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Introdução 

Os artrópodes da classe Insecta ou Hexapoda, considerada a maior e a mais 

evoluída do filo Arthropoda, são vulgar e genericamente chamados insetos ou 

hexópodes. Considerada pelos zoólogos e, particularmente pelos entomólogos, como 

o maior agrupamento animal que se conhece, representa o seu elevado número de 

espécies mais da metade dos seres vivos, 70% dos animais, 73% dos invertebrados, e 

83% dos artrópodes. 

O êxito dos insetos como grupo que vem sobrevivendo há cerca de 300 

milhões de anos é devido ao fato de possuírem pelo menos seis principais vantagens, 

na luta incessante pela sobrevivência: capacidade de vôo, adaptabilidade, 

exoesqueleto, pequeno tamanho, metamorfose e tipo especializado de reprodução.  

Dotados de asas, puderam os insetos dispersar através do globo, e quando as 

condições de um determinado local se tornam desfavoráveis, simplesmente alçam 

vôo em busca de outro. O vôo lhes conferiu grandes vantagens sobre os animais 

presos à terra, como a busca ativa de outro sexo para reproduzir-se, a procura de 

alimentos numa grande área, e a fuga com êxito aos inimigos. A adaptabilidade a 

condições de vida tão extremas é outra vantagem que nenhuma outra forma animal 

conseguiu. O seu regime alimentar é um exemplo da sua infinita adaptabilidade, pois 

nutrem-se de substâncias às mais variadas e extravagantes que se possa imaginar.  

O exoesqueleto funciona como uma armadura protetora contra choques, 

compressão e esmagamento, tem proporcionado aos insetos uma segura proteção e 

grande resistência, contra a penetração de microrganismos patogênicos, gases 

deletérios e água, através do seu corpo, e ainda evitando a desidratação.  

O seu reduzido tamanho é uma vantagem para a sobrevivência, pois uma 

migalha de alimento é um banquete, uma gotícula de água mata-lhe a sede, e uma 

pedrinha no deserto proporciona-lhes sombra. Assim, muitos insetos ocupam 

minúsculos abrigos, onde conseguem encontrar alimentação e proteção contra os seus 

inimigos.  
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As metamorfoses são uma outra forma de garantir a sobrevivência, pois, 

durante as múltiplas transformações para se tornarem adultos, são capazes de 

explorar diversas fontes de alimentos, as quais variam do estágio de larva ao de 

adulto.  

Finalmente, os insetos alados são capazes de retardar a fecundação de seus 

ovos, após a cópula, até encontrarem condições de vida favoráveis à sua prole. Esses 

seis atributos têm assegurado aos insetos a sua sobrevivência, desde o dia em que, há 

cerca de 300 milhões de anos, apareceram sobre a superfície da terra.  

Zilkar C. Maranhão cita que a Entomologia é ciência relacionada com o 

estudo dos insetos. Os insetos são, atualmente o grupo dominante de animais na 

Terra. Ultrapassam de longe, em número, todos os outros animais terrestres e 

ocorrem praticamente em todos os lugares. Várias centenas de milhares de tipos 

diferentes foram descritas - três vezes o que há no resto do reino animal - e além de 

mil espécies podem ocorrer em um quintal de tamanho regular. Suas populações 

freqüentemente alcançam muitos milhões por hectare.  
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 O Reino Animal é dividido em vários grupos, de acordo c/ as 

características dos animais, denominados Filos. Dentre esses Filos, três são 

de importância agrícola: 

Filo Nematoda 

Filo Mollusca 
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Filo Arthropoda 

 
 

Corresponde a aproximadamente 80% do Reino Animal. 
Principais Características: 

• Pernas Articuladas: origem do nome do Filo (gr. Arthron = articulação; podes 

= pernas). 

• Corpo segmentado: formado por uma série de segmentos (anéis ou 

metâmeros). 

 

• Simetria bilateral: as metades do corpo cortado longitudinalmente por um 

plano vertical são semelhantes entre si. 

 

• Heteronomia: corpo c/ divisões distintas, formadas pela fusão ou não de 

grupos de segmentos embrionários. Assim, o corpo apresenta-se dividido 

em cabeça, tórax e abdome. 

 

• Aparelho circulatório dorsal. 

 

• Sistema nervoso ventral. 

 

• Exoesqueleto: revestimento duro do 

corpo e respectivos apêndices, 

formando principalmente por quitina, 

que é eliminada e renovada à medida 

que o animal cresce. 

Brevipalpus phoenicis 

As principais Classes: 

 

Arachnida 

 

Insecta 
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Categorias taxonômicas 

 

 

fracticornis Subespécie 

landolti Espécie 

Moellerius Subgênero 

Acromyrmex Gênero 

Attini Tribo 

Myrmicinae Subfamília 

Formicidae Família 

Formicoidea Superfamília 

Apocrita Subordem 

Hymenoptera Ordem 

Insecta Classe 

Hexapoda SuperClasse 

Arthropoda Filo 

Animal Reino 
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Classe Insecta 

 
 

 

• Os artrópodes da classe Insecta, é a mais evoluída do filo 

Arthropoda, são vulgar e genericamente chamados insetos.  

 

• Considerada pelos zoólogos e, particularmente pelos 

entomólogos, como o maior agrupamento animal que se 

conhece, representa o seu elevado número de espécies mais 

da metade dos seres vivos, 70% dos animais, 73% dos 

invertebrados, e 83% dos artrópodes. 

• O êxito dos insetos como grupo que vem sobrevivendo há 

cerca de 300 milhões de anos é devido ao fato de 

possuírem pelo menos seis principais vantagens, na luta 

incessante pela sobrevivência: 

• capacidade de vôo,  

• adaptabilidade,  

• exoesqueleto, 

•  pequeno tamanho,  

• metamorfose e tipo especializado 

de reprodução. 

• Esses seis atributos têm assegurado aos 

insetos a sua sobrevivência, desde o dia em 

que, há cerca de 300 milhões de anos, 

apareceram sobre a superfície da terra.  
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Adaptabilidade 
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Importância das pragas das plantas 
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Coleta, Montagem e Conservação de Insetos 

 

 
 

 

Uma das melhores formas de estudar insetos é fazer excursões e coletá-los; 

manuseá-los e preparar coleções, revelam ao estudante muitas coisas que ele não 

encontra nos livros de texto. Muitas pessoas consideram a coleção de estudo de 

insetos um passatempo extremamente interessante, pois eles dão a satisfação de 

aprender por si próprio. O estudante desenvolve muito mais interesse nos insetos 

coletando-os do que meramente olhando figuras ou espécimes conservados. 

Como os insetos são muito abundantes, há pequena probabilidade que coletas 

mesmo extensas tenham muito efeito nas suas populações; assim, os 

conservacionistas não precisam preocupar-se com a exterminação das espécies.  
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Rede Entomológica 
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Coleta, Montagem e Conservação de Insetos 

Ordem Lepidoptera Ordem Odonata 
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Coleta, Montagem e Conservação de Insetos 

Ordem Hemiptera Ordem Orthoptera Ordem Coleoptera 

Ordem Diptera Ordem Hymenoptera 
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Coleta, Montagem e Conservação de Insetos 
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Morfologia Externa 
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Cabeça 

 
 

Apresenta os apêndices fixos (olhos composto e Ocelos) e os móveis (antenas e 

peças bucais). 

Suturas: são sulcos marcados na superfície externa do tegumento resultante da 

invaginação deste. 

• Epicranial. Na parte frontal da cabeça, em forma de um Y invertido; o ramo único 

denomina-se sutura coronal e os ramos da bifurcação constituem as suturas 

frontais. 

• Epistomal. Separa o Clípeo da fronte. 

• Labro-clipeal. Separa o clípeo do lábio superior. 

• Pós-genal. Uma de cada lado da cabeça, próximo às articulações das mandibulas. 

• Oculares. Circundam os olhos compostos. 

• Pós-ocular. Na parte inferior dos olhos até a base das mandibulas. 

• Antenais. Circundam a base das antenas. 

• Pós-antenal. Na base das antenas e orientam-se para as mandibulas. 

• Occipital. Na parte posterior da cabeça. 

• Pós-occipital. Atrás da occipital.  
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Antenas 

 

 
 

 

 

 

Todos os insetos adultos possuem um par de antenas (Díceros). 

São apêndices sensoriais (olfato, audição, tato e gustação) e, desse modo, apresentam 

inúmeras modificações e estruturas para desempenhar essa funções. 

• Escapo. É o primeiro artículo, em geral o mais desenvolvido, e articula-se à cabeça 

por meio de uma parte basal mais dilatada (bulbo). 

• Pedicelo. É o segundo antenômero, geralmente curto, porém às vezes pode ser 

dilatado para abrigar o órgão de Johnston (função auditiva). 

• Flagelo. É formado pelos demais artículos, denominados de antenômeros. 
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Dimorfismo sexual nas antenas 

 
 

 

• Tamanho. As antenas dos machos 

geralmente são mais desenvolvidas. 

• Tipo. Machos e fêmeas têm antenas de 

tipos diferentes. Por exemplo, os 

machos de pernilongos têm antenas 

plumosa e as fêmeas, filiformes. 

• Número de antenômeros. Machos de 

alguns himenópteros aculeados têm 13 

antenômeros e as fêmeas 12. 
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Tipos de Antenas 

 

• Filiformes. Todos os artículos são 

semelhantes em tamanho, 

ligeiramente alongados, formando 

uma seqüência que se assemelha a um 

fio. É as antenas encontradas nas 

esperanças, baratas etc. 

 

 

 

•  Clavada.  O flagelo termina em uma 

dilatação semelhante a uma clava. È a 

antena típica das borboletas. 

 

 

 

• Capitada. É uma antena semelhante à 

clavada, porém com uma clava apical 

bastante dilatada. Encontrada em 

várias espécies de besouros, por 

exemplo, na broca-do-café 

Hipotenemus hampei 

 

 

 

• Imbricada. Artículos em forma de 

taças, com a base de cada encaixada 

no ápice do outro. Ex: espécie de 

Calosoma (Carabidae). 

 

 

 

• Fusiforme. Artículos medianos 

dilatados, dando à antena aspecto de 

fuso. Típica das espécies da família 

Hesperidae. 

 

 

 

• Serreada. Artículos semelhante aos 

dentes de uma serra. É a antena típica 

dos besouros da família Buprestidae 

Euchroma gigantea 
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• Denteada. Artículos com formação de 

dentes. Encontrada em alguns 

besouros. 

 

 

 

• Estiliformes. Extremidade apical em 

forma de estilete. È a antena típica da 

família Sphingidae. 

 

 

 

•  Plumosa. Flagelo c/ inúmeros pelos, 

assemelhando-se a uma pena. É a 

antena típica dos machos de 

pernilongos. 

 

 

 

• Flabelada. Expansões laterais em 

forma de lâminas ou folhas, como em 

algumas espécies de besouros e de 

microimenópteros. 

 

 

 

• Setácea. Antenômeros diminuem de 

diâmetro da base para a extremidade 

da antena. È comumente encontrada 

em gafanhotos e serra-paus. 

 

 

 

• Furcada. Antenômeros disposto em 

dois ramos, tomando a forma da letra 

Y. É encontrada nos machos de alguns 

microimenópteros. 

 

 

• Pectinada. Artículos assemelhando-se 

a um pente. Comuns em mariposas, 

principalmente nos machos. Pode ser 

também Bipectinada. 
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• Lamelada. Os três últimos antenômeros 

são expandidos lateralmente; juntos 

formam lâminas que se sobrepõem. 

