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TRABALHO PRÁTICO: COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA DIDÁTICA 
( a ser entregue antes da avaliação bimestral no dia 08/junho – ver calendário) 
 
COMPOSIÇÃO: 
 
 A coleção deve conter insetos adultos em via seca e, imaturos (formas jovens) em via 
líquida (álcool 70%). 
 

1. ADULTOS: Sessenta (60) exemplares de no mínimo quinze (15) ordens e 40 famílias. 
IMATUROS: seis (6) exemplares, entre eles dois (2) diferentes tipos de larvas, dois (2) 
diferentes tipos de ninfas e dois (2) diferentes pupas, sendo uma com casulo.  

 
AVALIAÇÃO: 
 
Terá como princípios gerais e fundamentais: 

1. O número de exemplares na coleção – apresentação e cuidados com a mesma 
2. O bom estado de cada exemplar (inteiros e sem fungos) 
3. Utilização correta das técnicas de montagem, etiquetagem e conservação dos insetos 
4. Correta classificação dos exemplares nos níveis de ordem e família 
  

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 
 A coleção é individual; não será devolvida nem em caso de reprovação, pois a mesma é 
parte da nota final do estudante na disciplina. 
 É proibida a coleta de organismos vivos em parques municipais, estaduais e nacionais, 
bem como em reservas biológicas ou quaisquer unidades de conservação sob jurisdição 
governamental; nestes locais a coleta só é possível com licenças especiais dos órgãos 
ambientais responsáveis pelas mesmas. Procure coletar os exemplares nas áreas verdes da 
própria Universidade ou em propriedades privadas desde que devidamente autorizado pelo 
proprietário. 
 É proibido o envio de material biológico, por via seca ou úmida, montado ou não, 
através das agências dos correios ou empresas de entregas rápidas. O material pode ser 
apreendido pela polícia federal, implicando em processo contra o remetente e o receptor 
desse material, sendo o fato caracterizado como contrabando e, ambos submetidos às 
penalidades prescritas na lei. A compra de material biológico de terceiros é igualmente 
caracterizada como crime ambiental.  
 Legalidade: estudantes regularmente matriculados e cadastrados através de CPF junto 
ao SISBIO e, sob a responsabilidade dos professores cadastrados para este tipo de trabalho 
prático, podem legalmente coletar em áreas conforme explicitado no segundo parágrafo deste 
item, enquanto a disciplina estiver ocorrendo. 


