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Introdução
Os insetos podem ser facilmente reconhecidos e 

separados dos demais artrópodes que lhes são afins, 
pela presença de caracteres morfológico-anatômicos, 
que bem os identificam como tais, podendo assim 
destacar o tamanho bastante variável; corpo 
segmentado e dividido em três regiões mais ou menos 
distintas – cabeça, tórax e abdome; respiração, 
tipicamente traqueal, mesmo nas formas aquáticas e; 
desenvolvimento, direto ou sem metamorfose nas 
formas primitivas, ou com metamorfoses envolvendo 
grandes mudanças nas formas e nos hábitos 
alimentares, e as que sofrem metamorfoses 
apresentando pernas e antenas geralmente reduzidas e o 
corpo assemelhando-se a uma larva ou verme. 

Como os demais seres vivos, os insetos também 
acham-se regularmente distribuídos sobre a superfície 
do globo, em todas as terras e águas, mostrando maior 
densidade populacional, através da faixa compreendida 
entre os dois trópicos. A partir dessa faixa que se 
caracteriza pelos climas quente ou temperado, 
precipitações pesadas ou leves, e vegetação luxuriante 
ou pobre, verifica-se que os insetos vão diminuindo 
gradativamente, em número, em direção aos pólos, 
ultrapassando, todavia, muitos o Círculo Polar Ártico, e 
adentrando uns poucos o gélido Continente da 
Antártida. Nessa distribuição de pólo a pólo, através 
dos continentes são os insetos encontrados em todas as 
latitudes, longitudes e altitudes, vivendo-nos mais 
variados habitats, que vão desde a superfície do solo ou 
seu interior, as plantas e os animais, as águas quentes 
das fontes termais, cuja temperatura pode alcançar 47°, 
cavernas as mais profundas e escuras, montanhas as 
mais altas, dentro do óleo cru em torno dos poços 
petrolíferos do Sul da Califórnia, nos desertos os mais 
áridos, nas torrentes mais impetuosas, à superfície dos 
oceanos longe das costas, e muitos outros. Dificilmente 
haverá algum lugar na face da terra, que não abrigue 
pelo menos uma espécie de inseto [1].

Não sabemos quantas espécies de insetos existem, 

nem mesmo quantas foram descritas. Estimativas 
publicadas do número de espécies descritas variam de 
890.000 até mais de um milhão (nós calculamos de 
898.000 a 948.000). Uma média de aproximadamente 
3.500 novas espécies tem sido descrita anualmente 
desde a publicação da obra Systema Naturae, de Lineu, 
em 1758, embora, nas últimas décadas, essa média 
tenha subido para 7.000 novas espécies por ano [2].

 Desde os primórdios da humanidade, os insetos 
estiveram de uma maneira ou de outra relacionados 
com o homem. Esse relacionamento chega hoje a tal 
ponto que podemos afirmar sem medo de errar que a 
humanidade não sobreviveria muito tempo sem os 
insetos. O abastecimento de alimentos seria afetado, as 
enfermidades como a malária, a peste bubônica e 
outras, seriam incontroláveis se não fossem os próprios 
insetos.

Muitos insetos, que à primeira vista parecem ser 
maléficos, são às vezes muito mais benéficos, devido à 
sua atuação no controle de populações de insetos que 
não aparecem ao observador menos avisado. O bem 
estar da humanidade seria certamente afetado se não 
fossem os próprios insetos, pois o maior inimigo dos 
insetos é o próprio inseto [3].

 As formas predadoras ou parasitas podem causar 
inúmeras perdas pôr doenças sérias em animais, 
vegetais e danos a alimentos, roupas e outros materiais 
úteis ao homem. Para lidar de maneira objetiva com os 
insetos que causam prejuízos ao homem, é essencial 
que as espécies sejam conhecidas e o tamanho de suas 
populações estimado. Há outros casos, além do 
interesse econômico ou médico mais direto, em que o 
levantamento da fauna de insetos, ou seja, da fauna 
entomológica de uma área mostra-se importante. Isso 
vai desde em trabalhos de disciplina de Zoologia e 
Entomologia até estudos de biodiversidade, indicadores 
de qualidade ambiental ou levantamento de material 
para estudos de genética, fisiologia ou sistemática [4].

Este trabalho teve por objetivo dar orientação aos 
estudantes do Ensino Médio e Fundamental das redes 
pública e privada, nas diligências vinculadas com 
insetos e apresentação de trabalhos práticos de sala de 
aula e Feiras de Ciências, como também, toda 
comunidade universitária e a sociedade como um todo. 



Conseguindo estimular os mesmos à uma tendência 
científica, levando-os a  concretização de todas as 
atividades, despertando a consciência de cooperação e 
responsabilidade.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 
Entomologia/ Departamento de Biologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
com os alunos do Ensino Fundamental e Médio de 
Escolas Públicas e Privadas sob a orientação dos 
professores e estagiários desta instituição. As visitas 
foram previamente agendadas pelos professores e/ou 
diretores das escolas, realizadas no período de maio a 
setembro de 2009. 