Antenas típicas dos besouros da família 

Scarabaeidae. 

 

 

 

 

 

• Geniculada. Escapo longo; pedicelo e 

artículos dobrados em ângulos, 

assemelhando-se a um joelho. Encontrado 

em formigas, abelhas, vespas e 

mamangavas. 

 

 

 

 

 

• Aristada. Flagelo com um único artículo 

com uma cerda (pêlo) denominado arista. 

É antena típica das moscas. 

 

 

 

 

 

• Moniliforme. Antenas com antenômeros 

arredondados, semelhantes as contas de 

um colar. Exemplo: Cupins. 

 

 

 

 

 

• Composta. Formada pela combinação de 

uma antena geniculada (dobrada) com um 

outro tipo, por exemplo, genículo-

capitada, genículo-moniliforme. 
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Peças Bucais 

 

 

 
 

 

 

•  A morfologia das peças varia de espécie para espécie principalmente devido às 

adaptações alimentares. São as seguintes as peças bucais: 

•  Labro ou Lábio Superior. É uma peça 

articulada ao epistoma. Pode movimentar-se 

para baixo e para cima, com função de proteção 

e manutenção dos alimentos, que são triturados 

pelas mandíbulas. 

 

 

• Mandíbulas. Duas peças localizadas 

lateralmente ao labro. Têm função trituradora, 

cortadora, moedora, perfuradora, modeladora e 

transportadora, além de defesa. 

 

 

• Maxilas. Duas peças auxiliares das mandíbulas 

durante a alimentação. Cada maxila é formada 

por várias peças, algumas c/ função tátil e 

gustativa ou função mastigadora. 

 

 

• Lábio ou Lábio Inferior. Peça ímpar, 

constituída pela fusão de duas maxilas nos 

artrópodes primitivos. Apresenta função tátil e 

de retenção de alimentos. 

 

 

• Epifaringe. Localizada na parte interna ou 

ventral do labro. É constituída por uma dobra 

recoberta por pêlos sensoriais, com função 

gustativa. 

 

 

• Hipofaringe. Inserida junto ao lábio. Possui 

função gustativa, tátil e de canal salivar em 

muitos insetos. 
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Classificação dos Aparelhos Bucais  

 

 

• Levando-se em conta os insetos de importância agrícola, os aparelhos bucais 

podem ser dos tipos: 

• Mastigador ou Triturador. Apresenta todas as 8 peças bucais. Algumas peças podem ser 

modificadas, mas isso não afeta suas funções, ou seja, a trituração.  
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• Sugador Labial. É também chamado picador-sugador. Apresenta as peças 

bucais modificadas em estiletes. A sucção de alimentos é função das 

mandíbulas, epifaringe e hipofaringe. As maxilas, que possuem extremidades 

serreadas, têm função perfuradora. De acordo c/ o número de estiletes abrigados 

pelo lábio, tem-se os subtipos: 

 

• Hexaqueta. 6 estiletes (2MD, 2MX, EP e HIP). 

Ocorre nos dípteros (pernilongos, mutucas e 

borrachudos). 

 

 

 

 

 

• Tetraqueta. 4 estiletes (2MD e 2MX). A EP e 

HIP são atrofiadas. Somente nos hemípteros. 

 

 

 

 

 

• Triqueta. 3 estiletes. Em tripes (MD esquerda e 

2MX), piolhos hematófagos (MX unidas, LI e 

HIP) e pulgas (2 MX e EP). 

 

 

 

 

 

• Diqueta. 2 estiletes (Diptera). Nas moscas-dos-

estabulos, os estiletes são representados pela fusão 

do LS com a EP (Labro-epifaringe) e HIP, tendo 

função de picar. Nas moscas-domésticas, esses 2 

estiletes sã rudimentares. As peças bucais 

transformam-se numa probóscida, adaptado para 

lamber. 
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• Sugador Maxilar. A modificação ocorre somente nas maxilas. As gáleas das maxilas 

transformam-se em duas peças alongadas e internamente sulcadas, de modo que, quando 

justapostas, originam um canal por onde o alimento é ingerido por sucção. O conjunto 

assume  o aspecto de u tubo denominado espirotromba. 
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• Lambedor. As mandíbulas são adaptadas para furar, cortar, transportar ou 

moldar cera. As maxilas e o lábio inferior são alongados e unidos, formando 

um órgão lambedor. Em abelhas e mamangavas.  
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Aparelho Bucal nas fases Imaturas e Adultas 

 

 
 

 

 

 

 

• Memorrincos. Aparelho bucal sugador labial ou picador sugador tanto na 

forma jovem como no adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menognatos. Aparelho bucal mastigador nas larvas e adultos. 

 

• Metagnatos. Aparelho Bucal mastigador na fase larval e sugador maxilar 

(borboletas), lambedor (abelhas) ou sugador labial (mosca, pernilongos) na 

fase adulta. 
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Direção das Peças Bucais 

 

 
 

 

 

De acordo com a direção assumida pelas peças bucais em relação ao eixo 

longitudinal do corpo, a cabeça pode ser: 

 

• Hipognata. Peças bucais dirigidas para baixo e cabeça vertical em relação 

ao eixo do corpo (90º). Ex.: gafanhoto, baratas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prognata. Peças bucais dirigidas para frente e cabeça horizontal em relação 

ao eixo do corpo (180º). Ex.: Tesourinhas, cupins etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Opistognata. Peças bucais dirigidas para baixo e para trás, formando um 

ângulo menor que 90º. Ex.: cigarras, percevejos, pulgas etc. 
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Tórax 

 

 
 

 

 

 

 

 

•É a segunda região do corpo do inseto e apresenta os apêndices 

locomotores (pernas e asas). 

•O tórax está dividido em: 

• Protórax - que está unido à cabeça, 

• Mesotórax - é o mediano e  

• Metatórax - é o terceiro e liga-se ao abdome. 

 Protórax  

Mesotórax 

Metatórax 
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Pernas 

 

 
 

 

 

• São apêndices locomotores terrestres ou aquáticos. Os insetos, no 

estado adulto, apresenta 6 pernas (hexápodes) e um número variável nas 

larvas. 

•Além da locomoção, as pernas são também adaptadas para escavar o 

solo, coletar alimentos, capturar presas etc. 

•Há um par de pernas em cada segmento torácico, isto é, pernas 

protorácicas ou anteriores, mesotorácicas ou medianas e metatorácicas ou 

posteriores. 

Estrutura de uma perna 

As partes constituintes de uma perna 

de inseto são: 

• Coxa. Normalmente curta e grossa; 

articula-se ao tórax por meio da 

cavidade coxal. 

 

 

• Trocanter. Segmento curto entre a 

coxa e o fêmur. 

 

 

• Fêmur. Parte mais desenvolvida; 

fixa-se ao trocanter e às vezes 

diretamente à coxa, deslocando o 

trocanter lateralmente. 

 

 

• Tíbia. Segmento delgado e quase tão 

longo quanto o fêmur; pode apresentar 

espinhos e esporões 
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Tarsos 

 
 

Tarso. Porção articulada, constituída por articulos denominados 

tarsômeros, que variam de 1 a 5. De acordo c/ o número de tarsômeros, os 

insetos podem ser agrupados em: 

 Homômeros. Mesmo número de tarsômeros nos 3 pares de pernas. Os 

insetos homômeros podem ser monômeros, dímeros, trímeros, tetrâmeros e 

pentâmeros. 

Podem ser ainda criptotetrâmeros quando aparentam ter apenas 3 

tarsômeros, mas na realidade possuem 4, pois o 3º articulo fica entre o 2º e 

o 4º, e criptopentameros quando o o 4º tarsômero está oculto entre o 3º e o 

5º, aparentando apenas 4 articulos em vez de 5. 

Heterômeros. Diferente número de tarsômeros em pelo menos um par 

de pernas, como nas fórmulas tarsais: 3-5-5, 4-5-5, 5-4-4, 5-5-4. 

 Pós-tarso. Parte distal da perna, também chamado de pré-tarso. As 

garras tarsais são estruturas presentes na extremidade apical de todas as 

pernas. Entre as garras pode haver  uma expansão membranosa, que é o 

arólio. 
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Tarso 

 Homômeros 
 Monômeros 
 Dímeros 
 Trímeros 
 Tetrâmeros 
 Pentâmeros 
 Criptotetrâmeros 
 Criptopentâmeros 
 

Heterômeros 
 3-5-5 
 4-5-5 
 5-4-4 
 5-5-4 

Tarsômero (1 a 
5) 
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Tipos de pernas 

 

 
 

 Conforme a função a ser exercida, as pernas podem apresentar 

modificações em suas partes que as tornam mais adaptadas para o 

desempenho daquela função. Essas modificações são adaptações dos 

insetos de acordo com o meio onde vivem. 
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 Ambulatórias. Sem modificação 

especial em nenhuma de suas partes; 

é o tipo fundamental, próprio de 

quase todos os insetos, e são 

adaptadas para andar ou correr. É o 

tipo de pernas das baratas, moscas, 

muitos besouros, borboletas, 

mariposas, formigas etc. 

 

 

 

 

Saltadoras ou saltatórias. Pernas 

posteriores dos gafanhotos, grilos, 

esperanças, pulgas e alguns 

besouros. Fêmur e tíbia bastante 

desenvolvidos e alongados, 

funcionando como uma alavanca 

que impulsiona o inseto para frente. 

 

 

 

 

Nadadoras ou natatórias. Pernas 

de insetos de hábito aquático, com 

adaptações mais acentuadas nos 

tarsos posteriores, que assumem a 

forma de remo. Fêmur, tíbia e tarso 

achatados e geralmente com as 

margens providas de pêlos que 

auxiliam a locomoção na água. É o 

tipo de pernas das baratas-d’água e 

besouros aquáticos. 



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 43 

 

 
 

Preensoras. Fêmur desenvolvido 

com um sulco, onde se aloja a tíbia 

recurvada. Servem para apreender 

outros animais, inclusive outros 

insetos, entre o fêmur e a  tíbia. É o 

primeiro par de pernas das baratas-

d’água. 

 

 

 

 

 

 

Raptadoras ou raptatórias. 

Fêmur e tíbia possuem perfeita 

adaptação, além de numerosos 

espinhos e dentes que auxiliam na 

apreensão das presas, geralmente 

outros insetos. São as pernas 

anteriores dos louva-a-deus. 

 

 

 

 

 

 

 

Fossoriais ou escavadoras. 

Tarso modificado em digitus (nas 

paquinhas) ou tíbia em forma de 

lâmina larga e denteada (nos 

escaravelhos) para escavar o solo. 
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Escansoriais. Tíbia, tarso e garra 

tarsal com formação típica para 

agarrar o pêlo (ou cabelo) do 

hospedeiro, para a sua fixação. São 

os três pares de pernas dos piolhos 

hematófagos. 

 

 

 

 

 

 

Coletoras. Servem para recolher 

e transportar grãos de pólen. 

Primeiro segmento do tarso bastante 

desenvolvido, provido de pêlos, a 

superfície externa da tíbia é lisa e 

com longos pêlos nas laterais, 

formando uma espécie de “cesto” 

para  o transporte do pólen. É o 

terceiro par de pernas das abelhas. 

 

 

 

 

 

 

Adesivas. Alguns tarsômeros das 

pernas anteriores são dilatados e 

pelosos, formando uma “ventosa”. 

