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O gênero Anteros (Hübner, [1819]) pertencentes a família Riodinidae 

Grote, 1895, é um gênero sul-americano com várias espécies (1).  

A espécie Anteros bracteata Hewitson, 1867, com localidade tipo no 

Brasil (Am), (1), possui fora da região amazônica um registro em Linhares 

(2), ES, apenas. E nas três principais coleções oficiais só existem registros na 

região amazônica (3).  

Porém, por sete vezes tivemos a oportunidade de registrá-la no Jardim 

Botânico de São Paulo, SP, Brasil, de julho de 2016 a agosto de 2020, 

conforme relação abaixo.  

As cinco últimas no mesmo local, um arbusto de um metro de altura, 

onde ela ficava pousada no topo por longo tempo. 

Em vista das datas distantes entre estes seus registros, suspeitamos 

que a espécie Anteros bracteata pode ter estabelecido uma colônia no local, 

mas isto merece ser investigado melhor. Ou futuramente pesquisas com 

investigação por DNA, concluir que se trata de uma subespécie.  

O fato é que esta espécie é incomum, e não havia até então registro, 

pelo menos publicado e ou documentado, para a cidade de São Paulo, e bem 

provável para o Estado de São Paulo. 

Por isto, achamos importante relatar nesta simples nota, os registros 

em questão, para eventualmente colaborar nos estudos da história natural 

desta espécie tão bonita.  
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Os registros estão documentados em fotos e vídeos disponível na 

internet (4). 

------------ 

Referências: 

1-Butterflies of America  

https://www.butterfliesofamerica.com/L/anteros_bracteata.html 

2- Freitas, André et als. Borboletas da reserva natural vale, Linhares/ES. 

www.reserchegate.net/publication/320840303. 

3- Museu de Zoologia de São Paulo, UNICAMP e UFPR, conforme 

comunicações pessoais de pesquisadores. 

4 - Youtube: www.youtube.com/aultimaarcadenoe/   e  Programa 

Ambiental: A Última Arca de Noé www.aultimaarcadenoe.com.br/anteros-

bracteata 

Datas dos registros: 

Anteros bracteata observado e registrado por Antonio Silveira no Jardim 

Botânico SP, em: 

07-7-2016-registro em foto (fotos 1 e 2) 

27-3-2018-registro em foto  (foto 3) 

06-5-2019 – registro em foto e vídeo. Com Ricardo Costa (foto 4) 

07-8-2020- registro em foto e vídeo. Com Gustavo Mattos  (foto 5) 

14-8-2020 – com  Ricardo Costa, que tirou uma foto.(foto 6) 

24-8-2020 – com Lucas do Vale (fotos 7 e 8) 

27-8-2020 – registro em fotos e vídeos (fotos 9 e 10) 

Agradecimentos:  

Agradecemos aos amigos Ricardo Costa (@rickprcosta) pela companhia em campo e ajuda 

na identificação e distribuição da espécie e ao Dr.Gustavo de Mattos Accacio 

(@borboletas_do_brasil) pelas colaborações nas informações sobre distribuição e a 

companhia em campo. 
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Fotos: 
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