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A diversidade e a beleza estética dos insetos são o foco principal 
desta obra, que foi elaborada para apresentar de forma 
simples, clara e objetiva o espetacular e curioso universo dos 
insetos. Assim, estudantes, professores e pessoas apaixonadas 
pela natureza em geral podem, dentro do contexto científico, 
se deliciar com as peculiaridades destes seres, conhecer sua 
diversidade de formas, capacidade de adaptação e entender 
o porquê do sucesso destes animais que dominam nosso 
planeta. Utilizamos, portanto, uma linguagem precisa e ao 
mesmo tempo despojada, construindo uma abordagem leve 
para apresentar e elucidar questões instigantes e muitas vezes 
misteriosas, incluindo informações para todas as ordens de 
insetos conhecidas.

Exemplares que fazem parte da Coleção Entomológica do 
Instituto Oswaldo Cruz, uma das mais antigas e maiores coleções 
de insetos da América Latina, foram utilizados para ilustrar 
este livro. São também apresentadas fotos obtidas durante 
coletas em campo realizadas pela equipe do Laboratório de 
Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz. Algumas 
poucas exceções são as ordens Grylloblattaria, Raphidioptera 
e Mantophasmatodea, que não ocorrem no Brasil. Esta foi a 
mais recente ordem de insetos descoberta, sendo descrita em 
2002, apresentando características intermediárias entre os 
bichos-pau e os louva-a-deus. Suas fotografias foram obtidas 
de exemplares depositados no Museu Nacional de História 
Natural (National Museum of Natural History – Smithsonian 
Institution), Estados Unidos da América.



A entomologia é cativante, fascinante e inspiradora para a ciência, para a arte, 
para a história e para a educação. Nesta obra, que conta com a colaboração de 
vários profissionais, encontra-se em primeiro plano as características principais, 
a estrutura, habitats, curiosidades e aspectos intrigantes dos insetos. Este é 
um projeto educativo do Laboratório de Biodiversidade Entomológica no qual 
cientistas mais experientes estimulam e orientam jovens cientistas a serem 
escritores de divulgação científica, que por sua vez, estão transmitindo seus 
conhecimentos e experiências para estudantes, professores e também para o 
público em geral. Deste modo, este projeto ganha uma profundidade e uma 
abrangência de ação educativa através das quais esperamos expressar nossa 
profunda admiração pela natureza. Planejamos com este livro sensibilizar os 
leitores no sentido de estimular, admirar, respeitar e atuar pela preservação 
de nosso planeta, através da interação com os sistemas naturais de forma 
saudável e consciente.

O pensamento de Eckart Tolle foi escolhido para abrir este prefácio, já 
que ele ilustra a grandiosidade de nosso planeta e ao mesmo tempo sua 
insignificância e fragilidade quando comparado ao nosso universo, mesmo 
a sua ínfima fração já conhecida. E assim, nestas mesmas proporções vão 
se seguindo as comparações nos sistemas de nosso próprio planeta, até 
atingirmos o microcosmo que pode ser relacionado a um organismo como 
um inseto, por exemplo. Todos nós, muitas vezes, já nos surpreendemos sem 
resposta para questões simples do ambiente que nos rodeia. Este livro, em 
síntese, representa uma manifestação de respeito perante a grandiosidade 
dos sistemas da natureza, que nesta obra está exemplificada pela pujança, 
pela beleza estética e pela diversidade deste grupo de animais indispensável 
à manutenção da vida na Terra: os insetos.

Os editores
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Apresentação
“Certamente, cada vez mais pessoas 

seguiriam esse caminho fácil e natural de 

satisfazer suas curiosidades e necessidades 

de saber. E cada pessoa, à medida que fosse 

educada segundo seus próprios interesses, 

poderia então começar a fazer suas 

contribuições. aquele que tivesse um novo 

pensamento ou observação de qualquer tipo 

sobre qualquer campo poderia apresentá-lo, 

e se ele ainda não constasse na biblioteca, 

seria mantido à espera de confirmação e, 

possivelmente, acabaria sendo incorporado. 

Cada pessoa seria, simultaneamente, um 

professor e um aprendiz”

isaac asimov, 1979



Neste ano de 2010, que é considerado pela ONU como o Ano Internacional 
da Biodiversidade, são comemorados os 110 anos do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC), primeira unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, 
uma das principais instituições de pesquisa biomédica da América Latina. 
O IOC congrega o maior número de coleções biológicas institucionais, nas 
áreas de microbiologia, zoologia e histopatologia, testemunho concreto do 
comprometimento e interesse de seus pesquisadores em relação à manutenção 
deste patrimônio de notável valor científico e tecnológico, cada vez mais 
reconhecidos no cenário internacional. 

O Castelo Mourisco, certamente o maior ícone da FIOCRUZ, guarda no interior 
de suas paredes de arabescos verdadeiros tesouros de valor incalculável: seus 
acervos científicos. O conjunto de componentes bibliográficos, documentais, 
obras raras, teses, dissertações e o acervo da Coleção Entomológica do Instituto 
Oswaldo Cruz (CEIOC), são instrumentos de suma importância na geração e 
propagação do conhecimento sobre a biodiversidade.

A presente obra, Insetos: Uma Aventura pela Biodiversidade, é resultado deste 
contexto de valorização institucional das coleções biológicas e, sobremaneira, 
do reconhecimento em especial à gama de conhecimentos associados a este 
fantástico acervo, cuja importância histórica e científica é indissociável da 
memória desta instituição. E por falar em memória, este livro é um brinde a 
brasileiros como Oswaldo Cruz, Adolpho Lutz, Arthur Neiva, Carlos Chagas, 
César Pinto, Costa Lima, Fábio Leoni Werneck, Lauro Travassos, Otávio 
Mangabeira Filho, Herman Lent e Sebastião de Oliveira, cientistas que foram 
pioneiros na formação, defesa e manutenção deste precioso acervo. Seu legado 
permanece vivo na atuação entusiasmada de novas gerações de pesquisadores 
que o utilizam nas diversas linhas de pesquisa sobre taxonomia de insetos e 
entomologia médica. 



Após tanto saber científico produzido sobre este grupo, estava na hora de um livro como 
este. Uma obra de uma importância ímpar na difusão do conhecimento sobre os insetos 
para a sociedade. Uma obra que encurta as distâncias entre o conhecimento técnico-
científico e o saber da população, uma oportunidade especial para que as futuras gerações 
tenham acesso ao mundo dos insetos, seres tão antigos, incrivelmente diversos e de uma 
importância vital ignorada por grande parte da população. 

A abrangência deste livro, sua atualização em relação à classificação evolutiva dos grupos 
de insetos, associada a uma narrativa dinâmica e de fácil compreensão, contextualizando 
ciência e cultura popular, fazem desta obra um título indispensável ao estudo da diversidade 
dos insetos em qualquer segmento educacional.

