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NATURALISTA 
 
 

 
 

 Olhe e descubra no jardim de sua casa, ou no quintal, pequenas maravilhas da natureza 
que estão aí. Um pardal, uma lagartixa ou uma lesma podem ser tão interessante de se 
observar quanto um tucano do Amazonas, um jacaré do Pantanal ou um saltitante canguru 
Australiano. Descubra o objetivo das coisa da natureza. Uma lesma, uma aranha ou uma 
minhoca não são tão repugnantes. Elas fazem parte da natureza, onde nenhuma criatura é 
horrível. São o que são. É a barreira que o mundo organizado ergueu entre nós e a natureza, 
que nos afasta desse recurso de Deus de Se revela a nós. Jesus disse: observem os pardais, 
o lírio do campo, as sementes. . . 
 
1. EQUIPAMENTOS 

 

Formol (para conservar insetos) 

Seringa plástica de 3ml 

Lupa 

Pinça 

Prato plástico (para exame minuncioso de espécies) 

Guias de campo de bolso 

Canivete de várias lâminas 

Tesoura de poda 

Rede para caçar borboletas (desmontável) 

Pipeta entomológica (captura de pequenos insetos e animais) 

Envelopes para borboletas 

Fita adesiva, clips e barbante 

Potes plástico ou d vidro (com tampa furada ou tampão de gaze) 

Caixa de fósforos 

Recipiente de plástio rígido 

Sacos plásticos (mantêm a umidade das plantas) 

Binúculo  

Se você não tiver 
condições de adquirir 
um equipamento de 
primeira linha, não 
tem problema. Uma 
lâmina de barbear 
substitui um bisturi, 
e uma lupa, substitui 
um microscópio. 
Improvisar aumenta 
a emoção. Além dos 
olhos, ouvidos, 
olfato, paladar e 
tato, equipamentos 
essenciais de um 
observador da 
natureza, você vai 
precisar de:  
 

Máqina fotográfica 

Dicas para dar os primeiros passos no 
mundo dos seres vivos 
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2. COLETA CUIDADOSA 
 

A natureza não é inesgotável, por isso, não saia por aí matando todo tipo de bicho que 
aparecer ou cortando plantas e árvores. É possível observar co lua ou binóculo, sem interferir 
na natureza, fotografando ou desehando. A menos que você se envolva numa pesquisa séria ou 
numa coleção de espécimes (borboletas, besouro, etc.), evite matar os bichinhos que apanar 
em suas armadilhas. Não se esqueça deles, presos em caixas ou potes de vidros. Conserve-os 
com você o tempo necessário para observá-los e depois liberte-os no lugar onde os pegou ou 
num local semelhante. Lembre-se de que o equilíbrio do ambiente onde eles vivem é mai 
importante do que suas fotos e desenhos. 
  
3. ONDE PESQUISAR 
 

Você pode começar em casa ou no apartamento. Morcegos, lagartixas, centopéias, mariposas, 
formigas e aranhas de vários tipos oferecem excelntes motivos. Observe, por exemplo, que 
cada espécie de aranha constrói um tipo característico de teia e cada tipo de teia objetiva 
caçar um tipo específico de alimento. Se você tem um quintal e jardim à disposição, as 
posibilidades se ampliam bastante. Embaixo de tijolos, pedras, folhas mortas ou em resto de 
troncos e galhos de árvores, há uma infinidade de bichinhos: escorpiões, aranhas, besouros, 
lesma, tatuzinhos, baratas-da-terra, cobra-cega, sapos, grilos etc. Lagartos gostam de ficar 
ao sol muros e pedras. Caso haja algumas árvores e arbustos em seu quintal, fique atento ás 
aves que vivem ali. Nos jardins proliferam abelhas, vespas de vários tipos, borbleta e outros 
insetos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olho vivoOlho vivoOlho vivoOlho vivo    
 

Nunca ponha a mão desprotegida em 
buracos ou embaixo de troncos e entulhos. Use 
sempre um pedaço de madeira e luva. O risco de 
ser picado por uma cobra um escorpião existe. 
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COLEÇÃO DE INSETOS 
 
 

 
Os insetos são animais que possuem três pares de pernas, cabeça, tórax e abdômen. 

Quase sempre possuem um ou dois pares de asas. Cálculos da entomologia (parte da biologia 
que estuda os insetos) indicam que exitem mais de um milhão e meio de espécies espalhadas 
pelo mundo. Uma boa arte já foi classificada, mas ainda resta trabalho a fazer há insetos 
muito pequenos (na orem dos Colêmbolos, a frieira tem cerca de 5 mm). Já na ordem 
Ortópteros, os gafanhotos podem cegar a 14 cm. 

Alguns insetos são pequenos e exigem alguns artifícios para serem observados com 
maiores detalhes. É isto que você vai poder fazer, depois de ler esta parte da apostila. Para 
introduzir o assunto, nada melhor do que conhecer um inseto que pode ser visto com 
facilidade: o louva-a-deus, um bichinho que tem jeito de devoto, mas que é só fachada. Por 
tráz da aparência, há um canibal com feroz intinto de caça. 
 
1.  COMO  OBSERVAR INSETOS 

Por serem pequenos, muiitas vezes não conseguimos ver a maioria dos insetos. Para 
observá-los é preciso conhcer seus escondrijos e ter um equipamento bem simples. 
 

� Bloco de anotação e lápis 
Anote o local, o dia e a hora em qu encontrou o inseto. 
Desenhe o bicho, anot também o tamanho, a cor e outras 
informções sobre o corpo, pernas e asas. 