São as pernas anteriores dos machos 

de algumas espécies de besouros 

aquáticos, que auxiliam sua fixação 

durante a cópula. 
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Asas 

 

 
 

 

 

 Os insetos, na fase adulta, podem possuir dois pares de asas 

(tetrápteros) inseridas no mesotórax e no metatórax. Todavia há insetos 

com apenas um par de asas (dípteros) e outros desprovidos de asas no 

estado adulto (ápteros). Há insetos que, apesar de possuírem asas, não as 

utilizam para o vôo: são os insetos aptésicos (mariposa do bicho-da-seda). 
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Estrutura de uma asa 

 

 
 

 

 

 

 

•Nervuras. No sistema Comstock Needham, são reconhecidos seis 

nervuras longitudinais, ou seja, disposta no sentido do comprimento da 

asa. 

 

•Nervuras longitudinais. 

-Costal (C). Marginal sem ramificações; 

-Subcostal (Sc). Logo abaixo da C, pode ramificar-se (Sc1 e Sc2); 

-Radial (R). Bifurca-se em um ramo indiviso R1 e num segundo ramo 

(setor radial – Rs) que se divide, e cada bifurcação divide-se novamente, 

originando-se 4 ramos terminais: R2, R3, R4 e R5; 

-Medianas (M). Situadas abaixo das radiais, iniciando-se no meio da asa, 

denominadas M1, M2, M3 e M4. 

-Cubital (Cu). Birfuca-se em Cu1 e Cu2. 

Anais (A). Não ramificadas, percorrem a parte inferior da asa (região anal) 

•Nervuras Transversais 

-radial (r); radial mediana (r-m); médio-cubital (m-cu); cubital-anal (cu-

a); umeral (h) e a setorial (s) 
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Estruturas de acoplamento 

 

 
 

 

 

Jugo. Projeção do lobo jugal da 

asa anterior, que se encaixa na 

margem costal da asa posterior, 

permanecendo esta presa entre o 

jugo e a margem anal da asa 

anterior. Ex.: algumas espécie de 

mariposas. 

 

 

 

Frênulo. Cerda ou várias cerdas 

inseridas no ângulo umeral da asa 

posterior, que se prende à asa 

anterior por um tufo de cerdas, 

chamado de retináculo. Mos 

machos, o frênulo é constituído por 

uma única cerda, e nas fêmeas por 

2 ou 3 cerdas. Ex.: muitas espécies 

de mariposas. 

 

 

 

Hâmulos. Diminutos ganchos da 

parte mediana da margem costal da 

asa posterior, que se prendem na 

margem anal da asa anterior. 

Ex.:abelhas e mamangavas. 

Amplexiforme. Nas borboletas, o 

acoplamento das asas não é feito por 

estruturas, mas pela expansão da região do 

ângulo umeral da asa posterior sobre a qual 

se apóia a região anal da asa anterior. 
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Tipos de asas 

 

Membranosa. Asa fina e 

flexível com as nervuras bem 

distintas. A maioria dos insetos 

apresenta o par posterior das 

asas desse tipo. 

 

 

 

 

 

Hemiélitro. Asa anterior de 

percevejos, com a parte basal 

dura (cório) e apical flexível 

(membrana) onde estão as 

nervuras 

 

 

 

 

 

Tégmina. Asa anterior de 

aspecto pergaminhoso ou 

coriáceo e normalmente estreita 

e alongada. Ex. barata, louva-a-

deus, gafanhotos, grilos etc. 

 

 

 

 

Élitro. Asa anterior dura, que 

recobre a asa posterior do tipo 

membranosa. Ex.: besouros e 

tesourinhas. 
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Balacins ou halteres. Asas 

metatorácicas atrofiadas que possuem 

função de equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo-halteres. Asas anteriores 

atrofiadas. Provavelmente, originaram-

se de élitros. Ex. machos da ordem 

Strepsiptera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franjada. Asas com longos pêlos 

nas laterais. Ex.: tripes, 

microlepidópteros e microimenópteros. 
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Abdome 

 

 
 

 

• É a terceira região do corpo dos insetos, que se caracteriza pela 

segmentação típica, simplicidade de estrutura e ausência geral de 

apêndices locomotores. 

• Embriologicamente nunca ocorre mais de 12 segmentos 

abdominais ou urômeros. 

• Apesar da sua aparência simplificada, o abdome é uma região 

altamente especializada, que contém as principais vísceras; 

também essa é a região onde ocorrem os movimentos respiratório. 
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Características dos segmentos abdominais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Segmentos pré-genitais ou viscerais. Urômeros I a VII (fêmeas) e I a 

VIII (machos), muitos semelhantes entre si. O primeiro urômero está, em 

geral, amplamente unido ao metatórax, porém em alguns himenópteros 

(vespas, formigas) o primeiro urômero (propódeo ou epinoto) está 

fundido ao metatórax, e o segundo e terceiro urômero formam uma 

constrição (pedúnculo ou pecíolo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Segmentos genitais. Urômeros VIII e IX (fêmeas) e IX (machos), 

principalmente. Estão associados às estruturas genitais. Nas fêmeas da 

maioria dos lepidópteros, a abertura para a cópula localiza-se 

ventralmente no urômero VIII e o orifício de postura no urômero IX-X. 

 

•Segmentos pós-genitais. X e XI urômeros. Em alguns casos é difícil a 

separação desses segmentos, devido à fusão que pode haver entre eles. Os 

apêndices presentes no 10º segmento são denominados pigópodos, por 

exemplo, as pernas anais das lagartas e de algumas larvas. 
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Apêndices abdominais 

 

 

•Os insetos apresentam em seu desenvolvimento embrionário certos 

apêndices abdominais que, em geral, desaparecem c/ a ecdise. 

Alguns apêndices só ocorrem nos 

insetos atuais mais primitivos, por 

exemplo, as traças-dos-livros têm 

estilos abdominais (auxiliam a 

locomoção ao suporte ao abdome), 

vesículas protráteis e o filamento 

mediano, além de 2 cercos. O 

filamento mediano e os cercos são 

denominados filamentos caudais. 

 

 

Os pulgões apresentam um par de 

apêndices dorsais, denominados 

sifúnculos ou cronículos, os quais 

podem liberar feromônio de alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

As lagartas (Lepidoptera) e as 

larvas de alguns himenópteros 

possuem pernas abdominais no 3º, 

4º, 5º e 6º; no 10º segmento 

localizam-se as pernas anais. 
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Tipos de abdome 

 

 

•Séssil ou aderente. Abdome liga-se ao 

tórax em toda a sua largura. Ex: baratas, 

gafanhotos, besouros etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Livre. Constrição pouco pronunciada 

na união do abdome com o tórax. Ex: 

moscas, abelhas, borboletas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Pedunculado. Constrição acentuada no 

2º ou 2º e 3º segmentos abdominais; o 1º 

segmento abdominal está fundido ao 

metatórax. Ex: formigas e vespas. 

São baseados na ligação com o tórax: 
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Reprodução e Desenvolvimento 

 

 
 

 Capacidade adaptativa 

Os principais tipos de reprodução encontrados nos insetos são: 

 Oviparidade. As fêmeas depositam ovos que dão nascimento às 

larvas ou ninfas. 

  Viviparidade. O desenvolvimento embrionário é completado 

dentro do corpo da fêmea, que deposita larva ou ninfa em vez de 

ovos, sendo ela chamada fêmea vivípara. 

  Ovoviviparidade. A fêmea  deposita ovos que contém embriões em 

adiantado estádio de desenvolvimento ou mesmo larvas recém-

eclodidas. Ex. mosca da família Tachinidae. 

  Viviparidade adenotrófica. Quando, após a eclosão, as larvas são 

retidas no corpo das fêmeas, onde se alimentam de secreções de 

glândulas. Ex. mosca tsé tsé (Glossina). 

  Viviparidade no hemocele. Os ovários partem-se, os ovos são 

liberados no hemocele, onde se desenvolvem, e quando o 

desenvolvimento é completado as larvas jovens escapam, devorando 

a fêmea. Ex. Strepsiptera. 

 

 

 

  Partenogênese. Os óvulos desenvolvem-se completamente, sem 

nunca terem sido fecundados. 

 

  Telítoca. Origina apenas fêmeas 

 

 

  Arrenótoca. Origina apenas machos 

 

 

  Anfítoca. Origina machos e fêmeas 
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Reprodução e Desenvolvimento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Neotenia. Retenção dos caracteres imaturos no estádio adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poliembrionia. Produção de dois ou mais embriões a partir de um 

único ovo. Às vezes, centenas de indivíduos podem ser originados de 

um mesmo ovo. 

 

 

 

 Hermafroditismo. Os dois sexos acham-se presentes no mesmo 

indivíduo. O hermafroditismo funcional é extremamente raro em 

insetos. Ex. Icerya purchasi. 
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Metamorfose 

 

 

De acordo com o desenvolvimento pós-embrionário, surgem os seguintes 

tipos de metamorfose: 

 Ametabolia. Não há mudança de forma. O inseto recém-eclodido já 

possui a forma do adulto. Ex. traça-dos-livros. 

 Hemimetabolia. O inseto recém-eclodido assemelha-se ao adulto, com 

diferença externa de tamanho, ausência de asas e órgãos genitais 

imaturos. 
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• Holometabolia. Metamorfose completa, que compreende as fase de ovo, 

larva, pupa e adulto. 
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Tipos de larva 

 

• Vermiforme. Larva ápoda, em que muitas vezes a cabeça não é 

diferenciada. Ex. larvas de moscas  

• Eruciforme. Larva característica dos lepidópteros normalmente 

denominadas de lagartas. Apresenta três pares de pernas torácicas e cinco 

abdominais. 
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• Limaciforme. Larva semelhante a lesmas, ápoda. Ex. Algumas 

espécies de moscas (Diptera, Syrphidae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Curculioniforme. Larva ápoda, recurvada, c/ cabeça diferenciada e 

quitinizada, branco-leitosa, típica da família Curculionidae (besouros), 

mas ocorre em outros coleóptero e representantes de outras ordens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carabiforme. Larva alongada com três pares de pernas torácicas 

curtas, como as dos besouros da família carabidae.  
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• Escarabeiforme. Larva recurvada em forma de C, com três longos 

pares de pernas torácicas, branco-leitosa, com muitas dobras no 

tegumento e o último segmento abdominal bastante desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campodeiforme. Larva com três pares de pernas torácicas alongadas. 

Ágil, predadora, como as das joaninhas (Coccinellidae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elateriforme. Larva alongada, achatada, com o corpo bastante 

quitinizado, com três pares de pernas torácicas curtas.  
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• Buprestiforme. Larva ápoda, com cabeça pequena, segmentos 

torácicos alargados, destacando a parte anterior do corpo. Ex. 

Buprestidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cerambiciforme. Larva semelhante a buprestiforme, porém com a 

segmentação mais nítida e a parte anterior do corpo pouco destacada. 

Ex. Cerambycidae. 
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Chave para identificar larvas 
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Tipos de pupa 

 

 
 

 

 

 Livre ou Exarada. Pupa com apêndices (por exemplo, antenas, pernas) 

visíveis e afastados do corpo, sendo encontrada nos besouros, abelhas, 

formigas, vespas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coarctada. Pupa envolvida pela exúvia do último instar larval, portanto 

nenhum apêndice do futuro inseto é visível. Ex. Dípteros 
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 Obteca. Pupa com os apêndices intimamente aderidos ao corpo, ou seja, 

a visualização das antenas e pernas é mais difícil. É típica dos lepidópteros 

e quando é brilhante (prateada ou dourada) recebe o nome de crisálida.  
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Morfologia Interna 
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Tegumento 

 

O tegumento serve de interface 

entre o inseto e o meio ambiente. 