Mais que apresentar e recomendar este livro, gostaríamos de parabenizar a todos os 
envolvidos neste projeto: uma equipe bastante diversificada, a exemplo de seu objeto de 
estudo, ao mesmo tempo totalmente capaz de estruturar um texto tão informativo, quanto 
coerente. A frase do Dr. Asimov, que precede esta apresentação, é um retrato dessa relação 
de valorização dos muitos saberes. Já este livro é um bom exemplo de que esta prática 
pode dar bons frutos. 

Esperamos que este esforço coletivo tão bem coordenado possa realmente ampliar a 
compreensão das novas gerações acerca dos insetos e, quem sabe, incentivar uma nova 
safra de entomólogos brasileiros. 

arion Tulio aranda
Gestor de Coleções Biológicas  

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz

Elizabeth Ferreira Rangel 
Vice-Diretora de Serviços de Referência e Coleções Científicas                                                                                  

Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz
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Homenagem

Prof. ângelo Moreira da Costa Lima (1887 - 1964), 
imortalizado pela obra “Insetos do Brasil”, que também 
o consagrou como o maior Entomologista brasileiro e 
um dos maiores do mundo, vencendo brilhantemente as 
adversidades e incompreensões de sua época.

Homenagem

Prof. ângelo Moreira da Costa Lima (1887 - 1964), 
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“Hoje em dia 
existem cerca de 
1,5 milhão de 
espécies descritas 
e a situação é tão 
complexa que 
as estimativas 
apontam a 
existência de 10 
a 100 milhões 
de espécies 
ainda por serem 
descritas!”



O que é biodiversidade?
por @ Jane costa

Biodiversidade é definida como a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo 
também os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
inclui ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies 
e de ecossistemas, conforme o artigo 7º da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, celebrada na Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
mais conhecida como Eco-92 ou Rio-92.

“PORTANTO, A BIODIVERSIDADE ENGLOBA TODOS OS 
RECURSOS VIVOS DA TERRA E ANTE A SUA IMPORTâNCIA 
PARA O SER HUMANO, PODE SER CONSIDERADA COMO 
UM CONJUNTO DE RIqUEZAS, SENDO UM PATRIMôNIO 
NATURAL DE UMA NAçãO”.

Biodiversidade é hoje um termo muito amplo, que pode 
ser apresentado em forma de conceito ou em forma de 
medida de diversidade de um ambiente em relação a um 
determinado grupo de organismos. Este termo científico 
é hoje em dia, no mundo, um dos mais empregados, 
conhecidos e cogitados. Mas apesar disto, não se pode 
dizer que seja um conceito bem estabelecido. Muito pelo 
contrário, ainda não está bem assimilado pelas pessoas em 
geral, até mesmo no meio científico.
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“se estudas a natureza 

somente nos livros, 
quando saíres de tua  

casa não a reconhecerás.”
Alexandre Agassiz



como surgiu o termo biodiversidade?
por @ Jane costa

O termo foi empregado pela primeira vez em 1986 durante o Simpósio Nacional 
de BioDiversity, em Washington, e posteriormente publicado em livro editado pelo 
entomólogo Edward Wilson em 1988. A partir da Eco-92, o termo passou a ser tema 
central de programas e políticas científicas e governamentais em todo o mundo. Foi 
firmado o compromisso por grande parte das nações do mundo para promover a 
“conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes 
e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos” (CDB, Artigo 1).

Apesar de desde a época de Aristóteles, há 2360 anos, já se ter menções sobre estudos 
da biodiversidade, as primeiras tentativas mais convincentes de defini-la e calculá-la 
vieram do crescente processo de desmatamento entre 1970 e 1980. Entretanto, esses 
cálculos levaram a uma exagerada noção de perda de biodiversidade, devido aos 
desmatamentos das florestas subtropicais. As questões da erosão e da desertificação 
em várias partes do planeta também estimularam a divulgação e o desenvolvimento de 
metodologias para calcular e melhor definir o termo biodiversidade.

Dentro do termo biodiversidade, desde sua criação, foi demonstrada a importância 
em se conhecer todos os seres que habitam nosso planeta e que formam uma rede de 
interações indispensável para a manutenção da vida na Terra. Até então, apenas alguns 
grupos eram mais estudados ou mesmo os grupos de maior interesse do ponto de vista 
antropocêntrico. Agora, todos os trabalhos de descrição de espécies, dos mais variados 
habitats e grupos, vêm sendo valorizados e reconhecidos pela comunidade científica e 
pelas organizações dedicadas ao estudo e à preservação do ambiente natural.

“se estudas a natureza 

somente nos livros, 
quando saíres de tua  

casa não a reconhecerás.”
Alexandre Agassiz
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“Quando a estes teus 
olhos de hoje, 
Todas as coisas, 
Próximas ou 
longínquas, 
Por uma força suprema, 
Imperceptivelmente 
Entre si vinculadas 
estão 
Que sequer uma flor 
podes tocar, 
sem uma estrela 
perturbar.”

Francis Thompson (1859-1907)



Por que a biodiversidade é importante?
por @ Jane costa

Os argumentos em prol da conservação da biodiversidade são inúmeros, extensos e complexos. 
Nosso objetivo não é esgotar o assunto e sim chamar atenção para a importância do tema. 
O conhecimento da biodiversidade é fundamental para a preservação das espécies, já que o 
entendimento da vida e da relação entre os seres propiciará condições para que isso ocorra. 
A preservação é de grande importância para o nosso desenvolvimento, incluindo a utilização 
dos recursos biológicos de maneira sustentável, isto é, com um menor nível de prejuízos para a 
natureza, sempre visando a maior conservação, conciliando o desenvolvimento das atividades 
humanas com as de preservação.

“a conservação da biodiversidade é imprescindível à sobrevivência 
da maioria das espécies vegetais e animais e à interdependência 
entre elas“.

Edward Wilson  
(diversidade da Vida, companhia das letras, 1994).

Conseqüentemente, só poderá haver um desenvolvimento se este for sustentável, já que 
a humanidade poderá extinguir fontes de recursos primordiais para a sua sobrevivência. 
Sendo assim, torna-se vital desenvolvermos métodos e ações eficazes para a conservação 
da biodiversidade. A união de esforços incluindo todos os segmentos da sociedade 
é imprescindível, principalmente em relação a temas importantes como: controle da 
natalidade, consumo, desenvolvimento industrial e novas políticas educacionais, entre 
outras diretrizes.

Conservar a biodiversidade é fundamental e vital para um desenvolvimento adequado às 
expectativas mundiais de preservação, sendo a base do desenvolvimento sustentável.

