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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 – INTRODUÇÃO: 
A Educação Ambiental pode ser definida como um método que proporciona aos educandos tanto a 

obtenção de conhecimentos sobre o meio ambiente e os problemas que o prejudicam, assim como a 
conscientização e sensibilização acerca das questões ambientais, propiciando a mudança de valores e atitudes 
e favorecendo a participação ativa na resolução dos problemas ambientais (DIAS, 1994; GUIMARÃES, 1995; 
REIGOTA, 1996 apud ARRUDA & FORTKAMP, 2003, p. 144). Para alcançar essas mudanças nos educandos é 
fundamental que a sociedade tenha uma maior conexão com a natureza e é esta uma das principais 
contribuições de um projeto de Educação Ambiental. 

Os insetos constituem o maior grupo animal, contando com aproximadamente um milhão de espécies 
descritas pelo homem. Segundo GULLAN & CRANSTON (2007), algumas estimativas demonstram que o 
número de espécies de insetos é tão grande que, fazendo-se uma aproximação, todos os seres vivos poderiam 
ser considerados insetos. Estes animais possuem uma infinidade de formas, cores, tamanhos e habilidades, o 
que permite que ocupem facilmente todos os locais, até mesmo os de mais difícil acesso. Estão distribuídos por 
todo o planeta, em ecossistemas naturais ou modificados, terrestres ou aquáticos (BUZZI, 2002). 

Diversos processos ecológicos têm como protagonistas os insetos, como por exemplo, a propagação de 
plantas através da polinização e dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes, por meio de degradação de 
matéria orgânica (serrapilheira, madeira, excrementos e cadáveres), manutenção de comunidades de plantas 
através de predação de folhas, frutos e sementes, assim como a participação dentro das teias alimentares 
(GULLAN & CRANSTON, 2007). Além da importância ecológica, os insetos também afetam a sociedade 
humana, tanto de maneira cultural - como alimento, medicina alternativa e representações espirituais – como 
médica, já que são vetores de vários agentes etiológicos e em alguns casos possuem hábito parasita. Embora a 
importância dos insetos já seja reconhecida há milhares de anos pela humanidade, os insetos estão 
frequentemente associados à imagem de animais nocivos ou venenosos (COSTA-NETO, 2004; ULYSSÉA et al. 
2010).   
Além disso, se destacam por terem relevância econômica, já que atuam como pragas de monoculturas; por 
outro lado, utilizando insetos, pode-se fazer controle biológico de pragas, obter pigmentos, mel, cera, própolis e 
seda, entre muitos outros produtos (BUZZI, 2002). 

Desta forma, programas de Educação Ambiental com insetos fazem-se necessários para auxiliar 
pessoas a compreender a importância destes animais para a manutenção da vida na Terra, estimulando o 
respeito a essas formas de vida e fomentando o conhecimento sobre os diferentes aspectos deles. 

Assim, este projeto de extensão teve como objetivo criar insetos em espaços apropriados para 
observação de hábitos, ciclo de vida, comportamento e alimentação e também levar à comunidade de 
Florianópolis uma série de informações úteis sobre os insetos, tanto desvendando mitos e preconceitos 
amplamente difundidos contra estes animais como também demonstrando a grande importância dos insetos 
para a manutenção dos ecossistemas e da diversidade biológica. 

 
 

 



3.2 – OBJETIVOS PROPOSTOS NO PROJETO ORIGINAL: 
1.Transmitir aos visitantes do Parque, por meio de oficinas e palestras, a relevância dos insetos no 

funcionamento dos ecossistemas, assim como a importância da sua conservação. 
2. Proporcionar às crianças, estudantes e visitantes em geral do Parque um local de observação de 

insetos vivos, no qual possam ser estudadas características destes animais, permitindo uma aproximação que 
facilite desvendar mitos e preconceitos relacionados contra estes organismos. 

3. Fazer um levantamento de espécies de insetos do Parque Ecológico para divulgação à comunidade e 
montar um criadouro de insetos no próprio Parque para exposição de insetos vivos, aumentando o 
conhecimento sobre estas espécies, incluindo ciclo de vida, comportamento, hábitos alimentares, associação 
com plantas e relação com outros animais. 

4. Gerar material informativo para os visitantes e interessados com informações sobre a importância dos 
insetos, como cartazes, panfletos e outros. 

