usado para indivíduos morfologicamente semelhantes 
(dimorfismo sexual pouco relevante)

símbolos a vermelho referem-se à face inferior dos exemplares museológicos

Escamas da asa posterior (face inferior) da Zebra (Iphiclides podalirius) pág. 24

pp.   
sp.      
spp.      
ssp.
UTM

páginas 
espécie
espécies 
subespécie
Universal Transverso de Mercator
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Habitats

Prados e arrelvados 
Lugares herbáceos naturais ou moderadamente intervencionados. Os prados 
cultivados intensivamente incluem-se nos “Cultivos e mosaicos de vegetação”.

Matos
Giestais, urzais, tojais e outras formações, desde matos rasteiros a matagais.

Montanhas e Zonas Rupícolas
Zonas montanhosas e/ou locais pedregosos, onde as borboletas gostam de 
pousar a apanhar sol.

Florestas 
Espaços florestados, desde florestas secas a galerias ripícolas. As borboletas 
adultas voam geralmente nas clareiras, mas algumas, como a Apatura-
pequena encontram-se apenas nas copas das árvores (“tree-topping”).

Cultivos e mosaicos de vegetação
Quintais, pomares e outros lugares de produção agrícola, intensiva ou 
extensiva. Os mosaicos de vegetação são em geral espaços naturais onde se 
alternam zonas cultivadas com zonas naturais, como prados e matos.

Notas
As fichas com a barra de uma só cor representam espécies de borboletas que se encontram, em geral, 
num único tipo de habitat. As espécies que se encontram em mais do que um tipo de habitat são 
representadas por uma barra bi ou tricolor. O habitat predominante fica do lado esquerdo. Por vezes 
encontram-se espécies fora do seu habitat usual, isto acontece quando os indivíduos migram ou se 
deslocam entre habitats similares, separados por massas vegetais de fácies diferente.

Fenologia

J F M A M J J A S O N D

pico de voo
verde escuro

hibernação
azul

período de voo habitual
verde claro

Conservação (Estatuto referente ao concelho de Vila Real)

Espécie comum e bem distribuída, em princípio não ameaçada.

Espécie pouco frequente ou localizada, potencialmente em declínio.

Espécie rara ou muito localizada, em risco potencial de extinção.

Voltinismo

geração confirmada

geração potencial*

* em certos anos ou a baixa altitude
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            Matos 
Os espaços cobertos com matos rasteiros incluem urzais, tojais e outras formações 
arbustivas que variam de acordo com a altitude, o tipo de solo e a região, mais 
ou menos exposta à influência mediterrânica. Algumas espécies gostam destes 
habitats e as suas lagartas desenvolvem-se exclusivamente sobre matos. Os 
matagais possuem em geral pouca diversidade, mas existem algumas espécies 
que se alimentam de giestas e de arbustos similares. Como uma boa parte das 
borboletas adultas se alimentam de néctar de plantas vasculares, muitas vezes 
encontramo-las nos prados adjacentes aos matos e aos matagais. A Acobreada 
(Lycaena phlaeas) é uma espécie típica de matos já que as suas lagartas se 
alimentam de azedas (Rumex spp), comuns em zonas ruderais com mato. Na zona 
mediterrânica, a Borboleta-do-medronheiro (Charaxes jasius) e a Verdinha-do-
medronheiro (Callophrys avis) surgem no maquial e em florestas abertas.