35



“ninguém deveria  
então ser considerado  
feliz enquanto  
permanecer vivo?  
será preciso como  
diz sólon ver o fim?”

aristóteles (sec. iV ac)



Por que a biodiversidade vem 
sendo ameaçada? como nós 
chegamos a este estado crítico?

por @ Jane costa

Bem, as causas são muitas. Mas vamos nos ater aqui às questões mais 
relacionadas à maneira de viver do ser humano. Todos os animais comem 
e uma boa parte deles caça para sobreviver. Hoje, em nosso mundo 
industrializado e com uma rapidíssima tecnologia de informação, basta 
que nos sentemos em frente a uma televisão para que imediatamente 
tenhamos vontade de nos deliciar com algo saboroso. Dentre as opções 
geralmente estão um enorme pote de pipoca amanteigada, uma pizza 
com queijo derretido e suculento, ou mesmo, ir até a lanchonete mais 
próxima da nossa casa para devorar um dos deliciosos sanduíches que nos 
são servidos em frações de minutos, após pagarmos por nossa “escolha”. 
A palavra escolha está entre aspas, pois na verdade não foi uma escolha. 
Por estarmos distraídos e entretidos com as imagens da televisão, fomos 
sugestionados a consumir! São mensagens subliminares.

É por esta razão que, apesar de termos no mundo populações muito 
carentes, aquelas que têm acesso aos meios de comunicação apresentam 
um peso médio cada vez mais aumentado, originando doenças ligadas à 
obesidade, que são algumas das marcas registradas de nossa sociedade 
moderna. Imagine antes dos “confortos” da sociedade industrializada 
todo o trabalho que teríamos que desempenhar para comermos um 
pacotinho de batata frita! Já imaginou?
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Não vamos esgotar aqui os exemplos de exageros e consumismos que nos cercam, pois 
estamos certos de que vocês, com um olhar aguçado e crítico e com um pouco de atenção, 
saberão discernir muitas das situações a que estamos nos referindo. Vai depender do nosso 
empenho e atitude como cidadãos de uma “aldeia global” tentar reverter essa mentalidade 
e esse ritmo desnecessariamente consumista e acelerado. Certamente, um dos nossos 
maiores desafios na sociedade consumista é o despertar para a consciência crítica, para 
a autodisciplina e para os objetivos humanitários e que valorizem a vida e a natureza. 
O estilo consumista é artificial e apresenta um altíssimo custo para nossa saúde, para a 
sociedade, para a biodiversidade, para o ambiente e, certamente, para o nosso planeta.

Esteja certo de que a sua postura como indivíduo, capaz de contribuir com novas idéias 
e atitudes em prol de um planeta saudável, é imprescindível para a construção de uma 
mentalidade mais humana, inserida e colaborativa com as cadeias da biodiversidade.

Em resumo, de acordo com a IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), 
as principais causas da diminuição da Biodiversidade são:

 » Aumento populacional (Fig. 1);

 » Aumento do consumo de recursos naturais limitados;

 » Aumento da poluição;

 » Perda de habitats e degradação – A mais importante ameaça, impactando 
 86% dos mamíferos e 88% dos anfíbios ameaçados de extinção;

 » Superexploração – 33% dos mamíferos e 33% dos pássaros são afetados 
 pela superexploraçao;

 » Poluição – 29% dos anfíbios são afetados pela poluição.



 » Provavelmente, tais causas estão relacionadas ao fato 
 de a maioria das pessoas 
 atuarem em uma fronteira mental baseada em três idéias:

 » que o mundo possui um suprimento ilimitado de recursos 
 para a utilização humana;

 » que os humanos estão à parte na natureza;

 » que a natureza é algo para ser subjugado.

Fig. 1. Crescimento da população mundial ao longo da história.
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“Um homem  
que ousa  
desperdiçar  
uma hora  
do tempo  
não descobriu  
o valor  
da vida.”

charles darwin (1836)



O que podemos fazer?
por @ Jane costa

Em primeiro lugar, temos que estar conscientes 
de que fazemos parte de uma cadeia de seres 
vivos, isso é, somos todos interdependentes, e 
de que também dependemos das condições 
ambientais. A biodiversidade não está projetada 
no horizonte distante. A biodiversidade envolve 
os arredores das nossas casas e está sensível 
às nossas atitudes, como sensíveis são os 
indivíduos ao olhar e contemplar a natureza. 
Mas é claro que não é só isso. Temos que:

Aprender a cobrar e a participar ativamente 
em nossa sociedade e em todos os segmentos 
que tratam da proteção e do estudo da 
diversidade de seres em nosso planeta.

Divulgar sua importância nas feiras de 
ciências, programas educativos, e demais 
atividades didáticas.

Participar de eventos que conscientizem 
a população e as pessoas próximas sobre 
a importância de respeitar a natureza. 
Hoje vivemos em um mundo consumista 
e, a cada estação de televisão ou rádio,  
somos bombardeados com propagandas 
que nos cegam, nos iludem e nos impelem 
a consumir desde produtos alimentícios 

desnecessários a caros artigos (roupas, 
automóveis, eletrodomésticos, etc.). É  
valorizado o “ter” e não o “viver” e o “saber”. 
Este estilo de vida gera um excesso de  
indústrias, que não são essenciais à nossa 
saúde. Pelo contrário, causam uma utilização 
desnecessária de energia, de recursos naturais 
e humanos.

Temos que, antes de tudo, mudar nossa 
mentalidade e saber que não somos os donos 
deste lindo mundo azul, mas somente parte 
dele. Todos os animais passam por mecanismos 
naturais de controle populacional. A espécie 
humana está se expandindo cada vez mais e 
tem que criar mecanismos de autocontrole e 
equilíbrio entre o desenvolvimento e a utilização 
dos recursos naturais.

Não podemos agir como se dominássemos o 
planeta. Não somente porque nossa existência 
depende de sutis interações entre todos os seres 
que o habitam, mas também porque somos uma 
espécie que se apresenta como inteligente e, 
portanto, a interação ética, saudável e grata para 
com este maravilhoso e complexo sistema deve 
ser priorizada em todos os nossos pensamentos 
e concretizada em nossas ações. 41



“na verdade  
só sabemos quão 
pouco sabemos. 

Com o saber  
cresce a dúvida.”
Goethe (1826)



Por que os insetos são o 
melhor exemplo para ilustrar a 
biodiversidade?

por @ Jane costa

quando falamos em insetos, estamos nos referindo ao mais diverso grupo de 
organismos na história da vida deste planeta (Fig. 1). O número de espécies, 
a diversidade de adaptações, a sua biomassa e o impacto ecológico são 
incomparáveis a qualquer outro grupo animal.