Assim, o conhecimento da 

composição estrutura da cutícula é 

de grande importância para uma 

melhor compreensão do modo de 

vida dos insetos. 

Promover proteção mecânica, química e biológica. 

 Evitar perda excessiva de água 

 Possibilitar sustentação de músculos 

 Serve de ponto de ligação às pernas, asas e outros apêndices 

• A função principal da epicutícula é funcionar como barreira à 

perda de água por evaporação geral através do tegumento, 

especialmente durante a ecdise.  
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É composta da exocutícula e da endocutílica, tendo ambas, em sua 

composição, o glucosamino quitina, que está sempre associado com 

proteínas ou outros materiais complexo. 

É a presença de quitina no exoesqueleto que confere a este a dureza e 

rigidez características dos insetos e dos outros artrópodes 



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 68 

Epiderme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Consiste de uma simples camada de células poligonais epiteliais 

secretoras, intermeadas com células especializadas de vários tipos. 

 

 A epiderme é direta ou indiretamente responsável pela 

formação de toda a cutícula. 

 

 Por ocasião da ecdise, as células da epiderme tornam-se 

grandemente ativas, e produzem as enzimas que digerem as 

partes da velha cutícula e o material que formará a nova. 
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Membrana Basal  

 

 
 

 É uma camada de polissacarídeos secretada por um tipo de hemócito 

(células do sangue); separa a epiderme do hemocele. 

 Nervos e traquéias, necessários ao funcionamento do tegumento, 

penetram a membrana basal e correm entre esta e a epiderme. 

Enócitos 

São inclusões epidérmicas, conhecidas apenas nos insetos.  

São produtores de uma proteína conjugada (lipoproteína), que forma a 

camada de cuticulina, a mais interna das camadas da epicutícula. 
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 São inclusões epidérmicas responsáveis principalmente pelo senso tátil e 

audição, e são numerosos no corpo do inseto. 

 Fundamentalmente, um tricógeno consta de uma seta, que é o processo 

cuticular externo da célula tricogena. 

Glândula dérmica 

 São inclusões epidérmicas que se formam derivando-se diretamente 

das células epidérmicas. 

 São responsáveis pela produção da camada de cimento da 

epicutícula, também chamada tetocutícula. 

 Tipicamente, ela consiste de uma estrutura vacuolada e um duto, 

chamado duto da glândula dérmica. 
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Ecdise 

 

 

É o nome dado fenômeno de mudança de tegumento dos artrópodes. 

 

O mecanismo da muda inicia-se com o rompimento do velho 

tegumento ao longo de uma linha, a linha da ecdise, que se inicia na 

sutura epicranial. 

 

O inseto escapa de sua cutícula velha e expande suas asas e o corpo 

devido a contrações de músculos abdominais, concentrando assim o 

sangue na cabeça e no tórax. 

 

A pressão assim criada abre a cutícula ao longo da linha de ecdise, e o 

inseto vagarosamente dirige-se para fora do velho tegumento. 
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Aparelho Digestivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Os insetos podem alimentar-se de quase qualquer tipo de substância 

orgânica natural, tais como folhas, frutos, xilema, sangue, madeira 

seca, lã, pena de aves etc. Entretanto, como nos outros animais, as 

fontes finais de energia são também carboidratos, gorduras e 

proteínas. 

 Em alguns insetos, como baratas e cupins, a digestão é ajudada por 

bactérias e protozoários, que são simbiontes intestinais, sendo de 

importância especial na produção de vitaminas, e capacitam muitos 

insetos a sobreviverem com alimentos que são pobres em vitaminas.  

 Do ponto de vista nutricional, a maioria dos insetos que se alimentam 

de plantas (fitófagos) precisam processar uma grande quantidade de 

alimento porque os níveis de nutrientes nas folhas e ramos geralmente 

são baixos. 

 O tubo digestivo geralmente é curto e sem áreas para armazenamento, 

pois os alimento está disponível continuamente. 
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 Inicia-se na cavidade oral e termina na válvula cardíaca, no 

limite com o mesêntero. 

 A primeira porção é a faringe, que ocupa mais ou menos a 

metade do comprimento da cabeça. Posteriormente à faringe 

aparece o esôfago, cuja estrutura difere muito pouco da faringe. 

 Papo ou inglúvio - onde o alimento é armazenado por algum 

tempo. 

 Proventrículo ou moela que constitui uma porção mais ou 

menos dilatada, sendo dotado de rugas ou dentes quitinosos. A 

presença de tais dentes no proventrículo dá-lhe uma função 

trituradora. 
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 Consta essencialmente de duas porções: o ventrículo, que representa o 

mesêntero propriamente dito, e os cecos gástricos, que são estrutura em 

forma de bolsa. 

 Ventrículo – Completar a digestão iniciada no estomodeu, sendo as 

enzimas digestivas produzidas principalmente pelo seu epitélio. Quase toda 

assimilação de substâncias aproveitadas pelo inseto dá-se no ventrículo. 

 Cecos gástricos – O número de cecos gástrico varia de 2 a 8, e a eles 

atribui-se a função de manutenção de bactérias e outros micro organismo do 

trato digestivo.  

Membrana Peritrófica 

 Em alguns insetos, toda ou a maioria da 

digestão ocorre dentro da membrana 

peritrófica no espaço endoperitrófico. Em 

outros, apenas a digestão inicial ocorre nesse 

espaço e as pequenas moléculas do alimento 

difundem-se para o espaço ectoperitrófico, 

onde ocorre a digestão posterior.  

A fase final de digestão geralmente ocorre na superfície de 

microvilosidades dos cecos gástricos. 



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 76 

 

 
 

 

 

 

Proctodeu 

 É a parte posterior do tubo digestivo; inicia-se separando-se do 

mesêntero pela válvula pilórica, terminando no ânus, por onde os 

excrementos são eliminados. A região anterior do proctodeu, que 

circunda a válvula pilórica, denomina-se piloro. 

 

 A forma do proctodeu é a de um tubo simples, porém ele se 

apresenta geralmente diferenciado em duas porções: uma anterior 

chamada íleo, e a posterior o cólon. Em continuação a este 

encontra-se o reto, uma porção dilatada em forma de ampola, que 

contém a abertura terminal, o ânus. 
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 Anatomicamente, o aparelho digestivo pode diferir dos demais insetos, 

por apresentar-se na forma de câmara-filtro, isto é, uma câmara que 

envolve a parte inicial do mesêntero com a parte anterior ou posterior do 

proctodeu. Assim, o excesso de líquido sugado passa diretamente da parte 

inicial para a final do tubo digestivo, sendo eliminado pelo ânus em forma 

de gotículas. 

 Dessa forma, é possível a sucção contínua da seiva, pois só é 

aproveitado pelos insetos um suco alimentar concentrado e de fácil 

absorção. 
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Sistema de Excreção 

 

 
 

 

 A principal função do sistema de excreção está ligado à homeostase, ou 

seja, à manutenção da constância do meio interno por meio da remoção de 

produtos indesejáveis resultantes do metabolismo dos alimentos. 

 Os primeiros órgãos de excreção nos insetos são os tubos de Malpighi, 

que são muito finos e possuem sua extremidade distal fechada e a basal 

aberta, contato com aparte anterior do proctodeu. 

 Função: Eles têm função excretora, atuando como reguladores da 

composição da hemolinfa, à semelhança dos rins dos mamíferos, retirando 

dela os produtos do metabolismo intermediário do inseto, especialmente 

sais e resíduos nitrogenados na forma de ácido úrico. 

 Os insetos são predominantemente uricotélicos, isto é, excretam ácido 

úrico como principal forma de resíduo nitrogenado. 

 A excreção de ácido úrico é bem adaptada à necessidade de 

conservação da água nos insetos, porque esta substância é insolúvel em 

água e, assim, pode ser eliminada na forma sólida. 
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Aparelho Circulatório 

 
 

 

 

 

 

 

 

 O sistema circulatório dos insetos, ao contrário daquele de animais 

superiores, não desempenha, na grande maioria dos casos, papel no 

transporte de oxigênio para os tecidos e remoção de gás carbônico destes 

para o sistema respiratório, mas serve principalmente como um meio de 

trocas químicas entre os órgãos do corpo, funcionando no transporte de 

materiais nutritivos, produto de excreção, hormônios etc. 

 

 O meio circulante chama-se hemolinfa, funciona também como fluido 

hidráulico para transmissão e manutenção da pressão do sangue durante 

certos eventos tais como a eclosão, ecdise etc. 

 

 O aparelho circulatório consta de um vaso que percorre o inseto dorsal e 

longitudinalmente, chamado vaso dorsal, tecidos associados a este, além de 

órgãos pulsáteis acessórios. 
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 O vaso dorsal apresenta um tubo mais ou 

menos simples, fechado em sua extremidade 

posterior e aberto em sua extremidade 

anterior, formado por fibras musculares 

envolvidas por uma cobertura de tecido 

fibroso. 

 O vaso, estendendo-se através do 

comprimento do corpo, é comumente 

dividido em duas partes: a posterior, que 

compreende o segmento do vaso contido no 

abdome, é o caso do coração, e a anterior, a 

aorta, que se inicia no tórax, terminando na 

cabeça, em uma abertura abaixo ou atrás do 

cérebro. 

 O coração mostra evidência de segmentação, pela presença de aberturas 

pareadas chamadas ostíolos e por apresentar músculos alares responsáveis 

por sua sustentação. 

 O coração é composto de uma série de câmaras; estas aparecem em 

conseqüência ou da ação de tração exercida pelos músculos alares ou por 

causa da presença de válvulas formadas pelo prolongamento interno dos 

ostíolos, as válvulas ostiolares. 

 Essas válvulas impedem a volta da hemolinfa do vaso para a cavidade 

geral do corpo. 

 Em muitos insetos, as câmaras são providas, cada uma, na sua 

extremidade posterior, de uma válvula auricular, que impede o refluxo da 

hemolinfa dentro do coração. 

 

Aparelho Circulatório 
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Aparelho Respiratório 

 

 
 

 

 

 A respiração em insetos efetua-se de várias modalidades, 

mediante um sistema traqueal mais ou menos diferenciado. Em 

quase todas as espécies terrestres e aquáticas, o ar penetra em tal 

sistema, sendo eliminado igualmente por esse mesmo sistema ou 

em grande parte pelo tegumento. 

 O oxigênio provém da atmosfera, sendo canalizado nos tubos 

para alcançar os tecidos, onde é utilizado numa solução aquosa. 

O sistema traqueal 

 O sistema traqueal, inteiramente de 

origem ectodérmica, consta de pares 

de espiráculos, que são estruturas por 

onde, especialmente, penetra o ar 

oxigenado; de condutos de ar, as 

traquéias e as traqueólas; além de 

sacos aéreos que funcionam como 

reservatórios de ar. 

 As traquéias são tubos elásticos 

que, quando cheios de ar, assumem 

aparência prateada. 

