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Introdução: Os insetos da ordem Lepidoptera são popularmente conhecidos como
borboletas e mariposas. Borboletas geralmente são diurnas e mariposas de hábito
noturno, ambas são muito diversas e possuem milhares de representantes. As
borboletas são bastante utilizadas em diversos tipos de estudos, por apresentarem um
grande numero de espécies diversificadas e abundantes, e por serem um grupo com
potencial indicador da qualidade ambiental, pois algumas espécies são sensíveis as
mudanças em seu hábitats, enquanto outras conseguem sobreviver em locais mais
abertos ou com influência antrópica. Objetivo: Realizar o levantamento de espécies de
lepidopteros que habitam  os gramados e áreas adjacentes do campus Ipatinga, do
Centro universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) e realizar a organização das
coleções de borboletas do laboratório de Zoologia de Invertebrados do Unileste.
Metodologia: As coletas foram feitas semanalmente, com armadilhas de alimentação
colocadas em plantas, sendo o trabalho realizado geralmente em quatro etapas: A
primeira etapa foi colocar abacaxi nas armadilhas de um dia para o outro. A segunda
etapa é a retirada das borboletas das armadilhas. Terceira etapa foi a montagem, onde
foram montadas em esticadores e secas em estufa a 37ºC. Na quarta etapa foram feitas
observações procedendo-se a identificação das famílias e subfamílias, com auxílio de
chaves taxonômicas, e depois colocadas na caixa entomológica. Também foi feito a
identificação das coleções incompletas.As atividades foram realizadas sob supervisão
da professora orientadora. Resultados: Até o momento e por causa da seca e dos
períodos de muito frio foram registradas poucas borboletas, no período entre o meses
de fevereiro e agosto. Acreditamos que o ocorrido seja por causa das mudanças
climáticas da região, com longos períodos de seca. Ao todo foram coletados apenas
dez borboletas nas áreas de estudo pertencentes ao campus Ipatinga, Unileste. Foram
identificados cerca de vinte e cinco borboletas (Insecta: Lepidoptera), coletadas no
campos de Ipatinga e de Coronel Fabriciano, compreendidas em duas famílias:
Pieridae e Nymphalidae; e três subfamílias: Nymphalinae, Danainae e Heliconiinae.
Todos os exemplares estão etiquetados e armazenados em caixas apropriadas para
Coleções Entomológicas. Outros exemplares de borboletas, pertencentes a coleção do
Laboratório, de outros projetos anteriores, foram verificadas quanto a presença de
pragas; condição de preservação; existência de identificação e registro. Apenas os 
exemplares que estavam bem preservados foram mantidos na coleção, sendo
remanejados para novas caixas entomológicas. Conclusão: Foram encontradas poucas
borboletas, provavelmente por causa da longa estiagem. A reorganização das caixas
entomológicas foi necessária para conservar os insetos das coleções. O projeto de
iniciação cientifica, proporciona conhecimento que ao colocarmos em prática, amplia
nossa visão quanto as escolhas que iremos fazer na nossa vida acadêmica.

Palavras-chave: Lepidoptera. Entomofauna urbana. Faunística. 

Agências de fomento: FAPEMIG

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