 

 

3.3 – METODOLOGIA EFETIVAMENTE UTILIZADA: 
O projeto foi realizado no Parque Ecológico Municipal Prof. João David Ferreira Lima, conhecido 

popularmente como Parque Ecológico do Córrego Grande, situado no centro da Ilha de Florianópolis, SC, 
Brasil. O Parque possui uma equipe de Educação Ambiental da FLORAM (Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis) que atende diariamente alunos de escolas públicas e particulares de toda a Grande 
Florianópolis. Estes alunos são também levados ao quiosque disponibilizado pelo Parque para este projeto, 
onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer mais sobre os insetos. 

O quiosque é feito de madeira e possui aproximadamente 5m². Neste local, os insetos foram mantidos 
em terrários de vidro e potes plásticos para serem exibidos durante as oficinas do projeto. Os potes plásticos 
eram de aproximadamente 20x20x35 cm, contendo substrato e alimento utilizados pelos insetos. Para 
manutenção da umidade, água era borrifada no interior dos potes sempre que necessário. Os terrários de vidro 
eram de tamanhos variados, maiores que os potes plásticos, com o mesmo conteúdo. As tampas foram feitas 
com tecido (voal) para permitir a circulação do ar dentro dos recipientes. Cada pote abrigou uma única espécie 
de inseto e a alimentação destes era regular e adequada a cada espécie. 

Próximo ao quiosque existe um viveiro, construído durante o projeto em 2008 para criação de 
borboletas e algumas lagartas que se alimentam de plantas maiores, permitindo pesquisar sobre o ciclo de vida 
das borboletas. O viveiro possui aproximadamente 6m² e é feito de madeira e tela. No seu interior são plantadas 
diversas espécies vegetais nativas da região para serem consumidas pelas lagartas, como Heliconia sp. 
(banana-caeté), Solanum sp. (joá ou mata-cavalos), Passiflora sp. (maracujá), Cecropia sp. e Saccharum sp 
.(cana de açúcar). 

Os insetos criados foram em grande parte coletados no próprio parque, através de coletas manuais e 
auxiliadas por armadilhas e puçás. Procurou-se também obter insetos em diferentes estágios do ciclo de vida, 
como ovo, larva, pupa e adulto. Durante a criação, caso as larvas coletadas dessem origem a adultos de vida 
livre, intolerantes ao cativeiro, os espécimes eram então devidamente soltos. 

O atendimento aos visitantes foi distribuído entre os períodos da manhã e da tarde, o que possibilitou 
receber diferentes públicos. Além dos atendimentos durante a semana, os bolsistas também trabalharam em 
alguns finais de semana, recebendo visitantes de outras cidades que foram ao Parque para conhecer e ficar em 
contato com a natureza durante seus passeios turísticos. 

Os alunos participantes do projeto realizaram oficinas junto aos visitantes (Fig. 1), distribuíram material 
informativo a respeito do ciclo de vida de borboletas, assim como uma relação com as principais borboletas 
encontradas no local. Além disso,fizeram coletas de insetos dentro do próprio Parque, cuidaram da criação dos 
insetos vivos utilizados na exibição destes e fizeram observações sobre os ciclos de vida de cada animal e 
algumas de suas relações com outros animais. Ao final de cada oficina, os bolsistas preenchiam um formulário 
padronizado, onde eram anotadas as seguintes informações: número de pessoas atendidas, faixa etária ou grau 
de escolaridade, origem do público (visitante da comunidade, escola, demais instituições de ensino), nome da 
instituição de ensino e número de acompanhantes ou professores vinculados a esses estudantes, além do 
horário de atendimento e nome do bolsista. 

 

 



 
Figura 1 – Bolsista realizando oficina e exibindo os insetos vivos aos alunos de uma instituição. 

 
Os conteúdos tratados nas oficinas foram adequados seguindo a faixa etária e conhecimento prévio dos 

visitantes e a locução utilizada pelos ministrantes procurou seguir uma linha interativa com o público, instigando 
a participação dos espectadores. As exposições tinham uma duração de cerca de dez minutos e consistiam em 
uma apresentação oral sobre temas gerais e específicos referentes à biologia, ecologia e conservação dos 
insetos, incluindo ciclos de vida, hábitos alimentares, relações dos insetos com outros animais e plantas, mitos e 
lendas populares e importância dos insetos para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas. Estas 
apresentações foram guiadas por fotos do ciclo de vida das borboletas, mostrando também alguns insetos 
fixados, e pela exibição de animais vivos devidamente criados pelos estagiários do projeto para este fim. Alguns 
insetos inofensivos puderam ser manuseados pelo público em certos momentos com orientação do palestrante, 
possibilitando maior contato das pessoas com estes organismos.  