 A traquéia apresenta uma camada interna chamada de 

endotraquéia; uma estrutura engrossada conhecida como tenidia, 

que de maneira geral passa pela traquéia de maneira helicoidal; 

uma camada epitelial, a ectotraquéia, coloca-se por sobre a 

endotraquéia e tenídia, e é contínua com a epiderme. 
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 Os espiráculos são, morfologicamente, as aberturas das invaginações, 

que dão origem ao sistema traqueal. No geral eles não somente permitem 

a troca respiratória, mas são também o local mais importante de perda de 

água. São aberturas pares localizadas, em geral, nas pleuras do tórax e 

abdome dos insetos. 

 Um espiráculo funcional típico inclui não somente a abertura externa, 

mas também o esclerito anelar chamado peritrema que circunda, o átrio, ao 

qual chega a abertura da traquéia e o músculo de oclusão. 
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 Em muitos insetos alados as traquéias são dilatadas em várias 

partes do corpo para formar vesículas de paredes finas, os 

chamados sacos aéreos. 

 A maior parte dessas estruturas é extremamente delicada e 

com ausência de tenídia.  

 Os sacos aéreos são, conseqüentemente, passíveis de serem 

distendidos e, quando inflados, são facilmente vistos como 

vesículas brancas; quando vazios, eles são geralmente difíceis de 

serem observados. 

Sacos aéreos 



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 84 

 
 

 

Ventilação 

É o processo pelo qual o ar é levado no sistema traqueal e 

circulado pelo corpo 

 Ventilação direta - a ventilação que abrange a circulação do 

ar nas traquéias. 

 Chama-se ventilação indireta a ventilação que se observa 

nas traquéolas. Nestas, a resistência da capilaridade é muito 

grande para ser quebrada por força muscular, e assim o 

oxigênio deve ser dissolvido em um fluido, o fluido traqueolar, 

de onde, em solução, é servido às células do tecidos.  
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Senso Tátil 

 

 
 

 

 O senso tátil nos insetos é percebido por 

receptores chamados sensilos, neste caso receptores 

mecânicos, denominados sensilos tricóideos, ou 

simplesmente tricógeno. 

 O mais simples destes constitui-se de um processo 

oco em forma de pêlo que amplia a pressão causada 

por contato. 

Audição 

 Nos insetos, a audição é também um tipo de 

mecanorrecepção percebida por um órgão 

auditivo chamado tímpano. 

Olfato 

 Os sensilos adaptados à percepção do 

olfato são receptores químicos, e os mais 

comuns são os chamados sensilos 

basicônico e placódeo. 

 O sentido do cheiro nos insetos está 

localizado principalmente nas antenas. 
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Órgão fotogênico 

 

 
 

 

 

 

 Denomina-se luminescência a produção de luz fria, ao 

contrário da incandescência, que é produzida por substâncias 

aquecidas ao ponto rubro. Assim, descrevem-se como 

fotogênicos os órgãos produtores de luz fria, como os de insetos 

e outros animais luminescente. 

 Nas células fotogênicas está contida a luciferina, o substrato 

que é oxidado pela enzima luciferase e a luz refletida na camada 

celular interna, atravessando a cutícula transparente. A luz emitida 

emitida pode ser de diversas cores, variando do amarelo ao azul.  



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordens da Classe Insecta 
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Ordem Odonata  (odous = dente; gnatha = maxilas) 

 

•  Reúne os insetos vulgarmente conhecidos por libélulas. 

• Corpo alongado, com 20 a 160 mm de comprimento. 

• São anfibióticos. 

• Apresentam três ocelos no vértice. 

• Antenas muito curtas (setáceas). 

• Aparelho bucal Mastigador. 

• Protórax livre. 

• Pernas ambulatórias. 

• Asas membranosas, longas e estreitas, com inúmeras nervuras. 

•  O abdome é alongado, com 10 urômeros, e um par de cerco no 

último segmento. 

• Nas fêmeas de certas espécies encontra-se um ovipositor, capaz 

de perfurar ramos no ato da postura. 

• Nos machos o orifício do canal ejaculador no 9º urômero e o 

aparelho copulador no 2º e 3º segmento. 

• Os odonatas voam bem, algumas espécies atingem 80 km/h. 

• A postura é feita na água, mas pode ser também no interior de 

plantas (postura endofítica) ou sobre plantas (postura exofítica). 

• Dos ovos nascem as formas jovens (conhecidas por náiades). 

Respiram por tráqueo-brânquias. 

• O desenvolvimento hemimetabólicos pode ser muito lento, 

demorando até 5 anos. 
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Metamorfose 
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 Aproximadamente 5.000 espécies de libélulas são conhecidas, agrupadas 

em duas subordens principais: 

  Subordem Zygoptera. Libélulas com asas anteriores e posteriores 

estreitas no base e dispostas sobre o abdome quando em repouso. 

 Família Coenagrionidae. Duas nervuras 

antenodais; asas posteriores estreitadas na 

base. 

 Família Calopterygidae. Várias nervuras antenodais; asas posteriores alargadas 

na base 
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  Subordem Anisoptera. Libélulas com asas posteriores mais largas na 

base do que as anteriores e, em repouso, as asas são mantidas em 

posição perpendicular (distendidas) em relação ao corpo. 

Família Aeshnidae 

Família Libellulidae 

Triângulos 

semelhantes 

nos dois pares 

de asa; alça 

anal pequena 

e distinta. 

Triângulos 

diferentes nos 

dois pares de 

asa; alça anal 

com o ápice 

pontudo. 
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Ordem Blattodea (blatta = achatado) 

Família Blattidae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Mantodea (mantis = profeta) 

Família Mantidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Phasmatodea (phasma = espectro) 

Família Phasmatidae  
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Ordem Orthoptera (orthos = reto; ptera = asa) 

 

 
 

  São agrupados nessa ordem os gafanhotos, esperanças, grilos, paquinhas e 

taquarinhas. 

  Esses insetos possuem o terceiro par de pernas do tipo saltatória. 

  Muitas espécies apresentam a cabeça consideravelmente prolongada entre os olhos 

(fastígio). 

 Antenas Filiformes ou setáceas. 

  Olhos composto bem desenvolvidos. 

  Aparelho Bucal Mastigador. 

  Asas do tipo Tégmina (1º) e membranosa (2º). 

  Pernas Ambulatórias (1º e 2º) e Saltatória (3º). 

  Abdome séssil com 11 urômeros. 

 A reprodução geralmente é sexuada e a maior parte das espécies é ovipara, embora 

existam espécies partenogéticas. 

  São Hemimetabólicos. 

 São terrestres e fitófagos 
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 Superfamília Acridoidea. É a principal superfamília de Orthoptera, 

contando com cerca de 10.000 espécies. 

 Família Acrididae. Compreende os gafanhotos. Os acridideos podem 

ser divididos em dois grupos de acordo com seu comportamento: 

sedentários e migradores. 

 

 

 

 

 

 

 Família Proscopiidae. Comprende as taquarinhas, que se assemelham 

aos bichos-paus (Ordem Phasmatodea), dos quais se diferenciam pelas 

antenas curtas e formato da cabeça. 

A ordem Orthoptera tem mais de 20.000 espécies e está dividida em: 

 Subordem Caelifera. Agrupa os ortópteros 

(gafanhotos e taquarinhas) de antenas curtas e 

tímpanos, quando presente, localizados 

lateralmente no primeiro urômero. 

  Superfamília Tetrigoidea 

  Família Tetrigidae. Constituída por gafanhotos pequenos, que se 

caracterizam pelo pronoto extraordinariamente desenvolvido para trás, 

cobrindo totalmente o abdome. 
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  Superfamília Tettigonioidea 

  Família Tettigoniidae. Agrupa as esperanças, geralmente de 

coloração verde, que mimetizam folhas. Muitas espécies possuem 

manchas amarelas, mimetizando folhas doentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superfamília Grylloidea 

 Família Gryllidae. Agrupa os grilos, sendo conhecidas cerca de 2.000 

espécies. De modo geral são terrestres, de hábitos noturnos, havendo, 

porém, espécies arborícolas e semi-aquáticas. As espécies domésticas 

são onívoras, enquanto as de solo alimentam-se de matéria orgânica, 

animal e vegeta. 

• Subordem Ensifera. Compreende os 

ortópteros (esperança, grilos e paquinhas) 

de antenas em geral longas e tímpanos, 

quando presentes, situados na parte basal 

das tíbias anteriores. 
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 Família Gryllotalpidae. Reúne as paquinhas, que se caracterizam 

pelas pernas anteriores fossoriais. 

 Superfamília Gryllacridoidea 

 Família Gryllacrididae. Antenas filiformes, coloração castanha ou 

acinzentada, asas comumente vestigiais ou ausentes. Não possuem 

tímpanos e os tarsos são deprimidos. São arborícolas, noturnos e 

predadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Família Stenopelmatidae. Ortópteros semelhantes aos da família 

anterior, todavia possuem tímpanos e os tarsos são compridos. São de 

tamanho médio, geralmente áptero e de hábitos noturnos. 
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Chave ilustrada de identificação da Ordem Orthoptera 
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Ordem Hemiptera  (hemi = metade; ptera = asa) 

 
 

 Aparelho bucal do tipo Sugador Labial 

Tetraqueta; canal de sucção e de saliva formado 

pela justaposição dos estiletes maxilares 

envolvidos pelos estiletes mandibulares. 

 Normalmente dois pares de asas, o anterior, em 

geral, total ou parcialmente mais duro que o par 

posterior. 

 Cercos ausentes. 

 Subordem Sternorrhyncha. Rostro aparentemente separado da cabeça, 

emergindo entre as pernas anteriores; asas membranosas ou tégminas; 

ninfas e/ou adultos podem permanecer aderidos às plantas hospedeiras. 

Reúne as cochonilhas, pulgões, mosca-brancas e os psilídeos. 

 Subordem Auchenorrhyncha. Rostro 

emergindo da parte inferior da cabeça; 

antenas setáceas curtas com filamento 

apical; asas membranosas ou tégminas; 

ninfas e adultos de vida livre.  

 

 

 

  Subordem Heteroptera. Rostro 

inserido afastado do proesterno; gula 

presente; asas anteriores, quando presente 

do tipo hemiélitro. Corresponde aos 

percevejos, baratas-d’água, barbeiros. 
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  Subordem Sternorryncha.   

 

 São pequenos, altamente especializados e alguns não possuem a aparência de 

insetos. 

 Cabeça opistognata, com o rostro emergindo da parte posterior da cabeça, 

aparentemente entre as pernas anteriores. 

 Antenas geralmente c/ 3 a 10 segmentos; Aparelho bucal Sugador Labial 

Tetraqueta; protórax desenvolvido; o desenvolvimento por Hemimetabolia. 

 Anatomicamente, o aparelho digestivo pode diferir dos demais insetos, por 

apresentar-se na forma de câmara filtro. 

 

 Superfamília Psylloidea 

• Família Psyllidae. São insetos com alguns mm de 

comprimentos, três ocelos, antenas bem desenvolvidas 

(10 segmentos) e rostro curto. As pernas posteriores 

são saltatórias, asas membranosas. 

 

 

 Superfamília Aphidoidea 

• Família Aphididae. É família dos pulgões 

propriamente ditos. A maioria das espécies de 

importância econômica pertence a essa família. 

 

 

 Superfamília Aleyrodoidea 

•  Família Aleyrodidae. São hemípteros pequenos com 

4 asas membranosas, recobertas c/ substâncias 

pulverulenta, de onde vem o nome comum moscas-

brancas. A reprodução é sexuada, mas pode ocorrer 

parternogênese.  

