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Informações:

Esse é um guia simples, que tem o objetivo de auxiliar
ou guiar o leitor para a identificação de espécies de
borboleta asa de vidro da Mata Atlântica.

As borboletas asa de vidro (Nymphalidae: Danainae:
Ithomini) geralmente são complicadas de identificar,
devido à grande similaridade do padrão de asas entres
essas espécies. Pensando nisso, montamos esse guia
com as 30 espécies/subespécies para tentar facilitar essa
identificação.

Esse é um guia básico, portanto nem todas as imagens
estão completamente limpas e com boa qualidade.

Uma das imagens é de autoria do Dr. Gerardo Lamas. As
demais são de nossa autoria.

As imagens que não apresentam escala podem não ter
seu tamanho real retratado no guia.

Esse guia não pode ser usado para nenhum fim
comercial, sendo assim, para o uso das imagens deve-se
pedir a prévia autorização aos autores do guia.

Esperamos que seja útil!



Entendendo as imagens/informações

Pseudoscada erruca
(Hewitson, 1855)

Nome científico da espécie/subespécie

Vista dorsal (parte de cima) Vista ventral (parte de baixo)

Descritor e ano

Escala de 1 centímetro



Episcada hymenaea hymenaea
(Prittwitz, 1865)

Episcada striposis
Haensch, 1909

Episcada vitrea
d'Almeida & Mielke, 1967

Episcada zajciwi canaria
(Brown Jr. & d'Almeida, 1970)

Episcada zajciwi zajciwi
d'Almeida & Mielke, 1967

Episcada carcinia
Schaus, 1902



Episcada hemixanthe
(Felder & Felder, 1865)

Episcada philoclea
(Hewitson, [1855])

Pseudoscada acilla acilla
(Hewitson, 1867)

Pseudoscada erruca
(Hewitson, 1855)

Pseudoscada florula genetyllis
(d'Almeida, 1922)

Pseudoscada acilla quadrifasciata
Talbot, 1928



Hypoleria adasa adasa
(Hewitson, [1855])

Hypoleria adasa parcilimbata
D'Almeida, 1943

Foto: Gerardo Lamas (Site BOA)

Hypoleria alema proxima
Weymer, 1899

Hypoleria sarepta goiana
d'Almeida, 1951

Heterosais edessa
(Hewitson, [1855])

Hypoleria alema oreas
Weymer, 1899



Pteronymia carlia
Schaus, 1902

Oleria aquata
(Weymer, 1875)

Pteronymia euritea
(Cramer, 1780)

Oleria victorine manora
(Schaus, 1902)

Oleria astrea astrea
(Cramer, 1775)

Epityches eupompe
(Geyer, 1832)



Brevioleria aelia plisthenes
(d'Almeida, 1958)

Ithomia agnosia zikani
d'Almeida, 1940

Ithomia drymo
Hübner, 1816

Brevioleria seba emyra
(Haensch, 1905)

Hyalenna pascua
(Schaus, 1902)

Ithomia lichyi lichyi
d'Almeida, 1939



Mcclungia cymo fallens
(Haensch, 1905)

Mcclungia cymo salonina
(Hewitson, 1855)



Errata:

Na versão anterior (maio de 2020), a espécie Episcada
carcinia Schaus, 1902 era na verdade um Episcada
hymenaea hymenaea. Imagem corrigida na versão atual.
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