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RESUMO 

 

Os insetos constituem ferramenta importante para a compreensão das 

relações que envolvem o equilíbrio e desequilíbrio do meio ambiente. O estudo 

busca o conhecimento da entomofauna de uma área de reflorestamento recente do 

Jardim Zoobotânico da cidade de Franca-SP. As coletas foram realizadas utilizando-

se rede entomológica (puçá), armadilhas de queda pitfall e armadilhas suspensas 

com diferentes atrativos. As amostras coletadas foram triadas e conservadas no 

Laboratório de Botânica e Zoologia da Universidade de Franca. As identificações 

serão realizadas com o auxílio de chaves de identificação, consultas em sites que 

possuem coleções virtuais de referência e bibliografia especializada. Uma vez 

identificado, cada inseto foi etiquetado com os dados de coleta e de classificação, 

por exemplo: ordem, família, gênero e, quando possível, a espécie. 

Palavras-chave: Entomofauna, insetos, diversidade, levantamento. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os insetos são organismos pertencentes à classe Insecta que estão contidos 

juntamente com os quelicerados, crustáceos e miriápodos no filo Arthropoda 1. O filo 

Arthropoda representa o grupo com mais sucesso evolutivo da Terra 2 com 

aproximadamente 1.000.000 espécies 3, representando cerca de 85% das espécies 

animais descritas 4. A classe Insecta, que compreende cerca de 900.000 espécies, 

são os únicos invertebrados que podem viver em um ambiente seco e possuem a 

capacidade de voar 5. 

 Os insetos apresentam um sucesso evolucionário, que exibe uma série de 

recordes. 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 6. 

 Insecta é, atualmente, o grupo animal predominante nos ecossistemas 

terrestres. Superam, em número de espécies, todos os outros animais terrestres e 



ocorrem praticamente em todos os ambientes do planeta 7.  

O Brasil, devido a sua grande extensão territorial e variedade de biomas, é 

considerado o país com a maior diversidade de insetos no mundo, com 

aproximadamente 40% do total já descrito. Apesar de seu pequeno tamanho, os 

insetos assumem uma importância socioeconômica muito grande devido a sua 

diversidade e abundância em ecossistemas naturais e antrópicos 8. Possuem uma 

grande importância ambiental, médica e econômica. Eles são a base da alimentação 

de muitos organismos superiores, sendo um elo essencial na cadeia trófica. Na 

agricultura a importância é antagônica, enquanto alguns grupos são essenciais na 

produção (cerca de dois terços das plantas frutíferas dependem dos insetos para a 

polinização), outros, que representam uma minoria, acarretam danos incalculáveis 

às culturas 1. Estudos já realizados mostram que a ocorrência de insetos está 

relacionada com os fatores ambientais, disponibilidade de alimento e abrigo, sendo 

essas afirmações possíveis devido a estudos nos quais foi verificado a entomofauna 

de diferentes tipos de vegetações e estações do ano 9. 

O objetivo do presente trabalho foi o levantamento da entomofauna existente 

em área de repovoamento e área de remanescente florestal, presentes no Jardim 

Zoobotânico de Franca-SP, usando diversas técnicas de coleta de insetos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

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

Município de Franca, no Nordeste do Estado de São Paulo, Brasil (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Município de Franca, localizado na região Nordeste do estado de São Paulo (Fonte: 

https://www.google.com.br) 

https://www.google.com.br/


O Jardim Zoobotânico criado através da Lei no. 5.048 de 17 de julho de 1998, 

está situado na Fazenda Pouso Alto, propriedade da Prefeitura Municipal de Franca-

SP, compreendendo uma vasta área de terras e de mata nativa. As coordenadas 

geográficas são 20°28’30” de latitude Sul e 47°24’18” de longitude Oeste com 

elevação de 1010 m.  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, será usada como controle (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Parcelas selecionadas no Jardim Zoobotânico de Franca para a coleta das amostras 

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

 