 Superfamília Coccoidea 

•  As posturas variam de 50 a 5000 ovos. As 

fêmeas de algumas espécies produzem uma 

secreção (cera) posteriormente ao corpo 

denominada ovissaco, onde os ovos são 

depositados.  



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 100 

 
 

 Subordem Auchenorrhyncha 

 

 Cabeça opistognata; rostro emergindo da parte posterior da cabeça. Olhos 

composto normais; número de ocelos variável, 0 a 2 nas cigarrinhas e 3 nas 

cigarras. Antenas setáceas curtas. 

 Pernas ambulatórias; nas cigarras os fêmures anteriores são dilatados, pelo 

fato de as ninfas terem pernas anteriores escavadoras. 

 Asas membranosas ou tégminas. Abdome séssil; 10º segmento nos machos 

e fêmeas de muitas espécies modificado em um tubo anal (proctiger). 

 O desenvolvimento é por hemimetabolia. 

 

 Superfamília Cicadoidea 

• Família Cicadidae. É família da cigarra, que se 

caracteriza por apresentar três ocelos no vértice, 

em triângulo. As asas são membranosas, 

transparentes ou coloridas; órgão sonoro situado 

no abdome, mais desenvolvidos nos machos. 

 

 

 

 Superfamília Cercopoidea 

• Família Cercopidae. Hemípteros pequenos ou 

de tamanho médio, distinguindo-se pelo aspecto 

da cabeça e do pronoto e pela presença de 1 ou 2 

espinhos nas tíbias posteriores. O adulto suga a 

parte aérea das plantas, onde se movimenta 

bastante. 

 

 

 

•  Família Aphrophoridae. Compreende as 

cigarrinhas que atacam ramos apicais de 

diversas árvores, onde produzem uma espuma 

característica para proteção das ninfas 
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  Superfamília Membracoidea 

• Família Membracidae. Com espécies que 

apresentam o pronoto extraordinariamente 

desenvolvido, às vezes com ornamentações. 

 

• Família Cicadellidae. Cigarrinhas com 

menos de 20 mm de comprimento; tíbias 

posteriores com uma ou mais fileiras de 

espinhos. 

 

• Família Aetalionidae. Pronoto normal; 

tíbias posteriores sem espinhos. A principal 

espécie é Aetalion reticulatum, que ataca 

várias frutíferas como citros, abacate etc. 

 

 

 

•  Superfamília Fulgoroidea 

• Família Fulgoridae. Sem importância 

econômica. A espécie que mais chamam a 

atenção são as do gênero Fulgora, 

conhecidas vulgarmente por jequitirana-bóia. 

 

 

• Família Flatidae. Entre as espécies dessa 

família, destaca-se Poekilloptera 

phalaenoides, de coloração esbranquiçada 

com pintas pretas, bastante comum, 

assemelhando-se a lepidópteros. Mariposinha 

da bracatinga 

 

 

• Família Delphacidae. Caracteriza-se pelo 

esporão apical na tíbia posterior. Única 

família com espécie de importância agrícola, 

como Peregrinus maidis, praga do milho. 
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 Subordem Heteroptera 

 

 Nessa subordem estão os insetos conhecidos vulgarmente por percevejos, 

que se caracterizam por apresentar um rostro articulado. 

 Podem ser fitófagos ou predadores. A maioria das espécies terrestres é 

fitófaga. Os percevejos aquáticos, em geral, são predadores. 

 Cabeça opistognata; dois ocelos presentes entre os olhos compostos. 

 Antenas em geral setáceas, com 3 a 5 segmentos, bem visíveis na maioria 

das espécies. 

Aparelho bucal sugador labial, representado por  um rostro. O tórax visto 

de cima, com as asas em repouso, é representado quase exclusivamente 

pelo pronoto trapezoidal ou haxagonal, bem desenvolvidos em certas 

famílias. 

 Asas anteriores do tipo hemiélitro e posteriores membranosas. O 

hemiélitro é formado por uma parte dura (cório) e outra flexível 

(membranosa) com ou sem nervuras. 

•  A subordem Heteroptera compreende 

cerca de 25.000 espécies descritas, 

distribuídas em: 

 Divisão Geocorisae. Percevejos de 

antenas longas e garras tarsais apicais. 

Geralmente terrestres. 

 

 

 

 

 Divisão Amphibicorisae. Percevejos de 

antenas longas e garras tarsais pré-apicais. 

São adaptados para viver na superfície da 

água. 

 

 

 

 

 Divisão Hydrocorisae. Percevejos de 

antenas curtas localizadas numa fosseta 

perto dos olhos na parte ventral da cabeça. 

São aquáticos. 
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 Divisão Geocorisae 

 Superfamília Pentatomoidea. São os 

percevejos com antenas de 5 segmentos e 

escutelo bastante desenvolvidos. 

• Família Pentatomidae. Escutelo geralmente 

plano, estendido até a base da membrana do 

hemiélitro. Tíbias desprovidas de espinhos. È a 

família mais numerosa dessa superfamília. 

 

• Família Cydnidae. Percevejos pequenos, os 

maiores com 20 mm de comprimento. Em geral, 

de coloração parda ou preta, com tíbias 

espinhosas e pernas anteriores, não raro 

fossorias. 

 

• Família Scutelleridae. Apresenta escutelo 

extraordinariamente desenvolvido, que cobre 

todo o abdome. 

 

 Superfamília Coreoidea. Membrana do 

hemiélitro com muitas nervuras, às vezes 

salientes. Ocelos presentes, escutelo pequeno, 

rostro de 4 segmentos e tarsos trímeros. 

 

• Família Coreidae. Apresenta o rostro três 

vezes maior que a cabeça. 

 

 

 

• Família Rhopalidae. Caracterizam-se pela 

ausência de glândulas odoríferas. São fitófagos, 

mas sem importância agrícola. 

 

 

• Família Alydidae. Cabeça maior e mais larga 

que o protórax, corpo, em geral, alongado. 

Emitem odor muito desagradável. As ninfas de 

várias espécies mimetizam formigas, e os 

adultos podem mimetizar vespas. 
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Superfamília Lygaeoidea. Antenas e rostro 

com quatro segmentos, tarsos trímeros com 

arólio, parte membranosa do hemiélitro com 

poucas nervuras. Ocelos presentes. 

 

• Família Berytidae. Corpo muito estreito; 

pernas e antenas longas e finas. Pronoto, em 

muitas espécies, provido de espinhos. 

 

 

 

• Família Pyrrhocoridae. Ocelos ausentes; 

pronoto com as laterais elevadas; poucas 

nervuras na membrana do hemiélitro. É a 

família dos percevejos-manchadores-do-

algodão. 

 

 

 

• Família Largidae. Percevejos semelhantes aos 

da família Pyrrhocoridae que se caracterizam 

pelo pronoto sem laterais elevadas. Sem 

importância econômica. 

 

 

 

• Família Lygaeidae. Espécies pequenas ou 

médias, não ultrapassando 20 mm de 

comprimento. Rostro 4-segmentado, um par de 

ocelos e poucas nervuras na membrana do 

hemiélitro. 

 

 

 

 Superfamília Tingoidea 

 Família Tingidae. Porte pequeno; tórax e 

hemiélitros reticulados; antenas curtas, ocelos 

ausentes. 
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Superfamília Reduvioidea. Espécies com 

rostro curto, aproximadamente do 

comprimento da cabeça, recurvado ou reto. 

Fêmur anterior dilatado. Espécies predadoras e 

hematófagas. 

 

•  Família Reduviidae. Rostro curto com três 

segmentos que em repouso aloja-se num sulco 

do proesterno. Antenas, em geral, com quatro 

segmentos. Hemiélitro bem desenvolvidos. 

 

 

Superfamília Cimicoidea. Ápteros ou 

alados; nesse caso, hemiélitro com cúneo; 

membranas com poucas ou sem nervuras. 

 

•  Família Cimicidae. Corpo achatado, ovalado, 

coberto de cerdas; cabeça grande; sem ocelos; 

rostro com três segmentos; escutelo largo; 

hemiélitro rudimentares (escamiformes) e sem 

asas membranosas. São hematófagos. 

 

 

 

Superfamília Miroidea 

 

 

• Família Miridae. Percevejos pequenos, alguns 

com cores vivas e desenhos variados. Cabeça 

distinta; antenas de quatro segmentos; sem 

ocelos; escutelo pequeno e triangular. 

Hemiélitro com cúneo; por esse motivo, o 

hemiélitro é dobrado para baixo, na região da 

membrana.  
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Divisão Amphibicorisae 

Superfamília Gerroidea. Aquáticos ou semi-

aquáticos; antenas longas; hemiélitro, quando 

presentes, com o cório total ou parcialmente 

membranoso. 

•  Família Gerridae. Vivem agrupados e 

deslocam-se rapidamente na superfície das 

águas paradas e sombreadas, mas podem ser 

encontrados em água mais movimentadas. Por 

serem revestidos por uma substância 

impermeável, mantêm-se na superfície, não 

rompendo a tesão superficial da água. 

 

•  Família Veliidae. Semi-aquáticos, com cerca 

de 10 mm de comprimento, podendo ser 

alados ou ápteros. Habitam nas margens ou na 

superfície de pântano e águas correntes. São 

predadores. 

 

 

Divisão Hidrocorisae. Percevejos aquáticos 

de antenas curtas e escondidas. 

Superfamília Corixoidea. 

 

 

• Família Corixidae. Corpo ovalado e 

achatado; coloração cinza-escuro. Vivem 

principalmente em lagoas de água doce. Para 

respirar, vêm à superfície da água, onde 

recolhem uma bolha de ar que fica presa sob 

as asas. 
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Superfamília Ochteroidea 

 

• Família Gelastocoridae. Corpo curto; olhos 

proeminentes; ocelos presentes. Habitam as 

margens de lagos e rios.  

 

 

Superfamília Notonectoidea 

 

• Família Notonectidae. Percevejos que 

“nadam de costas” (notos=dorso; 

nectos=nadador). Pernas posteriores natatórias, 

longas. 

 

 

Superfamília Naucoroidea 

 

• Família Naucoridae. Pernas anteriores 

preensoras; cerca de 10 mm de comprimento; 

membrana do hemiélitro sem nervuras. 

 

 

Superfamília Nepoidea 

 

• Família Nepidae. Percevejos aquáticos com 

longas pernas e um tubo respiratório caudal 

quase tão longo que o corpo. 

 

• Família Belostomatidae. Aquáticos, de 

tamanho médio ou grande. São conhecidos por 

baratas-d’água, coloração castanha. Rostro 

curto e robusto; pernas anteriores preensoras.  
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Ordem Coleoptera 
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Ordem Coleoptera (coleos = caixinha, ptera = asas 

 
 

 

 

 

 

 Ordens dos besouros, que se distinguem facilmente pela presença de 

élitros. 

 Tamanho variado, desde minúsculos (menos de 1 mm) até grandes (200 

mm de comprimento). 

 Regime alimentar muito variado; apenas a hematofagia não foi 

registrada. 

 É de grande importância agrícola. 

 Cabeça do tipo prognata e hipognata. 

 Ocelos geralmente presente nas larvas, mas raramente nos adultos. 

 Antenas na fronte, com 2 a 60 artículos (normalmente 11). 

 Aparelho bucal mastigador, com todas as peças bucais bem 

desenvolvidas. 

 Pernas ambulatórias (em geral), fossoriais e natatórias. 

 Primeiro par de asas modificado em élitro de consistência coriácea ou 

córnea, protegendo o segundo par de asas membranosas. 