� Lupa A amplição oferece novas descoberta. 

� Recipiente 
Um pontinho de vidro transparente. Faça furinhos na 
tampa para entrada de ar. Ao concluir a pequisa, liberte 
os insetos no local onde os encontrou. 

� Sugador Para insetos bem pequenos 

 

CONSTRUA. . .  
             . . .UM SUGADOR 
 

Material necessário: 
 

2 Tubos de caneta Bic Cristal 
1 Bandeja de Isopor (dessas de supermercado) 
1 Pedaço de gaze 

 A vida dos insetos e como  fazer 
uma coleção com técnica 
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1 Rolo de fita adesiva 
1 Pedaço de acetato de 15 X 25 cm   
 

Fazendo. .  . 
 

1. Faça um tubo co o acetato, prendendo-o com a fita adesiva. 
2. Fixe a gaze na ponta de um dos tubos de caneta. 
3. Faça duas tampas com o isopor, atravessando-as com os tubos e prenendo-as ao acetato 

com fita adesiva. A ponta com gaze deve fiar na parte interna do tubo, para evitar sugar 
um bichinho. 

4. Para capturar o inseto, é só aproximar e sugar. 
5. Os instos devem ser removidos do tubo com um pincel. 
 

CONSTRUA. . .  
             . . .UM QUADRO DE SECAGEM 
 

Material necessário: 
1 pedaço de Eucatex, de 43X30 cm 
1 pedaço de isopor de 15 mm, e 43X30 cm 
1 pedaço de folha de cortiça  
1 folha d pael seda 
1 tubo de cola branca. 

Vários alinetes de vidro 
 

Fazendo. .  . 
1 Cole o isopor sobre o Eucatex. 
2 Faça uma canaleta de 2 cm X 0,5 cm deixando um espaço de 7 cm de cada lado. 
3 A partir do décimo sexto centímetro, meeça 3 cm e faça uma canaleta de 1 cm X 0,5 cm. 

Meça mais 6 cm e faça uma canaleta. Repita o procediment anterior. 
4 No final, seu quadro de seagem vai ter uma canaleta de 2 cm e três de 1 cm. 
5 Forre o isopor com cortiça, inclusive o leito da canaleta, colando. 
  

FAZENDO UMA. . .  
                  . . . COLEÇÃO DE INSETOS 
 
Aqui estão algumas dicas para colecionar insetos e preparar um material de pesquisa precioso 

para seu clube, sua unidade ou sua escola. 
 

 Capturado o inseto, aplique uma formol no tórax do bicho. 
 Prenda-o no quadro de secagem (o mesmo usado para borboletas), com alfinetes cabeça de 
vidro, de forma a deixá-lo com as pernas bem abertas. A tendência do inseto a receber a 
injeção de formol é se encolher. 
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  Insetos de carapaça dura são mais fáceis de lidar. Na maioria das vezes são encontrados 
mortos  e não precisam ir ao qadro de secagem. 

 Depois de dez dias, o insto pode ser transferido para  quadro definitivo e fixado com  cola 
quente ou outra. 

 O quadro é semelhante ao de borboletas, sendo que deve ter espessura maior. 

 Coloque bolas de naftalina no quadro. 
 Classifique os insetos (espécie, família, Data e Local em que foi achado, e o nome de quem 
fe a coleta). 

 

Pegadas de Animais 
 
Como  Observar Animais na floresta 

 

Há cinco regras para seguir pegadas 
de animais. 

1. Estudar uma pegada com 
atenção. 

2. Olhar para a trilha como um 
todo. 

3. Usar o sol. 
4. Imagine que você é o animal que 

está seguindo. 
5. Se você perder a trilha de 

pegadas, marque a última 
pegada e procure ao redor da 
mesma. 

6. Ao observar animais verifique a 
direção do vento e posicione-se sempre na direção do vento e não contra o mesmo. Pois 
os animais poderão sentir seu cheiro. 

 
Fazendo uma pegada de gesso 
 
Aqui estão algumas dicas para colecionar pegadas de animais e preparar um material de 
pesquisa precioso para seu clube, sua unidade ou sua escola. 
 

• Classifique os insetos (espécie, família, Data e Local em que foi achado, e o nome de 
quem fez a coleta). 

• Passe um ancinho num pedaço de terra. Os animais que passarem por ali à noite 
deixarão pegadas claras. 

• Pratique seguindo as pegadas do seu cachorro ou gato. 
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 Natureza Viva, Inspiração Juvenil, 2001, Francisco Lemos. 

Casa Publicadora Brasileira. Tauí, SP 

 Manual para Desbravadores – Natureza, Divisão Sul-

Americana. 

 Trilhas da Natureza, Eileen E. Lonty,  Casa Publicadora 

Brasileira, Tatuí, SP 

 Os Insetos (Zoologia Brasílica, volumes 9  e 10), Eurico 

Santos. Editora Itatiaia, Belo Horizonte, MG. 

 O Naturalista Amador, Gerald Durrel. Editora Martins Fontes. 

 Aventuras ao Ar Livre – Guia para Desbravadores, Francisco 

Lemos e Josiel Unglaub. Casa Publicadora Brasileira. Tatuí, 

SP.  

• Nunca caminhe sobre as pegadas que está tentando seguir. 
• Aprenda a ver. 
• Conheça aquilo que está procurando. 
• Conheça os animais que existem na sua região. 
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