Atualmente, o número de espécies descritas no grupo dos insetos é estimado 
em quase um milhão, entretanto, estima-se que o número de espécies existentes 
esteja entre 2,5 e 10 milhões, sendo que entre estes valores uma gama de números 
pode ser encontrada. A diferença entre os valores das estimativas é marcante e 
isto reforça a pujança deste grupo sobre a diversidade de qualquer outro grupo 
de organismos que exista ou que já tenha existido neste planeta. Em termos de 
número de indivíduos, só as formigas talvez totalizem 10 quatrilhões, pesando 
aproximadamente o mesmo que todos os 6,5 bilhões de seres humanos.

A idade dos insetos é estimada em cerca de 400 milhões de anos e, portanto, eles 
estão entre as primeiras formas de vida terrestre que apareceram. O exemplo 
mais utilizado para demonstrar a antiguidade deste grupo é a barata, que data 
de cerca de 300 milhões de anos. Não podemos deixar de nos perguntar o 
porquê de todo este “sucesso” dos insetos! Existem várias razões, dentre as 
quais podemos enumerar as que são apontadas como as principais: a existência 
de um exoesqueleto, a presença de asas e o desenvolvimento através da 
holometabolia.
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Os coleópteros, os himenópteros, os dípteros e os lepidópteros 
constituem cerca de 80% de todos os insetos conhecidos e 
estes grupos se desenvolvem através da holometabolia. 
Entretanto, a vantagem destes possuírem uma fase de larva 
ainda é discutível frente ao sucesso observado nos mesmos. 
Além do número de espécies, existe também uma outra 
maneira de se medir a diversidade do grupo, que é através 
da diversidade de formas e estruturas. Nos insetos, várias 
estruturas se apresentam com formas inteiramente diversas 
nas diferentes ordens, permitindo a adaptação deste grupo a 
vários ambientes.

A dominância ecológica dos insetos em relação aos outros 
grupos de animais terrestres também deve ser mencionada, 
já que aqueles se constituem no mais relevante grupo de 
animais terrestres em termos de biomassa e interações com 
outros organismos. Se todos os vertebrados da terra fossem 
removidos, os ecossistemas continuariam a funcionar, 
entretanto, isto não aconteceria sem os insetos, pois a 
sobrevivência dos diferentes ecossistemas é dependente 
das inúmeras funções desempenhadas pelos insetos, dentre 
as quais podemos citar: a reciclagem de matéria orgânica, 
a polinização assegurando a sobrevivência de inúmeras 
espécies vegetais e ainda como fonte alimentar para uma 
série de outros animais. Além disso, os insetos ocupam todos 
os ambientes, incluindo os de água doce, a zona costeira e 
a superfície do oceano aberto, com exceção do interior da 
massa d’água oceânica, mas é o ambiente terrestre que os 
insetos verdadeiramente dominam!



Fig 1. Número de espécies conhecidas de seres vivos e proporção entre os grandes grupos (Baseado em: Wilson, E.O. 

The Diversity of Life. New York: W.W. Norton, 1992, 424p.).



Para a espécie humana, os insetos são essenciais para 
a produção de alimentos como o mel e ressaltamos 
que 1/3 das colheitas em todo mundo é dependente 
dos insetos polinizadores. Produzem também corantes, 
seda para tecelagem, etc. Entretanto, uma pequena 
parcela do grupo dos insetos está representada 
por vetores ou causadores de doenças, tais como a 
malária, a leishmaniose, a dengue, a febre amarela, a 
doença de Chagas e as miíases, entre tantas outras. 
Estima-se que os insetos sejam responsáveis pela 
doença e ou pela morte de cerca de 200 milhões de 
pessoas por ano. Temos ainda a destacar as pragas 
agrícolas e veterinárias que causam enorme prejuízo, 
que ultrapassam a casa dos 5 bilhões de dólares 
anuais. Além de toda a importância do grupo para a 
manutenção da vida em nosso planeta e as inúmeras 
influências para nossa civilização, esses animais 
despertam ainda grande curiosidade e encantam por 
sua diversidade de formas, cores e beleza estética.

Finalizando este capítulo, cito o eminente biólogo 
Edward O. Wilson: “As pessoas precisam dos insetos 
para sobreviver, mas os insetos não precisam de 
nós. Se toda a humanidade desaparecesse amanhã, 
não teríamos, é provável, a extinção de uma única 
espécie de insetos (...). No entanto, se os insetos 
desaparecessem, o ambiente terrestre logo iria entrar 
em colapso e mergulhar no caos”.



“As pessoas precisam dos 
insetos para sobreviver,  

mas os insetos não precisam 
de nós. se toda a humanidade 

desaparecesse amanhã, não 
teríamos, é provável, a extinção 
de uma única espécie de insetos 

(...). no entanto, se os insetos 
desaparecessem, o ambiente 
terrestre logo iria entrar em 

colapso e mergulhar no caos”.

Edward O. Wilson
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Insetos 
e os outros 
grupos mais 
próximos

Insetos Insetos Insetos 
e os outros e os outros e os outros e os outros e os outros e os outros 
grupos mais grupos mais grupos mais grupos mais grupos mais grupos mais 
próximospróximospróximospróximospróximospróximos
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Quais são os animais mais próximos dos 
insetos? Uma breve apresentação dos 
artrópodes.

por @ Marinete amorim, Gilberto salles Gazêta

<Apresentação> A palavra Arthropoda é de origem grega e significa: arthron 
= articulação + podos = pés, pernas. Foi esta característica marcante de pernas 
articuladas, apêndices de locomoção que funcionam como um sistema de alavancas e 
auxiliam o movimento dos animais que deu nome ao grupo dos artrópodes. Além das 
pernas, possuem outros apêndices articulados, tais como as antenas e as peças bucais. 
Porém, além dos apêndices articulados, este filo é caracterizado por apresentar um 
esqueleto externo (ou exoesqueleto) constituído por quitina, um polissacarídeo.

O filo Artropoda possui a maioria das espécies conhecidas (mais de 70%) dentro do 
Reino Animal, reunindo cerca de um milhão e meio de invertebrados (sem vértebras). 
Somente nos insetos, únicos que voam, existem mais de 900 mil espécies catalogadas. 
Por possuir ampla biodiversidade, é o filo mais importante ecologicamente, dominando 
os ecossistemas terrestres e aquáticos em número de espécies ou indivíduos. Habitam 
todas as regiões do planeta e sua enorme variedade e adaptação permite que sobrevivam 
em variados lugares (habitat) (ar, superfície e interior do solo, água doce, salobra e 
salgada, podendo, inclusive, existirem sobre ou no interior de plantas e de outros animais 
- mamíferos, aves, répteis, anfíbios). O elevado número de espécies, a abundância 
(quantidade) de indivíduos em cada uma delas e a enorme diversidade (diferença) de 
habitats os coloca entre os organismos mais bem sucedidos do planeta. Por toda esta 
variação de fauna, de habitat e tipo de ambiente pode-se afirmar que existe grande 
biodiversidade artropodológica no planeta.



