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Metodologias de coleta e conservação
 

A maneira mais fácil de coletar percevejos é manualmente, porém assim ficamos restritos a 
coletá-los apenas quando os vemos sobre a vegetação.  Existem diferentes métodos de coleta de 
insetos, dentre os quais os mais utilizados para coleta de percevejos são descritos a seguir.

Guarda-chuva entomológico: utilizado para a coleta de insetos que pousam em arbustos. É 
feito basicamente com um quadrado de tecido, preferencialmente branco, com reforços trian-
gulares nos cantos onde serão encaixadas as pontas das varas intercruzadas (Fig. 3). Um bastão 
é necessário para bater nos arbustos, fazendo com que os insetos caiam sobre o guarda-chuva. 
Depois de caírem no guarda-chuva, os insetos são capturados e 
armazenados em potes plásticos. 

Rede de varredura: é utilizada para coletar insetos que vivem 
na vegetação rasteira. Tem uma estrutura similar às ‘redes ento-
mológicas’ que são utilizadas para capturar insetos durante o voo 
(como borboletas e abelhas), mas a rede de varredura é usada para 
bater na folhagem como se estivesse “varrendo” toda a fauna de 
insetos que se encontra ali.

A rede é feita de um tecido resistente costurado em forma de 
saco com uma borda por onde passará um aro de arame também 
resistente (é aconselhado que a borda seja reforçada com lona ou 
tecido duplo) preso a um cabo de madeira (Fig. 4). O tecido deve ser 
grosso para resistir aos danos, como perfurações, que os ramos 
de plantas poderiam causar à rede.

Todo o material coletado é recolhido em sacos plásticos con-
tendo um chumaço de algodão embebido em acetato de etila e 
levado ao laboratório para triagem.

Armadilha luminosa: existem diferentes tipos de armadilha 
que utilizam a luz como atrativo para coletar insetos. Pode-se 
utilizar um pedaço de tecido branco esticado entre dois suportes 
(como um lençol), ou uma parede como área de coleta, iluminada 
por uma fonte de luz. O coletor fica por perto e coleta os insetos 
do grupo alvo que são atraídos.

 Um outro tipo comum de armadilha luminosa é o modelo “Luiz 
de Queiroz” que consiste de um funil de alumínio que se encaixa a 
uma armação feita com quatro aletas de alumínio, montadas cruza-
das ao redor de uma lâmpada fluorescente. Na parte inferior da ar-
madilha, um pote com álcool 70% para aprisionar ou matar os inse-
tos. A armadilha tem ainda um disco de alumínio sobre as aletas para 
proteção da água da chuva (Fig. 4). No centro deste disco, é colocada 
uma alça por onde a armadilha será suspensa entre a vegetação.

Figura 3: Representação 
esquemática de um guarda-
chuva entomológico.

Figura 4: Representação 
esquemática de uma rede de 
varredura.
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Após a coleta, os insetos precisam ser montados e conservados de maneira adequada para 
trabalhos posteriores. No caso dos percevejos dois meios de conservação são mais utilizados: via 
líquida, com a conservação em álcool 70% , ou a seco com o uso de alfinetes entomológicos.

 Para conservação a seco, deve-se alfinetar os percevejos e secá-los em estufa para posterior 
armazenamento em caixas entomológicas. Para a montagem insira o alfinete no escutelo com 
um deslocamento à direita da linha mediana do corpo (Fig. 6), perfure o inseto até posicioná-lo 
entre o centro e a cabeça do alfinete, ou a cerca de 1,5 cm abaixo da cabeça do alfinete. Pode-se 
usar blocos com perfurações para ajuste da altura do exemplar no alfinete. Posicione as pernas e 
antenas adequadamente, leve o material à 
estufa e quando seco armazene em caixa 
entomológicas. Todo o material deve ser 
etiquetado com as informações de coleta 
(local, data, coletor) em etiquetas de apro-
ximadamente 2x2 cm.

 Para mais informações sobre estes 
e outros métodos de coleta e conservação 
de insetos veja os seguintes livros:

· Insetos do Brasil: Diversidade e Taxo-
nomia  - Rafael, J.A.; Melo, G.A.R.; Car-
valho, C.J.B; Casari, S.A. & Constantino, 
R. - Holos Editora (2012).

· Estudo dos insetos - Triplehorn, C.A & 
Jonnson, N.F. - Cengage Learning (2011)

· Manual de coleta, conservação, mon-
tagem e identificação de insetos - Al-
meida, L.M.; Ribeiro-Costa, C.S. & Ma-
rinoni, L. - Holos Editora (1998).

Figura 5: Representação 
esquemática de uma 
armadilha luminosa.

Figura 6: Indicação da posição 
correta para inserir o alfinete em 
um pentatomídeo.
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