 
 

3.4 – RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 
3.4.1 – Atendimento ao público 
 

O atendimento ao público foi realizado por quatro participantes do projeto, sendo dois bolsistas e dois 
voluntários. Os participantes atenderam nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras, variando o período 
(matutino ou vespertino). O número de atendimentos oscilou com o decorrer do ano, tendo uma maior 
concentração entre os meses de julho e outubro (Figura 2). 
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Figura 2 – Distribuição dos atendimentos ao longo dos 12 meses de execução do projeto. 

 
 
 
 
 

 



 
Durante o período, o Projeto realizou 125 atendimentos ao público, dos quais 80 foram à comunidade 

que passava pelo local e 45 foram a instituições educacionais em grupos, como escolas, projetos sociais e 
creches (Tabela 1). O total de pessoas atendidas, entre estudantes, professores, pais e visitantes foi de 1079.  
Deste número, 783 eram estudantes e 105 eram professores, que também puderam esclarecer dúvidas sobre 
insetos ou utilizar as informações dadas como complemento ao conteúdo ensinado em sala de aula. 

Como pode se observar na Tabela 1, as Instituições Educacionais estão instaladas em diversas regiões 
da Grande Florianópolis, embora as visitas escolares tenham principal origem na região central da Ilha (Figura 
3).  
 
 
Tabela 1 – Relação das Instituições Educacionais atendidas durante o período, destacando tipo de escola, 
bairro e região ou cidade onde está instalada. 

    
Instituição Educacional Tipo Bairro Região 
APAE Florianópolis Pública Itacorubi Centro da ilha 
Centro de Educação Infantil Vida e Movimento Pública Trindade Centro da Ilha 
Centro Social Marista Pública Mont Serrat Centro da Ilha 
CNEC Santa Cruz Particular Barreiros Palhoça 
Colégio Catarinense Particular Centro Centro da Ilha 
Colégio Dom Jaime Jr. Particular Kobrasol São Jose 
Colégio Energia Particular Jurere Norte da Ilha 
Colégio Kerigma Particular Centro Palhoça 
Colégio Marista Particular Centro São José 
Colégio Nossa Senhora de Fátima Particular Estreito Continente 
Creche Abraão Particular Abraão Continente 
Creche Firmino Francisco Vieira Pública Córrego Grande Centro da Ilha 
Escola Básica Municipal Antônio Paschoal Apóstolo Pública Rio Vermelho Norte da Ilha 
Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes Pública Campeche Leste da Ilha 
Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr Pública Córrego Grande Centro da Ilha 
Escola Básica Municipal Prof. Anísio Teixeira Pública Costeira do Pirajubaé Centro da Ilha 
Escola Básica Municipal Vitor Miguel de Souza Pública Itacorubi Centro da Ilha 
Escola Canguru Particular Sem Registro 
Escola da Lagoa Particular Lagoa da Conceição Leste da Ilha 
Escola de Educação Básica Dom Jaime de Barros 
Câmara Pública Ribeirão da Ilha Sul da Ilha 
Escola Infantil e Fundamental Sarapiquá Particular Itacorubi Centro da Ilha 
Núcleo de Desenvolvimento Infantil UFSC Pública Trindade Centro da Ilha 
Núcleo de Educação Infantil Judite Fernandes de Lima Pública João Paulo Centro da ilha 

Núcleo de Educação Infantil Raul Francisco de Lisboa Pública 
Santo Antonio de 
Lisboa Norte da Ilha 

Sabor de Aprender Particular Itacorubi Centro da Ilha 
Universidade Federal de Santa Catarina Pública Trindade Centro da Ilha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Figura 3 – Distribuição das Instituições Educacionais que visitaram o Projeto durante o ano de 2010 
por região de origem. 

 
 
 
 
 

Para alguns visitantes ocasionais da comunidade também foi perguntado o local de residência, e obteve-
se um resultado semelhante, com a maioria proveniente do Centro da Ilha (Figura 4). Entretanto, pode-se 
observar a presença de turistas que também visitavam o local, sendo de fora do estado de Santa Catarina, 
como São Paulo e Paraná, ou até de outros países, como a França. 