O filo possui como representantes, os insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. 
Esta fauna possui hábito alimentar diferenciado, a maioria é herbívora, mas também 
existem, por exemplo, aqueles que são carnívoros, onívoros e hematófagos.
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<Características Gerais> A maioria dos artrópodes passa por diferentes 
fases de vida, chamadas de estágio. Esses estágios são diferentes em cada grupo 
específico, de tal forma que alguns podem passar pelas fases de ovo, larva, pupa e 
adulto, enquanto outros passam pelas fases de ovo, larva, ninfa e adulto (Fig. 1). 
Outros já nascem no estádio de ninfa e rapidamente atingem a forma adulta.
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Alguns artrópodes agem como parasitos em um ou mais estágios 
de sua vida. Assim, por exemplo, os carrapatos são parasitos 
hematófagos (sugam sangue) nas fases de larva, ninfa e adulto, 
enquanto moscas podem ser parasitas na fase de larva, causando 
as bicheiras ou miíases, como o berne, mas são de vida livre (não 
parasitam) na fase de pupa e adulto. As pulgas, por outro lado, só 
parasitam na fase adulta (Fig. 2).

Com exceção do estágio de ovo, os artrópodes possuem esqueleto 
externo (exoesqueleto) que cobre, sustenta e protege todo seu 
corpo, formado por uma cutícula resistente, rica em quitina, que 
a confere característica própria. A cutícula é dividida em placas 
separadas, permitindo a movimentação do animal. Os esqueletos 
cuticulares, tanto do corpo como dos apêndices, encontram-se 
unidos entre si por membranas, formando uma articulação em 
cada união. Além dos artrópodes, os anelídeos, como as minhocas, 
e alguns helmintos (vermes) também possuem exoesqueleto. 
Entretanto, diferentemente desses, os artrópodes possuem 
apêndices articulados (Fig. 3).

Fig. 2. A porcentagem de cada estágio no 

ciclo de vida da pulga, mostra que o número 

de pulgas na fase adulta, (facilmente 

perceptível - estágio de vida parasitária) é 

bem menor que as fases ovo, larva e pupa 

(não percebíveis - estágios de vida livre), 

que ficam escondidos no ambiente. Fonte: 

N. M. Serra-Freire 2009.

Estágio de vida parasitária Adulto 5%

Pupa 10%

Larva 35%

Ovo 50%

Estágios de vida livre

Fig. 3. Apêndices articulados 

(palpos e pernas) de 

carrapatos. Fonte:  PHIM 

Center for Disease Control. 

Foto: James Gathany 

Apêndice articulado - Palpos

Pernas



A passagem de um estágio para outro provoca modificações no exoesqueleto. Da 
mesma forma, dentro de um mesmo estágio, podem acontecer várias modificações 
do exoesqueleto para permitir o crescimento do artrópode. Essas modificações são 
chamadas de metamorfose e, entre outras coisas, permitem que o animal se adapte 
a novos ambientes, como acontece com os mosquitos, que na fase de larva e pupa 
podem ser encontrados na água e na fase adulta são alados (possuem asas) e vivem 
em ambiente terrestre e/ou aéreo (Fig. 4).

Fig. 4. Ciclo de vida dos mosquitos. Ovo, larva e pupa desenvolvem 

na água. Adulto vive em ambiente terrestre. Fonte: http://www.

saude.rj.gov.br/cvas/cepa.shtml.

Ovo

1º estágio da larva

2º estágio da larva

3º estágio da larva

4º estágio da larva

Pupa

Mosquito adulto

Na metamorfose, os artrópodes param de movimentar e começam a 
produzir uma cutícula nova que vai se formando sob a antiga. Após um 
determinado período, a cutícula antiga se rompe e emerge um novo 
estádio, completamente pronto. Essa troca de “pele” é chamada de muda 
e ecdise. As carapaças deixadas por ocasião das mudas são chamadas de 
exúvias (do latim exuviae, “vestidos largados”). A muda é controlada por 
um hormônio chamado ecdisona.
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Exúvias podem provocar reações alérgicas quando 
inaladas ou em contato com a pele. Fezes e saliva 
de alguns artrópodes também podem provocar 
problemas respiratórios ou dermatológicos, bem 
como substâncias químicas produzidas e inoculadas 
pelos artrópodes, como o veneno de abelhas, 
marimbondos ou cabas, lacraias ou centopéias, e 
escorpiões, que podem, inclusive, matar.

quanto ao tipo de desenvolvimento, a metamorfose 
pode ser:

Direta: quando a fase jovem (larva e ninfa) 
apresenta a mesma estrutura do adulto, ou seja, 
não ocorre mudança. O jovem é igual ao adulto, só 
mudando o tamanho (Fig. 5). Ex.: Traças de livro.

Indireta: quando a fase jovem (larva, ninfa e/
ou pupa) apresenta estrutura diferente daquela 
do adulto, ou seja, todas as formas são parcial 
ou totalmente diferentes. Ex.: Gafanhoto, mosca, 
borboleta (Fig. 6).

Fig. 5. Metamorfose direta: Do ovo eclode um jovem semelhante ao adulto. 

Fonte: www.morumbisul.com.br/sistemas/2007.
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<Morfologia> Os artrópodes se caracterizam pelas diferentes 
divisões do corpo, número de pernas (apêndices locomotores), presença 
ou ausência de asas, existência ou não de antenas (apêndices cefálicos) 
e demais apêndices anteriores (pedipalpos e quelíceras, por exemplo).

O corpo dos artrópodes é dividido em cabeça, tórax e abdome, no caso 
dos insetos (mosca), e cefalotórax e abdome, no caso dos quelicerados 
(aranhas e escorpiões) e crustáceos (caranguejos). No caso dos 
miriápodes (lacraia e piolho-de-cobra ou embuá), a cabeça se destaca 
do longo tronco, no qual não há distinção de tórax e abdome; também 
não há distinção destas regiões nos carrapatos, nos quais cabeça, tórax e 
abdome formam um só conjunto “cefalotoracoabdome” ou idiossoma.

Os apêndices cefálicos são representados pelas peças bucais, destinadas 
à apreensão, manipulação e ingestão de alimentos, e antenas, órgãos 
sensoriais, todos situados na cabeça. Os crustáceos apresentam quatro 
antenas, os insetos e miriápodes duas, enquanto que nos quelicerados 
não há antenas.