            Florestas 
Devido à sua diversidade florística, os espaços florestados são os mais 
ricos em espécies. Como as borboletas são heliófilas, encontramo-las 
nas margens e clareiras, onde abundam as plantas superiores de que 
lagartas e adultos se alimentam. A transformação da floresta autóctone 
(originalmente constituída por quercíneas) em monoculturas, empobreceu 
drasticamente muitas áreas, mas ainda é possível encontrar muitas zonas 
florestadas no concelho, onde existem manchas com árvores autóctones. 
Existe um apreciável número de borboletas ligadas às florestas, como a 
Castanhinha-das-bétulas (Thecla betulae), várias espécies gostam dos 
bosques de ribeira, como a Antiopa (Nymphalis antiopa), a Ninfa-dos-
ribeiros (Limenitis reducta), a Camila (Limenitis camilla) e a Apatura-
pequena (Apatura ilia). Algumas espécies são monófagas ou oligófagas e 
reproduzem-se em florestas, como a Borboleta-limão (Gonepteryx rhamni) 
e a Cleópatra (Gonepteryx cleopatra), cujas lagartas se alimentam de 
arbustos, como o sanguinho-de-água (Frangula alnus) e o sanguinho-das-
sebes (Rhamnus alaternus) .

Olo Tanha

Guiães Nogueira



Castanhinha-das-bétulas Thecla betulae (Linnaeus, 1758) 

Acobreada-grande Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 

Borboleta-das-sardinheiras Cacyreus marshalli (Butler, 1898) 
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Paleártica. Portugal: frequente e muito dispersa a norte do Tejo, 
a sul apenas na Serra de São Mamede. Em Vila Real é  pouco 
frequente, numa geração, a qualquer altitude. Aparecem, 
sobretudo, indivíduos isolados, em prados e matos rasteiros. 
Fundo cor-de-cobre com manchas escuras e escamas violáceas. 
A fêmea é mais alaranjada, clara e não tem escamas violetas. A 
lagarta, hibernante, alimenta-se de azedas. A espécie não se 
encontra ameaçada e é fácil de distinguir das congéneres, por ser 
claramente maior.

Paleártica. Portugal: localizada no Alto Minho, em Trás-os-Montes 
e na Beira Alta. Vila Real: conhecida da Campeã (Serra do Marão) 
e de Lamas de Olo (Serra do Alvão), pode surgir em localidades 
onde existam sebes de abrunheiro e em pomares de ameixeiras, 
dos quais a lagarta se alimenta. Macho castanho escuro, quase 
preto, a face inferior é laranja com riscas. Fêmea maior e com uma 
ampla mancha laranja na asa anterior. O adulto voa na copa das 
árvores (tree topping). Pode estar ameaçada devido ao isolamento 
populacional e à alteração da agricultura tradicional. O macho 
pode ser confundido com as espécies do género Satyrium, das 
quais se distingue pelo maior tamanho e pela cor da face inferior.

Nativa da África do Sul, foi introduzida na Europa há cerca de 
três décadas. Em Portugal é frequente e encontra-se muito 
dispersa em zonas de baixa e média altitude. Em Vila Real é pouco 
frequente, possivelmente em duas gerações. Inconfundível, 
sobretudo a face inferior, cujo padrão é muito diferente do que 
ostentam as espécies europeias. A fêmea é maior. A espécie está 
ligada a ambientes urbanos, onde existam sardinheiras, das quais 
a lagarta se alimenta. Não se encontra ameaçada, sendo uma 
praga nas sardinheiras cultivadas.

35mm

38mm

22mm
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Nêspera-da-montanha 
Coenonympha arcania (L., 1760) p. 87

Nêspera-dos-lameiros 
Coenonympha glycerion (Bork., 1788) p. 87

Nêspera-escura 
Coenonympha dorus (Esper, 1782) p. 87

f f

Nêspera 
Coenonympha pamphilus (L., 1758) p. 89 

Loba 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) p. 89

Lobito-das-montanhas 
Hyponephele lycaon (Kuehn, 1774) p. 89

f f

f

Circe 
Brintesia circe (Fabricius, 1775) p. 93 
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Canela 
Hipparchia semele (L., 1758) p. 91

Hermínea 
Hipparchia hermione (L., 1764) p. 93

f f
Preta-comum 

Hipparchia statilinus (Hfn., 1766) p. 91 

marcas identificativas da asa posterior, face inferior
(fotografias descoloridas)

Preta-ziguezague 
Hipparchia fidia (L., 1767) p. 91
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