 
 

 

 
 

Figura 4 – Região de origem de visitantes da comunidade que foram atendidos pelo projeto 
 
 
 
 
 
 
 



 
A idade dos alunos visitantes variou desde crianças de apenas dois anos até jovens de 21 anos, tendo 

maior representação entre 3 e 11 anos (Figura 5). O Projeto não recebeu visitas de turmas escolares de Ensino 
Médio (entre 15 e 17 anos). A idade dos visitantes da comunidade variou bastante, já que o Parque recebe 
público variado, incluindo jovens, famílias e idosos que buscam uma atividade de lazer. 
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Figura 5 – Distribuição dos alunos que visitaram o projeto separada por classes de idade. 

 
 
 

Em relação ao tipo de escola a que pertenciam os alunos visitantes, foi observado que escolas públicas 
e particulares tiveram um número próximo de visitas ao projeto, com 52 % de escolas públicas (Figura 6). 
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Figura 6 – Porcentagem de escolas públicas e escolas particulares que foram atendidas pelo projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Os insetos vivos apresentados puderam ser observados de perto e, inclusive, manuseados em alguns 

casos sob orientação dos participantes do Projeto. Durante estas observações, era visível a associação que as 
crianças faziam com os insetos mostrados pela mídia, como comparações com os filmes “Kung Fu Panda” e 
“Vida de Inseto”. Alunos a partir do 6º ano traziam também referências de canais fechados de televisão (como 
Animal Planet e Discovery Channel). Além disso, muitos comentários sobre o “perigo” de alguns insetos eram 
ouvidos, principalmente acerca de produção de veneno, como o mito de que o bicho-pau e o louva-a-deus eram 
animais peçonhentos, dúvidas sobre a periculosidade dos besouros e sua capacidade de “picar”, o que não 
ocorre na realidade. Estes comentários possibilitavam a intervenção dos ministrantes que, tratando sobre o 
hábito de vida, alimentação e relação com a natureza de cada um dos insetos apresentados, conseguia 
desvendar mitos e instigava o senso crítico naqueles que presenciavam as explicações. 

 
Em certa ocasião foi pedido aos alunos que elaborassem desenhos descrevendo o que entenderam e o 

que mais gostaram após a visita ao projeto. Em seus desenhos as crianças representaram as borboletas, 
besouros, o quiosque e o participante do projeto que ministrou a oficina. Duas destas representações podem 
ser observadas na Figura 7. 

 

  

Figura 7 – Representações feitas por alunos de 8 anos após visita ao projeto. 
 
 
 
           Além das atividades previstas, durante o período de vigência do projeto, foi elaborado um questionário 
para ser aplicado futuramente em ensino formal e não formal sobre o conhecimento e a percepção de crianças 
sobre a temática “insetos” (Figura 8). Este questionário foi testado em entrevistas individuais, com 31 crianças 
de três turmas na Escola Sarapiquá (4º, 6º e 8º ano), sendo dividido em três partes principais: 1) perfil do 
entrevistado, incluindo características pessoais e familiares da criança; 2) conhecimento sobre insetos, incluindo 
conhecimentos de morfologia, ecologia e classificação; 3) percepção frente aos insetos, através da utilização 
dos cartões com fotografias, para registrar a atitude e os comentários do entrevistado (Figura 9). 
 

 



 
 

Figura 8 – Questionário proposto para avaliar o conhecimento e a percepção de crianças sobre insetos 
 

 



 

Figura 9 – Fotografias utilizadas para a confecção de cartões para registrar o conhecimento da criança, 
sua atitude e comentários sobre os insetos. 

 
 
3.4.2 – Criação de Insetos 
 

Além do trabalho de Educação Ambiental, ao longo do projeto diversos insetos foram criados com o intuito 
de, além de auxiliar no aprendizado das crianças com a vivência, contribuir para o conhecimento acerca do ciclo 
de vida, hábitos e desenvolvimento destes organismos. 

Os insetos eram coletados em seus diversos estágios de vida por busca ativa e armadilhas de captura, 
levados posteriormente ao criadouro, localizado no quiosque, e registrados. Nesse registro eram anotados a 
data da coleta, o nome do coletor, o nome popular da espécie e o táxon a que ela pertencia, além de algumas 
características, como estágio do ciclo de vida e espécie da planta onde foi encontrada, no caso dos insetos 
herbívoros.  

Durante o período de criação, era feito o registro de crescimento do organismo em um caderno, sendo 
anotadas as datas de mudança de estágio, quando foi alimentado, quando começaram a se reproduzir, entre 
outras informações, e no caso de morte do animal, os motivos desta morte, como parasitismo ou doença. No 
período de duração do Projeto foram criadas sete espécies de lepidópteros, sendo seis de borboleta e uma de 
mariposa, além de besouros e louva-a-deus. Os principais insetos criados durante o projeto podem ser 
conferidos na Tabela 2. 

