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A grande maioria das regiões tropicais estão ainda insuficientemente exploradas, havendo um conhecimento 

limitado acerca da biodiversidade aí existente. Esta deficiência é particularmente notável comparativamente 

com regiões temperadas, considerando que os trópicos albergam níveis elevados de biodiversidade. As 

colecções biológicas alojadas em museus são um valioso recurso, permitindo identificar por um lado, e 

colmatar por outro, as dificuldades na recolha de dados, agravadas pela perda de habitat ou 

constrangimentos logísticos e políticos. Assim, há uma crescente necessidade de tirar proveito desta 

informação, de modo a permitir a identificação de vazios no conhecimento e permitir o planeamento e 

implementação de estratégias de conservação. 

Até ao momento, são conhecidas cerca de 875 espécies de borboletas diurnas para a África Austral, das quais 

cerca de 430 são referidas para Moçambique. No entanto, este número poderá ser superior, uma vez que o 

país é relativamente pouco conhecido em termos faunísticos. Como tal, está a ser desenvolvido um estudo 

que pretende incrementar o conhecimento sobre as borboletas diurnas de Moçambique através da 

revisitação de colecções alojadas no Instituto de Investigação Científica Tropical, que não foram ainda 

completamente estudadas. 

Numa primeira etapa, o estudo envolve a compilação, avaliação taxonómica e disponibilização online de uma 

base de dados georreferenciada de registos de ocorrências de borboletas diurnas. Em simultâneo, está a ser 

construído um Sistema de Informação Geográfica com a informação ambiental e biológica do país. De forma 

a minimizar lacunas existentes na informação biológica compilada, a informação existente no IICT está a ser 

complementada com dados provenientes de fontes externas, como o GBIF e checklists publicadas. 

Posteriormente, serão desenvolvidos modelos de habitat potencial para as espécies estudadas sob condições 

ambientais actuais e futuras. Espera-se que os resultados preliminares do estudo contribuam para 

aprofundar o conhecimento acerca dos lepidópteros diurnos de Moçambique, ao fornecer informação em 

relação aos potenciais impactes das alterações climáticas no habitat potencial de algumas das espécies 

estudadas. Para além disto, a abordagem metodológica utilizada poderá servir de guia para trabalhos 

realizados noutras regiões pouco exploradas. 
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