Os artrópodes possuem diferentes tipos de aparelho bucal, que são 
adaptados conforme o hábito alimentar de cada organismo. Os 
aparelhos bucais podem ser classificados em quatro tipos, segundo 
sua função, tais como: Sugador - no caso da mosca e da borboleta; 
Picador-sugador (se alimentam de sangue ou seiva vegetal) - no caso 
do mosquito, carrapato, piolho e cigarra; Mastigador ou triturador (se 
alimentam de matéria sólida) - no caso do gafanhoto, barata, besouro, 
lacraia, caranguejo e camarão; Lambedor-sugador (se alimentam de 
néctar) - no caso da abelha.
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No tórax ou no cefalotórax ficam situadas as pernas (apêndices locomotores) 
e, no caso dos insetos, também as asas. O número e a localização das pernas 
variam nos diferentes grupos de artrópodes. Assim, os insetos possuem três 
pares de pernas, os quelicerados possuem quatro, os crustáceos cinco pares, 
enquanto que os miriápodes possuem vários pares de pernas. As pernas, nos 
insetos, são formadas por uma peça basal, chamada coxa, que se articula 
com os segmentos do corpo, seguida geralmente pelo trocânter, fêmur, tíbia 
e tarso. Este último é formado por artículos menores (tarsômeros) e termina 
em duas garras ou unhas. Nos demais artrópodes o número de segmentos 
das pernas varia. As asas podem estar presentes ou não nos insetos. quando 
presentes, esses são chamados de insetos alados, e quando ausentes, são 
denominados de insetos ápteros (sem asas).

<classificação> Os artrópodes são munidos de apêndices cujo número, 
forma e localização variam entre os diferentes grupos (quadro 1). Levando-
se em conta esses elementos, os representantes do filo Arthropoda seriam 
agrupados em três grandes grupos (subfilos), de acordo com a organização 
corporal, presença e número de antenas e número e tipos de apêndices 
torácicos. Cada subfilo contém uma ou mais classes. Assim, temos: 

Subfilo Crustacea (do latim crusta = carapaça dura) - Os crustáceos são 
organismos dotados de cefalotórax (cabeça fundida ao tórax) e abdome, 
com dois pares de antenas e geralmente cinco pares de membros 
locomotores inseridos no cefalotórax. A maioria é de vida livre, vivendo 
em ambientes aquáticos (água doce ou salgada). Poucas espécies são 
terrestres, necessitando de considerável umidade para sobreviver. Seus 
representantes mais conhecidos pertencem à classe Malacostraca: siris, 
caranguejos, lagostas e camarões, entre outros (Fig. 7).
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quadro 1. Características mais importantes para a separação das cinco grandes 

classes de artrópodes.

Fig. 7. Caranguejo do mangal 

(Ucides cordatus), 

um crustáceo da classe 

Malacostraca. Foto: Miguel 

Pais. Fonte: http://br.olhares.

com/caranguejo_do_mangue_

foto1920375.html



Subfilo Chelicerata (quelicerados) - Corpo dividido em cefalotórax 
e abdome, com presença de um par de quelíceras (essa estrutura 
caracteriza o subfilo), ausência de antenas, e com quatro pares de 
pernas no cefalotórax. A maioria dos representantes é terrestre, sendo 
os mais conhecidos pertencentes à classe Arachnida (do grego arachne 
= aranha) (Fig. 8): escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros e opiliões. Os 
aracnídeos possuem apêndices anteriores em forma de presas. Muitos 
deles têm glândulas de veneno.

Subfilo Uniramia (unirâmios) - Estrutura corporal com cabeça distinta 
do tronco, sendo este dividido em tórax e abdome nos insetos. Presença 
de um par de antenas e de três a muitos pares de pernas locomotoras. 
Divide-se em dois grupos principais:

Superclasse Myriapoda: São animais que têm o corpo formado por um 
grande número de segmentos nos quais se localizam muitas pernas. É 
por isso que eram agrupados como miriápodes (do grego myriás = “dez 
mil”; podos = “pé”). No entanto, eles apresentam algumas diferenças 
importantes, sendo classificados atualmente em dois grupos: quilópodes 
(centopéias) e diplópodes (piolhos-de-cobra).

 //Classe Chilopoda: Os quilópodes apresentam o corpo dividido 
em segmentos que apresentam um par de pernas. São representados 
por mais de 2500 espécies (Ex.: lacraias ou centopéias) (Fig. 9).

 //Classe Diplopoda: Os diplópodes também apresentam o corpo 
dividido em segmentos, só que esses são curtos e algo fusionados, 
dando a impressão de que possuem dois pares de pernas em cada 
segmento. Apresentam mais de 7500 espécies (Ex.: piolhos-de-cobra 
ou gongolos ou embuás) (Fig. 10).

Subfilo Uniramia (unirâmios) - Estrutura corporal com cabeça distinta 
do tronco, sendo este dividido em tórax e abdome nos insetos. Presença 
de um par de antenas e de três a muitos pares de pernas locomotoras. 

Superclasse Myriapoda: São animais que têm o corpo formado por um 
grande número de segmentos nos quais se localizam muitas pernas. É 
por isso que eram agrupados como miriápodes (do grego myriás = “dez 
mil”; podos = “pé”). No entanto, eles apresentam algumas diferenças 
importantes, sendo classificados atualmente em dois grupos: quilópodes 

 //Classe Chilopoda: Os quilópodes apresentam o corpo dividido 
em segmentos que apresentam um par de pernas. São representados 
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Fig. 8. Aranha, um quelicerado da 

classe Arachnida. Foto: Jane Costa.

Fig. 10. Piolho-de-cobra, miriápodo da classe 

Diplopoda. Foto: Jane Costa.



Superclasse Hexapoda: Artrópodes com o corpo dividido em 
cabeça, tórax (com três segmentos portando um par de pernas 
cada) e abdome. Os insetos são os hexápodes mais conhecidos.

 //Classe Insecta: Os insetos têm cabeça com um 
par de antenas e peças bucais expostas. Podem ter 
asas (alados) ou não (ápteros), sendo os 
únicos invertebrados capazes de voar. 
Representam cerca de 90% de todos 
os artrópodes (aproximadamente 
um milhão de espécies). Entre os 
representantes mais conhecidos, 
podem ser citados os gafanhotos, 
besouros, formigas, percevejos, 
moscas e pulgas (Fig. 11).

Fig. 11. Pulga. Foto: Jay 

Barnes, 2007).

Cabeça Tórax Abdome



<Curiosidades> O filo Arthropoda foi o 
primeiro grupo de invertebrados que puderam 
viver de forma completamente independente 
da água. Um dos principais motivos foi o 
surgimento de um exoesqueleto que impede a 
perda excessiva de água pelo corpo.