Devido ao alto número de parasitismo que as formas larvais de borboletas e mariposas naturalmente 
sofrem, muitas não chegam à vida adulta. Este parasitismo é ocasionado principalmente por vespas da Família 
Ichneumonidae e por este motivo, algumas lagartas coletadas não chegaram ao estágio adulto. As lagartas 
foram coletadas com diferentes tempos de vida, o que interfere no tempo de desenvolvimento no criadouro; 
portanto, as informações a seguir não correspondem necessariamente ao ciclo de vida completo de cada 
espécie. 

Foram criados desde ovos oito indivíduos de Mechanitis lysimnia, espécie de borboleta que participa de 
um anel mimético de borboletas impalatáveis. Suas lagartas vivem agregadas e se alimentam de folhas de joá 
(Solanum sp.) e seu ciclo de vida, desde ovo até adulto, durou 49 dias. 

Dois indivíduos de borboleta da espécie Adelpha serpa, subfamília Limenitidinae, foram criados. Um 
deles foi coletado na forma de pupa em uma folha de Miconia sp. (Melastomataceae) da qual a lagarta se 
alimenta e foi criada quando adulta no viveiro do Parque. Seu tempo de vida desde pupa foi registrado em 13 
dias, sumindo do local, provavelmente por uma abertura encontrada na tela do viveiro. O outro indivíduo foi 
coletado no estágio de lagarta e solto três dias após emergir na forma adulta, sendo que o tempo total deste 
processo foi de 8 dias. 

 



Alguns indivíduos adultos de Catonephele numilia (Subfamília Biblidinae) foram criados no viveiro do 
projeto. Estas borboletas foram coletadas com armadilhas de captura, feitas com tecido “voal” e iscas de 
banana fermentada. Seu tempo de vida foi registrado em 39 dias. 

Um indivíduo adulto de borboleta da espécie Historis odius (Subfamília Charaxinae) também foi criado 
após ser coletado utilizando-se um puçá e colocado dentro do viveiro. Esta espécie se alimenta de frutos 
fermentados e costuma voar muito alto, não sendo ideal para a criação em viveiros muito baixos. Seu período 
de vida registrado em cativeiro foi de 15 dias. 

A borboleta da espécie Colobura dirce (subfamília Nymphalinae) se alimenta de frutos fermentados e/ou 
carcaças, enquanto sua lagarta se alimenta de folhas de embaúba (Cecropia sp.) Os indivíduos desta espécie 
que foram criados durante o projeto foram coletados já adultos utilizando-se armadilha de captura. Seu período 
de vida registrado foi de 55 dias. 

A espécie Caligo brasiliensis foi a única na qual foi possível observar todo o ciclo de vida, havendo 
reprodução em cativeiro. Vários indivíduos desta espécie foram mantidos durante o projeto. As primeiras 
lagartas foram doadas para criação e provinham do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Foram levadas ao 
viveiro no Parque do Córrego onde foram alimentadas com folhas de banana-caeté (Heliconia sp., 
Heliconiaceae). Lá completaram seu ciclo de vida, emergindo como adultos e logo após as fêmeas começaram 
a oviposição. No entanto, todos os ovos destes indivíduos estavam inférteis. O ciclo de vida deles desde que 
foram coletados até a morte por causas naturais foi de 132 dias (mais de 4 meses), sendo que 13 dias após a 
coleta elas começaram a empupar, permanecendo no estágio de pupa durante 39 dias e, após emergir, mais 34 
dias até o início da oviposição. Mais três indivíduos adultos foram coletados dentro do Parque do Córrego, com 
armadilhas de captura. Estes indivíduos permaneceram no viveiro por 50 dias, tendo começado a oviposição 
após três dias em cativeiro. Após 21 dias, os ovos eclodiram e permaneceram no estágio de lagarta durante 58 
dias até começarem a empupar. Permaneceram como pupa durante 24 dias. Após 23 dias como adultas, estas 
borboletas nascidas no viveiro começaram a ovipor.  

Uma espécie de lagarta mede-palmos (Família Noctuidae) foi coletada em um limoeiro (Citrus sp.) 
dentro do próprio Parque. Esta lagarta foi alimentada com folhas do limoeiro e após 21 dias transformou-se em 
pupa, permanecendo neste estágio durante 19 dias. Após a mariposa emergir do casulo, foi solta no mesmo 
local onde foi coletada. Seu ciclo foi registrado em 40 dias. 

