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Introdução 

Os insetos são organismos pertencentes à classe Insecta que estão contidos 

juntamente com os quelicerados, crustáceos e miriápodos no filo Arthropoda. 

A classe Insecta apresenta um sucesso evolucionário, que exibe uma série de 

recordes, pois os insetos habitam o planeta há milhões de anos, são os únicos 

invertebrados que possuem asas e podem voar, adaptaram-se a quase todos os 

ambientes, reproduzem-se com facilidade e em grandes números, possuem grande 

força e resistência física proporcional e várias espécies desenvolveram e mantêm 

organizações sociais complexas. 

Objetivo Geral 

Levantamento da entomofauna no Jardim Zoobotânico da cidade de Franca-

SP. 

Objetivo Específico 

Identificação de insetos dentro dos critérios taxonômicos.  

Metodologia 

O trabalho foi realizado no Jardim Zoobotânico de Franca, localizado no 

Município de Franca, no Nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. 

O Jardim Zoobotânico, situa-se na Fazenda Pouso Alto, propriedade da 

Prefeitura Municipal de Franca-SP (20°28’30” de latitude Sul e 47°24’18” de longitude 

Oeste), compreendendo uma vasta área de terras e de mata nativa.  Ocupa uma área 

de aproximadamente 200 hectares destinados a uma Unidade de Conservação, 

pesquisa científica, educação ambiental, visitação pública e produção de mudas 

nativas e exóticas para reflorestamento e arborização urbana. É subdividido em: 175 

hectares de área de Floresta Estacional Semidecidual no domínio de Mata Atlântica 

em transição com Cerrado com influência pluvial sazonal; área de reflorestamento de 

18,90 hectares; área de 7 hectares reservada às estufas de produção e à sede. Esta 

paisagem bastante heterogênea se constitui nos habitats preferidos de uma enorme 

variedade de invertebrados que aí encontram as condições necessárias para sua 

sobrevivência. 

A área de levantamento da entomofauna é uma área de repovoamento, onde 

foram estabelecidas duas parcelas, A e B, medindo 50m x 30m cada uma, para a 

coleta das amostras. Uma terceira parcela (parcela C), que corresponde a uma área 

de remanescente florestal, está sendo usada como controle (Figura 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parcelas selecionadas no Jardim Zoobotânico de Franca para a coleta das amostras 

de insetos (Fonte: http://www.gosur.com/pt/brasil/sao-paulo/franca). 

 

Desenvolvimento 

Para o levantamento faunístico serão utilizadas armadilhas de captura do tipo 

pitfall, rede entomológica ou puçá e armadilhas suspensas confeccionadas com 

garrafas PET contendo diferentes atrativos, por exemplo, iscas de carnes e essências 

de baunilha, morango e etc. 

À medida que vai sendo realizado o processo de triagem e conservação dos 

exemplares segue-se com a identificação dos mesmos. Para a identificação dos 

insetos são utilizadas chaves de identificação, consultas em sites que possuem 

coleções virtuais de referência e bibliografia especializada. 

 

Resultados Preliminares 

Foram coletados 202 indivíduos, dos quais 162 já foram devidamente 

identificados. Tal levantamento obteve insetos de nove (9) ordens diferentes. Seguem-

se as ordens com seu respectivo número de espécimes coletados: Hymenoptera (59), 

Coleoptera (41), Diptera (39), Lepidoptera (32), Orthoptera (9), Blattodea (8), 

Hemiptera (8), Odonata (5) e Mantodea (1) (Figura 2). 

 

http://www.gosur.com/pt/brasil/sao-paulo/franca


 

Figura 2. Representa o número de indivíduos coletados para cada ordem. 

 

 A Parcela A foi onde se obteve o maior número de indivíduos coletados com 74 

insetos, mas foi na parcela C que se viu uma maior diversidade de famílias, com 19 

famílias diferentes. A ordem mais coletada foi Hymenoptera, com 59 indivíduos, o que 

representa quase 30% do total coletado. 

 O levantamento também nos revela que o Jardim Zoobotânico apresenta uma 

grande variedade de insetos. Isso se deve aos bons recursos alimentares, refúgios e 

ao fato da área de reflorestamento recente estar próxima à uma área de vegetação 

nativa. 
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