 Abdome séssil, em geral, com 10 urômeros nos machos e 9 nas fêmeas. 

 A reprodução é sexuada. Desenvolvimento holometabólico. 

 Larvas ápodas do tipo curculioniforme e buprestiforme ou hexápoda 

como as dos tipos escarabeiforme, campodeiforme,  elateriforme e 

carabiforme. 

 Pupas exaradas (livres). 

 A Ordem Coleoptera contém mais de 300.000 espécies descritas. 
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 Subordem Adephaga. Urosternito 

basal dividido em duas partes pelas 

coxas posteriores; suturas 

notopleurais presentes. Em geral, 

predadores 

 Subordem Polyphaga. Urosternito 

basal não dividido pelas coxas 

posteriores; suturas notopleurais 

ausentes. 
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 Subordem Adephaga 

 Superfamília Caraboidea 

 

• Família Carabidae. Cabeça mais estreita 

que os élitros, com as mandíbulas bem 

visíveis. Protórax geralmente destacado. 

 

• Família Gyrinidae. Aquáticos, de 

coloração escura. Pernas anteriores bem 

alongadas. Dois pares de olhos (um par 

dorsal e outro ventral). 

 

• Família Dytiscidae. Comuns em lagos ou 

riachos calmos. Pernas posteriores 

achatadas e com muito pêlos. 

 

 

 Subordem Polyphaga 

 Superfamília Hydrophiloidea 

 

• Família Hydrophilidae. Aquáticos com 

élitros lisos, brilhantes, palpos maxilares 

alongados. Pernas natatórias. 

 

 Superfamília Staphylinoidea 

 

• Família Staphylinidae. Corpo alongado; 

élitros curtos; heterômeros; caminham 

com o abdome levantados; geralmente 

com um ocelo. 

 

 

• Família Silphidae. Adultos e larvas 

necrófagos. Dois besouros podem arrastar 

por um metro um rato morto, sobre o qual 

fazem a postura, enterrando-o em seguida. 
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Superfamília Scarabaeoidea 

• Família Scarabaeidae. Antenas do tipo 

lamelada. Tíbias anteriores mais ou 

menos dilatadas, com as margens 

externas denteadas. Larvas subterrâneas e 

do tipo escarabeiforme. 

 

 

 

 

 

 

• Família Lucanidae. Mandíbulas bem 

desenvolvidas; antenas geniculadas. 

 

 

 

 

 

 

• Família Passalidae. Corpo achatado; 

protórax separado do mesotórax por 

distinta constrição. Larvas e adultos em 

madeira podre. 

 

 

 

 

 

 

 Superfamília Buprestoidea 

• Família Buprestidae. Geralmente cores 

metálicas; antenas serreadas.  
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Família Scarabaeidae 
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Superfamília Elateroidea 

 

• Família Elateridae. Corpo alongado e 

achatado, com o protórax destacado dos 

outros segmentos; Cores pouco 

vistosas. Larvas elateriformes. 

 

 

• Família Lampyridae. Últimos 

segmentos abdominais luminescentes. 

É a família dos vaga-lumes. 

 

 

• Família Lycidae. Semelhantes aos 

vaga-lumes com élitros moles e 

reticulados. Adultos em folhagens; 

alimentam-se de sucos de matéria 

vegetal em decomposição. 

 

 

• Família Cantharidae. Semelhantes aos 

vaga-lumes, todavia a cabeça pode ser 

visível dorsalmente e não possuem 

órgão luminescente. 

 

 

 

Superfamília Cucujoidea 

 

• Família Coccinelidae. Conhecidas por 

joaninhas. Corpo em geral arredondado. 

Cabeça escondida sob o protórax. 

Antenas com 8 a 10 segmentos. Élitros 

de cores vistosas. 
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Superfamília Tenebrionoidea 

 

• Família Meloidae. Várias espécies 

conhecidas como vaquinhas; cabeça bem 

separada do tórax. 

 

• Família Tenebrionidae. Coloração 

uniforme negra ou parda, fosca ou brilhante. 

Antenas curtas. Pernas ambulatórias; tarsos 

heterômeros. 

 

• Família Erotylidae. Pequenos a médio (8 a 

25 mm de comprimento); ovalados; antenas 

clavadas, e normalmente bem coloridas. 

 

 

• Superfamília Chrysomeloidea 

 

• Família Cerambycidae. Antenas em geral 

bastante longas, inseridas numa 

protuberância frontal. A maioria das 

espécies ultrapassa 20 mm de comprimento, 

podendo alcançar até 200 mm. Antenas em 

geral com 11 segmentos. 

 

 

• Família Chrysomelidae. Cabeça total ou 

parcialmente encaixada no protórax. 

Antenas curtas, geralmente com 11 

segmentos. Espécies bastante coloridas e 

brilhantes. 

 

 

• Família Bruchidae. Carunchos que atacam, 

principalmente, sementes de leguminosas. 

Élitro encurtado que não cobre a 

extremidade apical do abdome (pigídio). 

Corpo ovalado; cabeça livre; rostro curto e 

achatado. 
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Família Cerambycidae 
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Superfamília Curculionoidea 

 

•Família Anthribidae. Cabeça um pouco prolongada podendo apresentar 

um rostro curto e achatado. Antenas clavadas e retas; élitros pontuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Família Curculionidae. É a família mais numerosa do reino animal. 

Cabeça prolongando-se em um rostro, na extremidade do qual se encontra 

o aparelho bucal mastigador. Antenas geralmente genículo-capitadas ou 

genículo-clavadas, articulando-se no meio do rostro. 
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Família Curculionidae 
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•Família Scolytidae. Medem cerca de meio milímetro de comprimento; de 

cor uniforme escura; corpo cilíndrico e élitros truncados, com dentes e 

dentículos. 



Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 120 

Chave ilustrada para identificação da ordem Coleoptera 
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Continuação 
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Continuação 
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Ordem Diptera  (di = dois; ptera = asas) 

 
 

Apenas as asas anteriores são 

funcionais; as posteriores são 

modificadas (balacins ou alteres).  

 

Olhos compostos bem desenvolvidos, 

ocupando grande parte da cabeça. 

 

Aparelho bucal sugador labial, com o 

lábio alongado e sulcado formando a 

probóscida ou tromba. 

 

Mesotórax, em geral, desenvolvido, com 

um par de asas mais ou menos 

ramificadas. 

 

A reprodução em geral é sexuada; a 

maioria é ovípara, existindo, porém, 

espécies vivíparas. 

 

Desenvolvimento por holometabolia. 

Larvas, geralmente, do tipo vermiforme. 

 

As larvas podem se desenvolver tanto 

em meio aquático como terrestre. Assim, 

são encontradas larvas de dípteros 

desenvolvendo-se em água doce e até 

em líquidos como petróleo (Psilopa 

petrolei) e licores fermentados 

(Drosophila melanogaster). 

 

As larvas que se desenvolvem em meio 

terrestre vivem à custa de matéria 

orgânica em decomposição, carcaças de 

animais mortos, excrementos etc. 
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 A ordem Diptera conta com cerca de 120.000 espécies, agrupadas em 

mais de 100 famílias distribuídas em: 

  
 Subordem Nematocera. Antenas mais longas que o tórax (filiformes ou 

plumosas). 

 

 Subordem Brachycera. Antenas curtas, com uma arista ou estilo no 

último segmento. Divide-se em: 

 

Divisão Orthorrhapha. Emergência do adulto através de uma abertura 

em T no pupário. As larvas possuem a cabeça diferenciada do corpo. 

 

Divisão Cyclorrhapha. Emergência do adulto através de uma abertura 

circular na extremidade anterior do pupário. A cabeça das larvas é 

indistinta. 

Subordem Nematocera 

 

• Família Culicidae. Mosquitos 

sugadores de sangue, conhecidos 

por pernilongos ou muriçocas. 

Destacam-se três gêneros de grande 

importância médica – Culex, Aedes 

e Anopheles Culex 

Aedes Anopheles 
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• Família Psychodidae. Mosquitos 

hematófagos, como Lutzomya intermedia, 

conhecido por mosquito-palha ou birigüi, 

transmissor da doença conhecida por 

úlcera-de-bauru, por ser o vetor de um 

protozoário do gênero Leishmania. São 

mosquitos pequenos, com asas muito 

pilosas. 

 

 

 

• Família Simulidae. São pequenos, com 

antenas e estilete curtos e asas hialinas. 

Suas larvas vivem em águas com bastante 

correnteza. É a família dos borrachudos. 

 

 

 

• Família Ceratopogonidae. Mosquitos bem 

pequenos; cabeça destacada do corpo; 

antenas maiores que o tórax; pernas sem 

espinhos. É a família do mosquito-pólvora 

(Culicoides). 

 

 

 

• Família Cecidomyiidae. Espécies muito 

pequenas como a mosca-do-sorgo, 

Stenodiplosis sorghicola, e Jatrophobia 

brasiliensis, que causa galhas na mandioca. 
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 Suborbem Brachycera 

Divisão Orthorrhapha 

Superfamília Tabanoidea 

 

• Família Tabanidae. Espécies grandes, 

robustas. Conhecidas por mutucas, sugadoras 

de sangue. As mais comuns pertencem ao 

gênero Chrysops.  

 

• Família Pantophthalmidae. Moscas grandes, 

com mais de 20 mm. A espécie mais 

importante é a mosca-da-madeira 

Rhaphiorhynchus pictus. 

 

• Família Stratiomyidae. Tamanho médio. As 

larvas desenvolvem-se em habitat variados: 

água, esterco ou outras substâncias em 

decomposição. A maioria das espécies 

apresenta cor escura. 

 

Superfamília Asiloidea 

•  Família Asilidae. Moscas predadoras; cabeça 

com o vértice bem aprofundado. As larvas, 

também predadoras, ocorrem no solo em 

matéria em decomposição. 

 

• Família Bombyliidae. Corpo robusto e 

piloso, ocorrem sobre flores, em lugares 

abertos e ensolarados. As larvas são 

predadoras de larvas de insetos e de ovos de 

gafanhotos. 

 

• Família Mydidae. Espécies muito grandes; a 

mais comum é Mydas heros (50 a 60 mm de 

comprimento); de coloração preta. As larvas 

vivem nas câmaras de lixo de sauveiros. 
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Divisão Cyclorrhapha 

 

Superfamília Syrphoidea 

• Família Syrphidae. Formas variadas, 

algumas espécies mimetizam abelhas. As 

larvas são predadoras de pulgão. 

 

 

Superfamília Ephydroidea 

• Família Drosophilidae. Pequenos dípteros 

que se criam geralmente em frutas como 

banana ou matéria fermentada. Drosophila 

melanogaster é muito usada em estudos de 

genética. 

 

 

Superfamília Tephritoidea 

• Família Tephritidae. É a família de maior 

importância agrícola, com as espécies de 

moscas-das-frutas: Ceratitis capitata (mosca-

do-mediterrâneo), Anastrepha frateculus 

(mosca-sul-americana), entre outras. As 

larvas desenvolvem-se na polpa de frutos, 

inutilizando-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Família Lonchaeidae. Em geral, asas 

hialinas, corpo azul-escuro brilhante. Espécies 

do gênero Neosilba pendula danificam frutos 

e ponteiros da mandioca, e as do gênero 

Dasiops, o maracujá. 