A identificação e as informações obtidas sobre as espécies foram baseadas em Brown (1992). 
           Além das espécies de borboletas e a mariposa (Figura 10), foram criadas os seguintes insetos (Figura 
11): quatro indivíduos de louva-deus (Ordem Mantodea, Família Mantidae), de uma espécie não identificada 
bastante comum no Parque. Dois indivíduos foram coletados na forma de ninfa (forma imatura, sem asas) no 
momento de forrageio de uma presa em um limoeiro perto do viveiro, um coletado na forma adulta (forma 
madura, com asas, apta ao vôo) encontrado tentando caçar as moscas na armadilha de captura de borboletas, 
e outro indivíduo foi cedido por uma professora da UFSC, tendo nascido no Laboratório de Abelhas Nativas e 
levado ao projeto ainda no primeiro estágio de ninfa. Os indivíduos foram coletados e exibidos desde o mês de 
abril de 2010 a fevereiro de 2011(276 dias) e alimentados com pequenas borboletas, mariposas e moscas-da-
fruta (Drosophila melanogaster) vivas coletadas no próprio Parque, atraídas por bananas em decomposição. 
             Ao longo do projeto foram exibidos 35 indivíduos adultos de besouros comedores de madeira (Ordem 
Coleoptera, Família Passalidae) conhecidos popularmente como “carochas”. Estes animais foram coletados 
embaixo e dentro de troncos podres de árvores no Parque e outros locais, sendo que 29 foram encontrados por 
trabalhadores do próprio Parque, ao remover troncos e restos de madeira entulhados nos fundos de uma 
construção dentro do parque. Estes indivíduos foram permanentemente exibidos durante todo o projeto, de abril 
de 2010 a março de 2011, sendo alimentados com pedaços de troncos podres de árvores mortas do próprio 
local. 
 



                              
 
                                               Lagarta e adulto da espécie Caligo brasiliensis 
     

         
 
 

                       
 

                                                    Lagarta e pupa da espécie Mechanitis lysimnia 
 

 
Figura 10 – Lagartas,pupas e adultos de algumas espécies de borboletas criadas durante a execução 

do projeto no Parque Ecológico do Córrego Grande, Florianópolis (Fotos: Ana Letícia Trivia) 
 
 
 

 
 

Indivíduo adulto macho da espécie 
Catonephele numilia 

 
Indivíduo adulto da 
espécie Historis 
odius, se 
alimentando de 
banana fermentada 



Uma espécie de besouro escaravelho (Ordem Coleoptera, Família Scarabaeidae, Subfamília 
Dynastinae) esteve representada por dois indivíduos jovens (larvas), mantidos desde 2009 no projeto dentro de 
um tronco podre e exibidos até dezembro, data em que morreu por motivos desconhecidos, sendo possível que 
tenha ocorrido predação por saguis, os quais foram observados “roubando” iscas repetidas vezes dentro do 
quiosque.  

Outras duas espécies de besouros conhecidos como “rola-bosta” (Ordem Coleoptera, Família 
Scarabaeidae, Gêneros Deltochilum e Canthon) foram criadas durante o projeto. Os indivíduos foram coletados 
no estágio adulto e alimentados com fezes de coelho do próprio parque e pedaços de carne em decomposição. 
Os besouros da espécie Canthon rutilans tiveram um período de vida registrado de 52 dias e os besouros da 
espécie Deltochilum irroratum tiveram um período de vida de 71 dias. 
 

                   
 
         Ninfa de louva-a-deus (Mantidae)                                         Besouro comedor de madeira (Passalidae) 

 
Figura 11 – Algumas espécies de insetos criadas durante o projeto no Parque Ecológico do Córrego 

Grande, Florianópolis (Fotos: Ana Letícia Trivia) 
 
 
 
Tabela 2. Espécies de insetos criadas e exibidas durante as oficinas do projeto de extensão “Diversidade de 
Insetos do Parque Ecológico do Córrego Grande: Educação Ambiental e Conservação” 
 

Classificação Científica Nome Popular Alimentação 

Ordem Família   
Coleoptera Passalidae Carocha, besouro Troncos podres 

Coleoptera Scarabaeidae Besouro escaravelho Troncos podres 

Coleoptera Scarabaeidae Besouro rola-bosta Fezes e carne em decomposição 

Mantodea Matidae Louva-a-Deus Pequenos insetos 

Lepidoptera Nymphalidae Borboleta tigrada 
(Mechanitis lysimnia) 

Lagartas: folhas de joá (Solanun sp.) 
Adultos: néctar de flores 

Lepidoptera Nymphalidae Borboleta (Adeplha serpa) 
Lagartas: folhas de Miconia sp. 