Outra curiosidade muito interessante é que 
o grupo dos artrópodes contém a maioria 
dos animais conhecidos, aproximadamente 
1.000.000 de espécies, sendo muitas delas 
extremamente abundantes em número de 
indivíduos.

Alguns artrópodes estão envolvidos na 
vetoração de bioagentes de doenças para os 
animais e o homem, como:

Carrapatos – São hematófagos e principais 
vetores de bactérias, vírus e protozoários 
(bioagentes) que causam doença nos animais, 
bem como são importantes vetores para o 
homem.

Barbeiros (percevejos) – Também hematófagos, 
transmitem protozoários (Trypanosoma 
cruzi) ao homem, ocasionando a doença de 
Chagas.
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Mosquitos (como o Aedes aegypti) 
– Estão envolvidos na transmissão de 
bioagentes como os vírus que causam a 
dengue e a febre amarela, inoculados no 
homem através das picadas.

Os ácaros estão associados às dermatites 
e alergias respiratórias, como asma e rinite 
alérgicas em seres humanos, geralmente 
mais freqüentes no inverno. São comumente 
encontrados na poeira domiciliar, alojando-
se também em cobertores, colchões, 
travesseiros, lençóis e tapetes. Alimentam-
se de partículas de comida e até mesmo de 
células mortas que ficam nos lençóis. Outros 
ácaros têm importância agrícola, atacando 
plantações e grãos armazenados.

Os crustáceos são excelentes alimentos. 
Camarão e lagosta são pratos bastante 
apreciados no mundo todo.

Os escorpiões são venenosos. Suas 
picadas atingem predominantemente os 
membros superiores (mão e antebraço) 
e podem ocasionar óbito, ocorrendo mais 
freqüentemente em crianças.



Algumas aranhas (como a armadeira, 
aranha marrom e tarântula) são venenosas 
e de importância médica, devido aos 
acidentes freqüentes, com registros de 
óbitos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Entretanto, as aranhas caranguejeiras, muito 
temidas pelo seu tamanho e aspecto, não 
apresentam grande importância médica. 
Elas apenas ocasionam irritação na pele e 
nas mucosas devido aos pêlos urticantes 
que liberam como forma de defesa.

Outros artrópodes atuam como pragas, 
causando prejuízo na agricultura, como por 
exemplo, os percevejos do algodão.

Apesar dos artrópodes competirem com o 
homem por alimento e provocarem doenças, 
são essenciais para a polinização de muitas 
plantas e são também utilizados como 
alimento e para a produção de produtos 
como a seda, o mel e a cera.

Alguns detalhes da classe Insecta serão 
apresentados a seguir, no estudo mais 
pormenorizado de cada uma das ordens 
principais.
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O que diferencia os 
insetos dos outros 
animais?

por @ Márcio Felix

Os insetos se diferenciam dos demais animais 
por um particular conjunto de características. 
Na Figura 1 podemos ver as principais partes 
do corpo de um inseto, o qual é composto 
de três regiões principais, geralmente bem 
distintas: cabeça, tórax e abdômen.

A cabeça é anterior e nela se encontram um 
par de olhos, um par de antenas e as peças 
bucais (aparelho bucal), as quais são pares de 
apêndices modificados. É importante ressaltar 
que as peças bucais são sempre expostas e 
visíveis nos insetos, diferenciando-os de outros 
grupos similares que têm tais peças envolvidas 
e protegidas por uma espécie de estojo na 
cabeça. O aparelho bucal dos insetos pode 
se apresentar de formas variadas, estando 
adaptado para a aquisição de alimentos 
sólidos ou líquidos (Fig. 2).



Antena

Peças bucais

Cabeça Tórax Abdômen

Ocelo

Protórax
Olho

Perna anterior
Perna mediana

Perna posterior

Asa anterior

Asa posterior

Ovipositor
Mesotórax

Metatórax
Fig. 1. Principais partes do 

corpo de um inseto adulto.

65



No tórax, formado por três segmentos (protórax, mesotórax, 
metatórax), encontram-se três pares de pernas (um par por 
segmento) e dois pares de asas (um par no segundo e um 
no terceiro segmentos). Apesar de nem todos os insetos 
apresentarem asas, a grande maioria dos indivíduos 
adultos as tem, sendo esta uma característica de fácil 
identificação. Somente os insetos possuem asas dentre 
todos os invertebrados.

O abdômen é composto por um máximo de onze segmentos 
de aspecto anelado e não apresenta pares de apêndices, com 
exceção de um par de cercos na extremidade, encontrado 
em muitos insetos mais primitivos. A genitália está na 
extremidade do abdômen, podendo-se observar o ovipositor 
(aparelho para depositar os ovos) em fêmeas de muitos 
grupos de insetos.

Em resumo, os insetos podem ser caracterizados por:

 » Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen;

 » Cabeça com peças bucais expostas e somente  
 um par de antenas;

 » Tórax com três segmentos portando um par  
 de pernas cada e geralmente dois pares de asas,  
 localizadas no segundo e terceiro segmentos;

 » Abdômen com vários segmentos anelados,  
 não portando apêndices, com exceção de um  
 par de cercos na porção final encontrado em  
 alguns grupos.



Picador sugador 
(Mosquitos)

sugador Maxilar 
(Borboletas, mariposas)

Lambedor 
(Abelhas)Mandíbula

Maxíla

Lábio

Lábro

Mastigador Primitivo 
(Traças, gafanhotos, 
baratas, besouros)

sugador labial 
(Moscas)

Fig. 2. Principais tipos de aparelhos bucais de insetos (Modificada 

de: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Evolution_insect_

mouthparts_coloured.png). 67
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As ordens dos insetos
por @ Márcio Felix

De acordo com suas características (semelhanças e diferenças), os 
insetos são organizados em grandes grupos denominados ordens. 
A categoria ordem reúne diferentes famílias, que por sua vez são 
compostas por gêneros, que são conjuntos de espécies.

Filogenia é uma hipótese evolutiva, uma proposta científica sobre 
o grau de parentesco entre diferentes grupos que integram um 
grupo maior. Por exemplo, considerando-se o grupo dos insetos, 
podemos estabelecer como os seus diferentes grupos (ordens) estão 
relacionados, que ordens estão mais próximas (são irmãs) ou mais 
afastadas. Isto é representado por um diagrama de relacionamento, 
chamado de cladograma, que representa a evolução do grande 
grupo considerado, insetos no nosso caso. Na Figura 1 podemos ver 
um cladograma relativamente recente das ordens atuais de insetos 
(excluindo-se as fósseis, extintas). 