Para o levantamento faunístico foram utilizadas armadilhas de captura do tipo 

pitfall, rede entomológica ou puçá e armadilhas suspensas confeccionadas com 

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


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

essências de baunilha, morango e etc. Sendo que a estratégia para o uso das 

armadilhas depende do objetivo do coletor. Uma vez que as armadilhas de queda ou 

pitfall capturam insetos que caminham sobre o solo, tornando necessário que o 

recipiente de coleta seja enterrado até coincidir com a superfície do solo, 

adicionando no seu interior, água e algumas gotas de detergente, para que este 

quebre a tensão superficial da água, deixando o inseto impossibilitado de escapar. 

Tal armadilha captura formigas, baratas, gafanhotos e besouros. A rede 

entomológica ou puçá é constituída por um cabo de madeira ou outro material leve 

(como alumínio), ao qual vai preso um aro de metal e um saco de filó ou organza 

(voile) com o fundo arredondado. É ótima para se capturar insetos em voo, como 

libélulas, borboletas e mariposas, moscas, abelhas, vespas e cigarras 11. Já as 

armadilhas suspensas foram confeccionadas com o uso de garrafas PET, onde se 

coloca uma espécie de funil nas laterais da garrafa para a entrada do inseto, e com 

a ajuda de um a arame que é preso na tampa, coloca a essência ou carne. 

Armadilha que captura vespas, moscas e abelhas. 

Após coleta e triagem das amostras, os insetos foram mantidos em coleção 

seca e úmida, no laboratório de Botânica e Zoologia da Universidade de Franca. 

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

exemplares segue-se o próximo passo, que foi fazer a identificação dos mesmos. 

Para a identificação dos insetos foram utilizadas chaves de identificação, consultas 

em sites que possuem coleções virtuais de referência e bibliografia especializada 

12,13,14.  

Uma vez identificado, cada inseto foi etiquetado com os dados de coleta e de 

classificação, por exemplo: ordem, família, gênero e quando possível a espécie, em 

uma etiqueta padrão, cujas dimensões são de 1 cm por 2cm. 

A coleção foi mantida em caixas contendo naftalina para impedir ataques de 

formigas e com baixa umidade para impedir a presença de fungos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do período de 2013 até o primeiro semestre de 2015 foram coletados 559 

indivíduos de 10 famílias diferentes. Seguem-se as ordens com seu respectivo 

número de insetos coletados: Hymenoptera (296), Diptera (125), Coleoptera (61), 

Lepidoptera (33), Blattodea (14), Hemiptera (13), Orthoptera (9), Odonata (6), 



Mantodea (1) e Neuroptera (1). 

No estudo, como já foi descrito anteriormente, foram utilizados três parcelas 

para análise. A parcela A teve um resultado de 199 indivíduos coletados, parcela B 

obteve 89 indivíduos e parcela C com 271 indivíduos coletados. 

 

Tabela 1. Número de insetos das diferentes ordens coletadas em cada parcela (A, B e C) de 

2013 até 2015. 

Ordens Parcela A Parcela B Parcela C Total Freq. 

Relativa  

Hymenoptera 85 28 183 296 52,95% 

Diptera 74 10 41 125 22,36% 

Coleoptera 26 26 9 61 10,91% 

Lepidoptera 3 9 21 33 5,90% 

Blattodea 4 9 1 14 2,51% 

Hemiptera 2 3 8 13 2,33% 

Orthoptera 5 2 2 9 1,61% 

Odonata - 1 5 6 1,07% 

Mantodea - 1 - 1 0,18% 

Neuroptera - - 1 1 0,18% 

TOTAL 199 89 271 559 100% 

Figura 3. Representa as ordens coletadas e o número de indivíduos em cada ordem. 