Ceratitis capitata Anastrepha fraterculus 
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Superfamília Muscoidea 

 

 

• Família Oestridae. O principal representante é 

Dermatobia hominis, cujas larvas são conhecidas por 

berne. Vivem no interior de tecidos subcutâneos de 

vertebrados. A mosca-do-berne deposita seus ovos 

sobre o abdome de outro díptero, geralmente um 

muscídeo. Após a eclosão a larva deixa o corpo do 

hospedeiro intermediário (díptero) e se aloja no corpo 

hospedeiro definitivo (boi, cão, homem etc.), quando a 

mosca pousa sobre o corpo do animal. 

• Família Calliphoridae. Moscas-varejeiras, em geral, 

verdes ou azuis, de brilho metálico. A mais comum é 

Cochliomyia hominivorax, causadora das miíases, que 

nos animais recebem a denominação vulgar de 

bicheiras. 

 

 

 

• Família Muscidae. Principais espécies: mosca-

doméstica, Musca domestica, mosca-do-chifre 

Hematobia irritans e mosca-dos-estábulos, Stomoxys 

calcitrans. 

 

 

 

• Família Tachinidae. Abrange moscas que constituem 

inimigos naturais de muitas pragas importantes. São 

úteis. Em geral, apresentam o corpo recoberto por rija 

pilosidade. 
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Ordem Lepidoptera  (lepidon = escama; ptera = asa) 

 

 

 Asas membranosas cobertas por escamas que se destacam facilmente. 

 Aparelho bucal sugador maxilar, que fica enrolado em repouso 

(espirotromba). 

 As formas jovens (larvas) são denominadas de lagartas 

 Olhos compostos com muitos omatídeos. 

 Reprodução sexuada. Desenvolvimento por holometabolia. 

 As lagartas são do tipo eruciforme. Cabeça distinta do resto do corpo, 

hipognata; aparelho bucal mastigador. 

 São Metagnatos. 

 As pupas são do tipo obtecta, e de acordo com o comportamento da 

espécie podem ser: 

 Fixas. São aquelas que se prendem pela 

extremidade inferior e ficam de cabeça para 

baixo. 

 

 

 

 Nuas. É o caso das mariposas de Noctuidae 

e Sphingidae que se transformam em 

crisálida geralmente no solo. 

 

 

 

 Casulos. Como o bicho-da-seda. 

 

 

 

 

  Estojo. Como o bicho cesto. 
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  A ordem Lepidoptera contém cerca de 150.000 espécies distribuídas em 

4 Subordem. 

  Subordem Glossata. Gáleas maxilares 

formando a probóscida, que em repouso 

fica enrolada (espirotromba). É a 

Subordem mais importante, pois reúne 

98% das espécies conhecidas. 

Superfamília Castnioidea 

 

• Família Castniidae. Mariposas pequenas ou 

médias, de cores vistosas (amarelo, vermelho), 

ocelos presentes e abdome com órgão 

odorífero desenvolvido. A espécie mais 

importante é a Castnia licus (broca-gigante-

da-cana). 

 

Superfamília Tineoidea 

 

 

• Família Psychidae. O macho atinge a fase 

adulta (mariposa) e a fêmea passa toda sua 

vida com aspecto de lagarta. 

 

 

 

• Família Tineidae. Microlepidopteros 

conhecidos por traças. Asas estreitas e 

acuminadas. Causam estragos consideráveis 

em roupas de lã, tapetes, peles etc. Tineola 

uterella é a traça cuja lagarta vive protegida 

por um estojo chato em forma de losango, 

aberto em ambas as extremidades, que se 

desloca pelas paredes das resistências. 
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Superfamília Yponomeutoidea 

 

•Família Lyonetiidae. Microlepidópteros 

de coloração geralmente esbranquiçada. É 

a família do bicho-mineiro-do-cafeeiro 

Leucoptera coffeella, que causa muito 

estrago em cafeeiro. 

 

•Família Plutellidae. Microlepidópteros 

cuja principal espécies, do ponto de vista 

agrícola, é Plutella xylostella, traça-das-

crucíferas. 

 

 

Superfamília Gelechioidea 

 

•Família Oecophoridae. As espécies 

principais desses microlepidópteros são 

Cerconota anonella, cujas lagartas atacam 

anonáceas. 

 

 

•Família Gelechiidae. Microlepidópteros 

de asas pouco vistosas. Sitotroga 

cerealella, traça-do-milho. Pectinophora 

gossypiella, lagarta-rosada-do-algodoeiro. 

 

 

Superfamília Pyraloidea 

•Família Pyralidae. Mariposas em geral 

de cores pouco vistosas; asas estreitas. 
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Superfamília Sphingoidea 

•Família Sphingidae. Mariposas 

geralmente grandes ou médias, com 

corpo robusto. Cabeça proeminente, 

olhos grandes; antenas estiliformes; 

tórax e pernas robustos; asas anteriores 

estreitas e as posteriores pequenas e 

triângulares. Ex: Erinnyis ello 

 

 

Superfamília Noctuoidea 

•Família Noctuidae. Mariposas de 

corpo, em geral, robusto, asas 

densamente escamosas. Tamanho 

bastante variável. Antenas, na maioria, 

filiformes, existindo espécies com 

antenas pectinadas. 

 

 

Superfamília Bombycoidea 

•Família Saturniidae. Rothschildia 

jacobaeae é uma das mais vistosas 

mariposas, de coloração vermelha. 

 

 

 

 

•Família Bombycidae. Mariposa de 

tamanho médio. É a família do bicho-da-

seda, Bombyx mori. 

 

 

 

 

Superfamília Hesperioidea 

•Família Hesperiidae. mariposa de 

tamanho médio, de cores pouco vistosas. 

Cabeça tão larga quanto o corpo, olhos 

grandes, antenas em geral fusiformes. 
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Superfamília Papilionoidea 

• Família Papilionidae. Borboletas grandes, asas anteriores triangulares. 

Antenas aproximadas na base. 

 

 

 

 

 

 

• Família Pieridae. Porte médio, asas desenvolvidas, de cores branca, 

amarela ou alaranjada, às vezes escuras. 

 

 

 

 

 

 

• Família Lycaenidae. Porte pequeno; asas em geral azuis ou verde-metálicas 

dorsalmente e cinzentas na face inferior, às vezes com desenhos na face 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Família Nymphalidae. Borboletas em geral vistosas, de coloração variada e 

porte médio. Apresentam o primeiro par de pernas atrofiados. 
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Chave ilustrada para identificação da ordem Lepidoptera 
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Manual de Entomologia Geral                                                                                     Farias, P.R.S 136 
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Ordem Hymenoptera  (himen = membrana; ptera = asas) 

 
 

 A cabeça é bem desenvolvida, destacada do corpo. 

 Olhos compostos bem desenvolvidos (1.000 a 1.500 omatídeos). Ocelos 

em número de três, disposto em triângulo no vértice da cabeça. 

 Aparelho bucal de dois tipos: mastigador (vespas e formigas) ou lambedor 

(abelhas e mamangavas). 

 Pernas posteriores coletoras nas abelhas e mamangavas. Nos demais 

himenópteros, as pernas são principalmente do tipo ambulatórias. Tarsos 

pentâmeros. 

 Asas membranosas, transparentes ou coloridas. 

 O desenvolvimento é por holometabolia. 

 A ordem Hymenoptera conta com cerca de 120.000 espécies descritas. 

Divide-se em: 

 Subordem Symphyta. Abdome séssil; asas com sistema de nervação 

complexo; larvas eruciformes e fitófagos; ovipositor serreado, pouco 

saliente. 

Superfamília Siricoidea 

 

• Família Siricidae. É a família da vespa-da-madeira (Sirex noctilio), praga 

de Pinus recentemente introduzida no Brasil. Única espécie de importância 

econômica da subordem Symphyta no Brasil. 
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 Subordem Apocrita. Abdome livre ou 

pedunculado; nervação das asas simples; 

fêmea com ovipositor estiliforme nunca 

serreado; larvas ápodas de hábitos 

variados. 

 

Superfamília Ichneumonoidea 

• Família Ichneumonidae. Antenas com 

numerosos artículos, nunca dobrados em 

cotovelo ou enrolados. Fêmeas, em 

geral, com ovipositor longo e visível. 

 

• Família Braconidae. Semelhante à 

família anterior; antenas filiformes e 

longas, não-dobradas. Em geral, são 

menores do que os Ichneumonidae, dos 

quais diferem pelas nervuras das asas 

anteriores. 

 

Superfamília Chalcidoidea. Asas com 

uma única nervura, a subcostal. 

 

• Família Trichogrammatidae. Tarsos 

trímeros. Várias espécies do gênero 

Trichograma são usadas no controle 

biológico de pragas. 

 

 

 

• Família Eulophidae. Tetrastichus 

giffardianus, parasitóide da mosca-do-

mediterrâneo, Ceratitis capitata. 

 

 

 

 

• Família Encyrtidae. Microimenópteros 

de 1 a 2 mm. A maioria das espécies é 

parasitóide de pulgões. 
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Superfamília Platygasteroidea 

• Família Scelionidae. Microimenópteros em 

geral brilhantes; antenas clavadas. O gênero 

mais comum é Telenomus, com várias espécies 

parasitóides de ovos. 

 

Superfamília Evanioidea 

• Família Evaniidae. Vespas negras, com até 15 

mm de comprimento; abdome pequeno e 

ovalado. Parasitóides de ovos de baratas. 

Evania appendigaster é relativamente comum. 

 

 

Superfamília Chrysidoidea 

• Família Chrysididae. Coloração verde-

brilhante; tegumento pontuado. Alimentam-se 

de néctar. 

 

 

• Família Bethylidae. Coloração preta-

brilhante; tegumento pontuado. Antenas mais 

longas do que a cabeça. Prorops nasuta, vespa-

de-uganda, é inimigo natural da broca-do-café. 

 

 

 

Superfamília Vespoidea 

• Família Vespidae. Margem interna dos olhos 

compostos com reentrância. 

 

 

• Família Mutillidae. Machos alados; fêmeas 

ápteras. Estas são comuns e semelhantes às 

formigas, daí a denominação de formiga-

feiticeira. Diferem das verdadeiras formigas 

por apresentarem o pedúnculo curto e liso. São 

muito ágeis e sua picada é muito dolorida. 
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• Familia Scoliidae. São vespas com mais de 

20 mm de comprimento, de coloração escura 

e manchas coloridas no abdome. Essas 

vespas cavam o solo à procura de larvas de 

besouro, que servirão de alimento para suas 

larvas. 

 

 

• Família Pompilidae. Compreende 

himenópteros caçadores de aranhas. 

Tamanho médio ou grande, em geral de cor 

preta ou azul-escura com reflexos metálicos. 

Antenas enroladas. Voam geralmente rente 

ao chão. 

 

 

• Família Formicidae. Reúne as formigas. 

São sociais, sendo as castas formadas por 

rainha (fêmea fecundada), machos e 

operárias (fêmeas estéreis). Operárias 

ápteras; rainha e machos alados, mas 

perdem as asas logo após o vôo nupcial. 

 

 

Superfamília Apoidea. Aparelho bucal 

típico (lambedor), com mandíbulas 

desenvolvidas (adaptadas para moldar cera, 

cortar vegetais) e lábio inferior alongado, 

com suas peças formando uma espécie de 

língua. 

• Família Apidae. Abelhas sociais e 

produtoras de mel. 

 

 

• Família Anthophoridae. Mamangavas 

grandes; coloração em geral amarela e preta. 

Tíbias posteriores com esporão. 
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Literatura sugerida para o curso 

 
 