Adultos: Néctar e frutos em decomposição 

Lepidoptera Nymphalidae 
Borboleta sapateiro-grego 

(Catonephele acontius) 
Lagartas: folhas de tanheiro (Alchornea sp.) 

Adultos: frutos fermentados 

Lepidoptera Nymphalidae Borboleta zebra 
(Colobura dirce) 

Lagartas: folhas de embaúba (Cecropia sp.) 
Adultos: frutos fermentados 

Lepidoptera Nymphalidae Borboleta coruja 
(Caligo brasiliensis) 

Lagartas: folhas de banana-caeté (Heliconia sp.) 
Adultos: frutos fermentados 

Lepidoptera Noctuidae 
Agrimensora ou mede-

palmos Lagartas: folhas de limoeiro (Citrus sp.) 

 
 
 



3.4.3 – Participação em Eventos 
 

Além dos atendimentos realizados no Parque do Córrego Grande, o projeto participou também de 
eventos como congressos e mostras. Em cada tipo de evento, o conteúdo e o foco apresentado foram 
adequados ao público alvo e ao caráter do evento. No I Congreso Latinoamericano (IV Argentino) de 
Conservación de la Biodiversidad o Projeto levou um pôster tratando sobre a importância dos insetos nos 
ecossistemas tropicais e a Educação Ambiental utilizada em um Parque Ecológico urbano como estratégia para 
a conservação ambiental. No 28º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, realizado em 
Florianópolis, foi levado um pôster com uma análise sobre o perfil dos visitantes atendidos pelo Projeto. O Bio 
na Rua e Bio na Escola são mostras organizadas por estudantes e professores da UFSC com o objetivo de 
divulgar para a comunidade e para as escolas um pouco da pesquisa desenvolvida na Universidade. Nestas 
mostras são levados insetos vivos e fixados e os materiais utilizados durante as oficinas para fornecer rápidas 
explicações ao público. O SESC realizou uma mostra chamada Sr. Inseto, Muito Prazer, cujo objetivo foi 
mostrar para crianças em escolas um pouco sobre o fascinante mundo dos insetos e em 2010 os participantes 
do Projeto de Extensão foram convidados para ajudar a ministrar as oficinas da mostra. 

 
 
 

Tabela 3 – Eventos nos quais o Projeto de Extensão participou durante o ano de 2010. 
 

Evento Data Entidade 
Promotora 

Local Caráter 

Mostra Sr. Inseto, Muito 
Prazer 

13 a 20/04/2010 SESC Instituto Estadual 
de Educação - IEE 

Mostra 

Bio na Escola 28/05/2010 
CCB/ Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

EEB Padre Anchieta Mostra 

28º Seminário de 
Extensão Universitária 
da Região Sul (SEURS) 

09/09/2010 
Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina - UDESC 

Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina - UDESC 

Pôster/Painel 

Bio na Rua 14/09/2010 
CCB/ Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

Largo da Catedral - 
Centro de 
Florianópolis 

Mostra 

I Congreso 
Latinoamericano (IV 
Argentino) de 
Conservación de la 
Biodiversidad  

22 a 26/11/2010 
Universidad 
Nacional de 
Tucumán 

San Miguel de 
Tucumán - 
Argentina 

Pôster/Painel 

 
 

 
 
3.5 – CONCLUSÕES: 

O público atendido foi diversificado, variando desde idades iniciais até idosos, e em todas as oficinas 
ministradas pode-se perceber o interesse e curiosidade dos visitantes sobre o tema abordado. Notou-se que os 
visitantes compreendiam melhor a importância dos insetos na natureza e por muitas vezes disseram que não 
matariam mais alguns dos insetos apresentados como inofensivos do ponto de vista econômico e médico. O 
manuseio e observação de insetos vivos proporcionaram aos alunos e à comunidade uma nova forma de olhar 
a natureza a sua volta. Como a maior parte dos visitantes atendidos constitui-se de crianças entre 3 e 11 anos, 
acreditamos que o projeto deve focar-se mais nesta faixa etária e desenvolver materiais didáticos e linguajar 
com foco neste público. 