 

Dentre as ordens coletadas, a ordem Hymenoptera obteve o maior número de 

insetos coletados totalizando, as três parcelas, 296 indivíduos, o que representa 

mais de 52% do total. Em contrapartida, duas ordens empataram com apenas um 
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indivíduo coletado, tanto a ordem Mantodea quanto Neuroptera não representaram 

nem 1% do resultado total. Das dez ordens coletadas, sete dessas aparecem com 

pelo menos um representante em cada parcela, o que mostra que o local estudado 

tem uma grande diversidade de insetos distribuídos nas três parcelas. Em um 

levantamento realizado também na região de Franca, no período de 2011-2012, a 

ordem Hymenoptera também se mostrou a mais abundante 15. Até o momento, 

poucos estudos sobre a diversidade de insetos foram realizados na mesma área, 

porém um estudo sobre a ordem Lepidoptera, realizado em 2006 e 2007 apresentou 

uma grande diversidade de espécies tendo sido registradas 72 espécies coletadas16. 

O Reflorestamento Recente (parcelas A e B) totalizou 51,4% (287 insetos) e o 

Remanescente Florestal (parcela C) teve uma porcentagem de 48,6% (271 insetos). 

Podemos então inferir que os insetos migraram da região C para as regiões A e B, 

mesmo estas sendo recentes. Inúmeros motivos podem explicar esses números, 

como, maior área para abrigo e reprodução, menor número de inimigos 

(predadores), menor competição intraespecífica e maior recursos alimentares.  

As tabelas 2, 3 e 4 mostram o número de indivíduos coletados em cada uma 

das parcelas de estudo com sua respectiva identificação.  

 

Tabela 2. Insetos coletados na parcela A. 

Ordem Família Gênero Espécie Número de 
indivíduos 
coletados 

Hymenoptera Formicicidae   28 

  Atta  53 

 Vespidae Agelaia A.pallipes 4 

Diptera Calliphoridae   13 

 Sarcophagidae   11 

 Tephritidae   27 

 Muscidae   22 

 Tachinidae   1 

Coleoptera Scarabaeidae   12 

  Copris  7 

  Digitonthophagus D.gazella 1 

  Dichotomius  2 

 Chrysomelidae   1 

  Paraulaca P.dives 1 

 Staphylidae Aleochara A.lateralis 1 

 Carabidae Bembidion  1 

Lepidoptera Arctiidae   1 

 Nymphalidae Euptoieta E.hegesia 1 



 Pieridae Ascia A.monuste 1 

Blattodea Blattidae   4 

Hemiptera Cercopidae Manaharva M.fimbriolata 2 

Orthoptera Acrididae   2 

  Schistocerca  2 

 Tettigonidae Conocephalus  1 
 

Tabela 3. Insetos coletados na Parcela B. 

Ordem Família Gênero Espécie Número de 
indivíduos 
coletados 

Hymenoptera Formicidae   15 

  Atta  10 

 Apidae Apis A.mellifera 1 

  Tetrapedia  1 

  Xylocopa  1 

Diptera Sarcophagidae   15 

 Calliphoridae   4 

 Muscidae   3 

 Trichoceridae   2 

 Syrphidae Salpingogaster  1 

 Culicidae   1 

 Tabanidae   1 

Coleoptera Scarabaeidae   2 

  Copris  5 

  Dichotomius  1 

 Cerambycidae Mallodon M.spinibarbis 1 

Lepidoptera Heliconiidae Actinote A.carycina 1 

 Nymphalidae   1 

  Mechanitis M.polymnia 1 

 Pieridae   1 

  Ascia A.monuste 5 

Blattodea Blattidae   9 

Hemiptera Cydnidae Cyrtomenus  1 

 Pentatomidae   1 

 Cicadellidae   1 

Orthoptera Acrididae Schistocerca  2 

Odonata Protoneuridae Epipleoneura  1 

Mantodea Mantidae   1 
 

Tabela 4. Insetos coletados na Parcela C. 