Recepcionados pelos professores e estagiários da 
UFRPE, os alunos, das Escolas Públicas e Privadas 
atendidas, participaram de palestra e aula prática 
relacionadas à Entomologia e Ecologia (Fig.1. A, B, C, 
D). Essa metodologia de ensino aplicada prioriza o 
aprendizado teórico e prático tornando possível uma 
compreensão dos temas abordados. A aula prática foi 
realizada no Campus da UFRPE, após a palestra, na 
qual os alunos em campo realizaram coletas de insetos. 
Estes foram levados para o Laboratório para dar início 
à montagem e identificação. Primordialmente 
utilizaram-se pinças histológicas para realizar a 
triagem.  Em seguida iniciou-se a técnica de montagem 
dos insetos. Os alunos foram orientados pelos 
participantes do Projeto, conforme as regras de 
montagem entomológica, de acordo com cada Ordem, 
utilizando-se os seguintes materiais: tábuas de isopor, 
alfinetes, pinças histológicas, estiletes entomológicos, 
tiras de papel, estendedores para Lepidoptera, Odonata, 
algumas espécies de Orthoptera e Hemiptera da 
subordem Auchenorrhyncha, tesouras, cola e triângulos 
de plástico transparente utilizados na dupla montagem, 
de insetos pequenos. Posteriormente foram colocados 
na estufa por aproximadamente 48 a 72 horas para 
desidratarem, a uma temperatura de 50°C. 

Após todo processo descrito acima, orientaou-se os 
alunos na preparação de caixas entomológicas e na 
identificação em nível de Ordens e Famílias, através 
das Chaves de identificação de Borror & Delong [5].

Em conformidade com os objetivos dos trabalhos de 
feiras de ciências os alunos receberam auxílio na 
organização de maquetes com insetos e orientação na 
confecção de painéis.

Resultados e Discussão
Com o projeto, 22 escolas foram recepcionadas na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, sendo 12 
da Rede Pública (Escola Municipal Alto Jardim 
Progresso, Escola Martins Júnior, Escola Rotary Nova 

Descoberta, Municipal Alto Jardim Progresso, 
Municipal Alto Pascoal, Escola Joaquim Cardoso, 
Escola André Melo, Escola Luís Camões, Escola João 
XIII, Escola Othon Bezerra de Melo, Escola Júlio 
Vicente Alves Araújo, Escola Estadual Beberibe, 
Educandário Duarte) com 315 alunos e nove Privadas 
(Colégio Salesiano, Colégio Atual, Colégio Decisão, 
Colégio Desenvolver, Colégio NEP, Solar da Criança, 
Escola Cristã do Jardim São Paulo) com 211, portanto, 
o Projeto atingiu um público alvo de 526 estudantes 
(Tabela1) (Fig.2. A, B).
O trabalho obteve um bom resultado mediante a 
concretização dos objetivos que fora a Integração de 
Escolas das Redes Públicas e Privadas do Ensino 
Fundamental e Médio e UFRPE, nas Atividades de 
Feiras de Ciências no Laboratório de Entomologia, e 
em repassar conhecimentos teóricos e praticá-los em 
campo, tornando bastante proveitoso pela possibilidade 
de vivenciar os hábitos e o habitat natural dos insetos  
que ajuda os alunos a associarem o aprendizado teórico 
ao prático, além de despertar a curiosidade e o interesse 
em futuras aptidões no ramo das pesquisas 
entomológicas, como também, tornarem cidadãos 
responsáveis e esclarecidos quanto à necessidade da 
preservação ambiental. Este trabalho tem tamanha 
relevância educacional em virtude de levar novos 
conhecimentos na Área de Entomologia nas atividades 
de classe, para diretores de escolas e professores e, 
aplicado na realização de Feiras de Ciências, como 
também, para o público participante e visitante das 
feiras de ciências e de conhecimentos. Dentre essas e 
tantas outras importâncias que podemos destacar com a
execução deste trabalho, vale ressaltar a recompensa 
que nós, integrantes do projeto, temos em realizá-lo, 
pois se faz tão gratificante e recompensador a 
reciprocidade de compartilhar conhecimentos com 
alunos e professores, bem como a garantia de interesse 
e satisfação dos alunos em desfrutá-los.  
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Tabela 1. Número de alunos por escola atendidos pelo Projeto de Extensão (Integração de Escolas das Redes Públicas e Privadas do 



Ensino Fundamental e Médio e UFRPE, nas Atividades de Feiras de Ciências no Laboratório de Entomologia), durante o período 
maio a setembro de 2009.  

  

            

Figura 1. A. Aula teórica sobre os insetos e suas características gerais; B. Exposição ao acervo da coleção didática entomológica; C. 
Técnicas de coleta no Campus da UFRPE e D. Observação dos espécimes coletadas durante a aula de campo.  

Figura 2. A. Percentual das Escolas Públicas; e B. Percentual das Escolas Particulares atendidos pelo Projeto de Extensão 
(Integração de Escolas das Redes Públicas e Privadas do Ensino Fundamental e Médio e UFRPE, nas Atividades de Feiras de 
Ciências no Laboratório de Entomologia), durante o período de maio a setembro de 2009.  

ESCOLAS PÚBLICAS

ESCOLAS Nº DE ALUNOS

Escola Mun. Alto Jardim Progresso 25

Escola Martins Júnior 30

Escola Rotary Nova Descoberta 29

Escola Municipal Alto Pascoal 23

Escola Joaquim Cardoso 20

Escola André Melo 20

Escola Estadual Beberibe 30

Escola João XIII 19

Escola Othon Bezerra de Melo 32

Escola Luís Camões 53

Escola Júlio Vicente Alves Araújo 17

Educandário Duarte 17

ESCOLAS PARTICULARES

ESCOLAS Nº DE ALUNOS

Colégio Salesiano 17

Colégio Atual 23

Colégio Decisão 15

Colégio Desenvolver 21

Colégio NEP 17

Colégio Solar Da Criança 20

Escola Cristã do Jardim São Paulo 13

Instituto Capibaribe 33

Colégio Internacional de Aldeia 52
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