O local onde o Projeto foi executado contribuiu significativamente, sendo um dos únicos Parques 
Ecológicos urbanos na cidade, próximo ao centro e à Universidade, é um local agradável e tranqüilo que recebe 
um público variado e tem fácil acesso para crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Os 

 



funcionários da FLORAM que trabalham no Parque sempre prestaram auxílio aos participantes do Projeto, com 
materiais, ferramentas, agendamentos de visitas, entre outros, o que ajudou bastante em seu desenvolvimento. 
Sempre que solicitados, os participantes do Projeto tiravam dúvidas e esclareciam os funcionários sobre os 
insetos. 

Além de visitantes do Parque, o Projeto pôde alcançar um público ainda maior através da participação 
em diversos eventos, além de divulgar o Projeto em congressos e seminários. 

A criação de insetos é uma atividade que exige cautela e atenção, pois em muitos casos estes animais 
possuem uma relação estreita com uma espécie de planta. Através da observação e experimentação nestes 
doze meses de Projeto, as espécies que mostraram um maior potencial para serem criadas em cativeiro com a 
finalidade de Educação Ambiental foram os besouros da família Passalidae, borboletas corujas e louva-a-deus. 

Ao longo do período de execução do Projeto os participantes encontraram algumas dificuldades, como a 
exposição do viveiro às chuvas e ao sol, que além de ter desgastado bastante a estrutura de madeira e tela que 
precisou de inúmeros reparos, pode ter contribuído para a morte prematura de algumas borboletas; a invasão 
do quiosque por saguis-de-tufo-preto que buscavam iscas de banana e insetos para comer e a dificuldade de 
manter algumas espécies de borboletas, pela falta de conhecimento sobre alimentação ou pelo pouco espaço 
ofertado.  
 
 
 
3.6 – RECOMENDAÇÕES:  
         A criação de várias espécies de insetos necessita de cuidado especial, uma vez que cada espécie 
apresenta exigências específicas e espaço físico para ser criada. É aconselhável que o projeto se desenvolva 
numa localidade que apresente boa infra-estrutura relativa a espaço físico disponível e ferramentas de 
jardinagem, como as que foram disponibilizadas pelo Parque Ecológico do Córrego Grande. Já o viveiro 
construído durante o ano de 2008 apresenta um estado avançado de deterioro. Assim, sugere-se a construção 
de uma estrutura de maior durabilidade, já que a boa resposta obtida junto à comunidade demonstra a 
importância deste projeto e estimula a sua continuidade. 
 

 

 
3.7 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE CADA BOLSISTA DE EXTENSÃO COM AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO: 
 
Os bolsistas Ana Ana Letícia Trivia e Arthur Prado Fleury Magalhães, durante a realização do Projeto 
“Diversidade de Insetos do Parque Ecológico do Córrego Grande: Educação Ambiental e Conservação”, 
desempenharam as seguintes atividades, no período de abril de 2009 a março de 2010, no Parque Ecológico do 
Córrego Grande: 
 
Bolsista: Ana Ana Letícia Trivia: 
Atendeu escolas e visitantes no quiosque do Parque, explicando sobre a importância dos insetos nos 
ecossistemas e promoveu a sensibilização do público no contato com os insetos vivos; realizou coletas de 
ovos, lagartas e adultos de borboletas no Parque Ecológico do Córrego Grande para serem criados e/ou 
exibidos durante as visitações ao quiosque; criou e alimentou lagartas e adultos de borboletas coletadas, no 
criadouro localizado dentro do Parque; trabalhou na identificação das espécies de borboletas coletadas no 
Parque e participou de eventos ligados à educação ambiental e divulgação do Projeto. 
O desempenho da bolsista atingiu de forma satisfatória os resultados esperados, demonstrando dedicação e 
responsabilidade ao longo do período de duração da bolsa.  
 
Bolsista: Arthur Prado Fleury Magalhães: 
Atendeu escolas e visitantes no quiosque, explicando sobre a importância dos insetos nos ecossistemas e 
promoveu a sensibilização do público no contato com os insetos vivos; realizou coletas de ovos, juvenis e 
adultos de insetos no Parque Ecológico do Córrego Grande para serem criados e/ou exibidos durante as 
visitações ao quiosque; criou e alimentou juvenis e adultos dos insetos coletados, no criadouro localizado 
dentro do Parque; trabalhou na identificação das espécies de insetos coletados no Parque e participou de 
eventos ligados à educação ambiental e divulgação do Projeto. 
O desempenho do bolsista atingiu de forma satisfatória os resultados esperados.  
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