Ordem Família Gênero Espécie Número de 
Indivíduos 
coletados 

Hymenoptera Formicidae   145 

  Atta  26 

  Pachycondyla  1 



 Apidae Bombus  3 

  Trigona T.spinipes 3 

 Vespidae Agelaia A.pallipes 2 

  Polybia  1 

 Halictidae   1 

 Pompilidae Pepsis  1 

Diptera Sarcophagidae   8 

 Tephritidae   26 

 Ulidiidae   3 

 Muscidae   1 

 Calliphoridae   1 

 Phoridae   1 

 Syrphidae   1 

Coleoptera Scarabaeidae   2 

  Copris  6 

 Curculionidae   1 

Lepidoptera Cecidosidae   1 

 Heliconiidae Actinote  1 

 Nymphalidae   5 

  Mechanitis M.polymnia 3 

  Hamadryas  1 

  Caligo C.beltrao 1 

  Chlosyne  1 

 Pieridae Ascia A.monuste 6 

 Papilonidae   1 

 Pyralidae   1 

Blattodea Blattidae   1 

Hemiptera Cicadidae   4 

 Cicadellidae   1 

 Coreidae   1 

 Pentatomidae   1 

 Pyrrohocoridae Dysdercus  1 

Orthoptera Gryllotalpidae   1 

 Gryllidae   1 

Odonata Protoneuridae Epipleoneura  3 

 Libellulidae   1 

  Perithemis  1 

Neuroptera Chrysopidae Chrysopa  1 

 

A família Formicidae, representada pelas formigas, foi a mais abundante na 

coleta realizada no Jardim Zoobotânico com aproximadamente 50% do total, 

mostrando que são seres presentes em grande quantidade. Nos trópicos, os 

invertebrados constituem aproximadamente 84% da biomassa animal, sendo as 

formigas (Hymenoptera: Formicidae) uma presença marcante em grande parte dos 

ecossistemas terrestres 17. 



Os insetos merecem ser estudados por várias razões, principalmente por sua 

diversidade, uma vez que quase 85% de todas as espécies de animais são 

classificadas como insetos. Dessa forma, representam a maioria das espécies de 

toda biodiversidade conhecida e da biomassa animal em muitos ecossistemas. 

Inúmeras são as suas utilidades, na zootecnia, agricultura, saúde, além de 

exercerem atividades consensualmente relevantes para o equilíbrio ecológico. 

Dentre os grupos de importância dos insetos úteis, estão os alimentares, os 

recicladores, os inimigos naturais das pragas e das plantas indesejáveis, aqueles 

com atividade edáfica, os polinizadores (cerca de 2/3 das angiospermas são 

exclusivamente polinizados por insetos), que além de assegurar a reprodução de 

muitas plantas, promovem o fluxo gênico, mantendo a base genética da vegetação, 

removedores de detritos, são também ferramentas imprescindíveis na soluções de 

crimes (Entomologia Forense) e controle biológico.  

Para a conservação da biodiversidade e populações destes grupos devemos 

preservar refúgios como matas e outros tipos de vegetação. O uso de insetos para 

estudos ecológicos de áreas de conservação é interessante, devido a essa 

abundância e diversidade, e podem ser encontrados em quase todas as épocas do 

ano em nossa região. Assim, os insetos constituem ferramenta importante para a 

compreensão da natureza e das relações que envolvem seu equilíbrio e 

desequilíbrio.  

 Vale ressaltar ainda que as amostras obtidas nesta pesquisa poderão 

enriquecer o acervo da Universidade de Franca e os insetos servirão como fonte de 

consulta, e como auxílio didático para as aulas de Zoologia de Invertebrados e 

disciplinas afins. 

 

CONCLUSÃO 

A área do Jardim Zoobotânico apresenta um grande território geográfico, bem 

arborizado e apresenta bom recurso alimentar que se espalha na biodiversidade e 

riqueza de indivíduos coletados nas três parcelas. 

A ordem mais representativa é a ordem Hymenoptera, que é composta por 

vespas, abelhas e formigas. Essa última foi o inseto mais coletado, onde sua família, 

Formicidae, foi a mais presente. 
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