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Introdução: Lepidoptera é uma ordem de insetos bastante comum e facilmente
encontrada em grande parte do globo, possuindo cerca de 120.000 espécies já
descritas, sendo 26.000 ocorrentes no Brasil. São amplamente conhecidos pelas suas
asas recobertas por escamas nas mais diversas cores e formas. Possuem grande
importância econômica, pois em sua fase larval são considerados pragas em diversas
monoculturas, entretanto os adultos também são polinizadores e a seda natural é
produzida por um membro dessa ordem. A ocorrência desses animais pode variar
devido a influências antrópicas e, por serem insetos de fácil visualização e
manipulação, são amplamente utilizados como bioindicadores. Objetivo: O presente
trabalho tem como objetivo registrar as borboletas e mariposas que ocorrem no campus
do Unileste, localizado em Ipatinga, Minas Gerais, adicionando conhecimento sobre a
fauna urbana do leste de Minas Gerais e servindo de base para estudos futuros na área
de conservação e saúde urbana. Metodologia: Os Indivíduos foram coletados em oito
pontos pré-estabelecidos (Estacionamento dos professores, estacionamento dos alunos,
bloco B, bloco C, bloco D, bloco E, espaço Dom Lara e no campo do bloco E), com o
auxílio de rede entomológica, em dias e horários variados, entre os meses de maio e
junho. Os exemplares capturados foram levados ao laboratório de Zoologia de
Invertebrados, no campus do Unileste, em Ipatinga. Os indivíduos foram sacrificados e
montados sobre esticadores e levados a estufa à 50°C por no mínimo 24 horas. Os
indivíduos coletados se encontram armazenados em uma coleção entomológica no
mesmo laboratório. Resultados: Foram coletados 30 indivíduos pertencentes a três
famílias: Nymphalidae (47%), Pieridae (33%) e Hesperiidae (20%). Os pontos de
maior amostragem foram: o estacionamento dos alunos; seguido pelo campo do bloco
E; estacionamento dos professores; e espaço Dom Lara, respectivamente. No
momento, as coletas de dados continuam ocorrendo, assim como a identificação dos
exemplares já preparados. As informações pertinentes aos exemplares da pesquisa
serão armazenadas no programa speciesBase, para integrar a rede de coleções
speciesLink, do Ministério do Meio Ambiente – MMA. Conclusão: As famílias
encontradas correspondem às de região urbana ladeada por mata, segundo estudos
anteriores realizados em locais com características semelhantes. É necessário um
maior esforço amostral e maior nível de identificação dos indivíduos capturados para
que se chegue a conclusões concretas sobre a atual situação da área de estudo.

Palavras-chave: Lepidoptera. Levantamento. Urbano. 

Agências de fomento: FAPEMIG, Unileste

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