A seguir, são apresentadas todas as ordens de insetos atuais, sua 
caracterização, importância e demais informações interessantes. 
Ilustrações facilitam a identificação de cada uma das ordens. 
Conheça um pouco mais sobre a biodiversidade deste fascinante 
grupo animal.
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Fig. 1. Relações evolutivas 

(filogenia) entre os grupos 

de insetos (Modificado de: 

Wheeler, W.C.; Whiting, M.; 

Wheeler, q.D.; Carpenter, J.M. 

The Phylogeny of the Extant 

Hexapod Orders. Cladistics 

17. New York: The Willi Hennig 

Society, 2001, p.113-169).
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por @núbia de Macedo Keller

Os insetos da ordem Thysanura são conhecidos 
vulgarmente como “traças”. Seus representantes 
são a traça saltadora (Archaeognatha) (Fig. 1) e 

a traça de livro (Zygentoma) (Fig. 2). Ambas diferem-se pelo 
habitat, alimentação e estrutura corporal. O nome dado à 
ordem tem origem grega e significa: thysanus (franja ou 
fimbria) e oura (cauda). São insetos de corpo mole, não 
ultrapassam dois centímetros de comprimento e não possuem 
asas. As traças saltadoras apresentam corpo levemente 
cilíndrico e geralmente refletem uma coloração amarelada. 
As traças-de-livro possuem o corpo achatado e em algumas 
espécies não há presença de escamas sobre o corpo, as que 
possuem escamas refletem uma coloração prateada.

As traças apresentam hábitos noturnos, são ativas à noite 
e escondem-se durante o dia debaixo de pedras, folhas 
ou, no caso de residências, nas frestas de portas, atrás de 
quadros, etc. Existem poucos estudos sobre a biodiversidade 
desse grupo de insetos no Brasil. As traças não apresentam 
importância relacionada à economia e à saúde.
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<Habitat> As traças saltadoras vivem em áreas 
rochosas, podendo ser encontradas se locomovendo sobre 
rochas ou escondidas entre montes de pedras. Outros 
ambientes onde podemos encontrá-las com freqüência 
são entre arbustos, galhos secos e cascas de árvores. A 
matéria orgânica presente na madeira em decomposição 
também é atrativa para esses insetos. Algumas espécies 
também são encontradas em lugares quentes, como ao 
redor de fornos e aquecedores.

As traças-de-livro vivem em lugares úmidos, como 
debaixo de pedras e entre folhas em decomposição no 
chão. São espécies cosmopolitas e também podem ser 
encontradas com 
muita freqüência 
em residências, 
de preferência 
dentro de guarda-
roupas, em cortinas, 
quadros, bibliotecas, etc.

redor de fornos e aquecedores.

As traças-de-livro vivem em lugares úmidos, como 
debaixo de pedras e entre folhas em decomposição no 
chão. São espécies cosmopolitas e também podem ser 

dentro de guarda-
roupas, em cortinas, 
quadros, bibliotecas, etc.

Fig. 1. Uma traça saltadora 

(Archaeognatha). Foto: 

Stemonites. Fonte: http://

commons.wikimedia.org/wiki/

File:Archaeognatha.jpg
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<Alimentação> As traças preferem lugares como 
bibliotecas por conterem documentos e arquivos, que 
acabam se tornando uma fonte de alimento, devido ao 
composto de celulose, palatável a esses insetos. O 
interesse das traças em residências vai além de 
bibliotecas, estando incluídos na sua alimentação 
tecidos de algodão, papéis de parede, quadros e tapetes. 
Porém, rejeitam seda artificial e lã. Também se alimentam de 
restos de vegetais e usam a enzima celulase para digerir a 
celulose presente em sua alimentação. Em algumas espécies, 
essa enzima é produzida pelo próprio inseto. Em outras, 
existem bactérias simbiontes que habitam o tubo digestivo 
e que produzem a enzima, tornando possível o processo de 
digestão da celulose.

<Reprodução> A reprodução das traças é realizada 
de duas formas. Gotículas de espermatozóides 

são presas em fios de seda produzidas pelos 
próprios machos, sendo depositadas no chão; 

ou o macho pode depositar os espermatozóides 
diretamente na genitália das fêmeas, o que é 

mais raro. Os ovos são depositados nas frestas de portas, 
janelas e/ou lugares aquecidos. A forma jovem das traças 
é semelhante à adulta, sendo somente menor e imatura 
sexualmente (desenvolvimento ametábolo).

tecidos de algodão, papéis de parede, quadros e tapetes. 
Porém, rejeitam seda artificial e lã. Também se alimentam de 
restos de vegetais e usam a enzima celulase para digerir a 
celulose presente em sua alimentação. Em algumas espécies, 
essa enzima é produzida pelo próprio inseto. Em outras, 
existem bactérias simbiontes que habitam o tubo digestivo 
e que produzem a enzima, tornando possível o processo de 
digestão da celulose.

<Reprodução> A reprodução das traças é realizada 
de duas formas. Gotículas de espermatozóides 

são presas em fios de seda produzidas pelos 
próprios machos, sendo depositadas no chão; 

ou o macho pode depositar os espermatozóides 
diretamente na genitália das fêmeas, o que é 

mais raro. Os ovos são depositados nas frestas de portas, 
janelas e/ou lugares aquecidos. A forma jovem das traças 
é semelhante à adulta, sendo somente menor e imatura 
sexualmente (desenvolvimento ametábolo).
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Fig. 2. Uma traça-de-livro 

(Zygentoma). Foto: Jane Costa.
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por @Vanessa lima neiva

A ordem Ephemeroptera, também denominada Ephemerida, é composta por insetos 
que apresentam distribuição cosmopolita, ou seja, ocorrem em quase todos os 
continentes, com exceção da Antártica. Atualmente, esse grupo compreende 4.000 
espécies, das quais 450 ocorrem na América do Sul. No Brasil, o conhecimento desses 
insetos aumentou consideravelmente nos últimos anos, com registro de 229 espécies 
distribuídas em 11 famílias. Dentre as mais conhecidas, destacam-se Leptophlebiidae, 
Polymitarcyidae e Baetidae.

Os integrantes dessa ordem exibem características arcaicas que persistem até os 
dias atuais, por esse motivo, são considerados os mais antigos insetos com asas. 
Tais características são: a incapacidade de dobrar as asas sobre o corpo, o abdome 
dividido em dez segmentos e asas com grande número de nervuras. Entretanto, 
apesar de exibirem características primitivas, ao longo da evolução desses animais 
algumas características se modificaram e foram selecionadas, oferecendo uma 
melhor adaptação aos diferentes ambientes que ocupam. As formas adulta e 
imatura apresentam hábitos distintos, estando o adulto adaptado para viver no 
ambiente terrestre e o jovem, também chamado de ninfa, no ambiente aquático.

<como vivem?> Curiosamente, as efêmeras adultas vivem apenas o 
suficiente para a reprodução, quando formam incríveis revoadas de acasalamento, 
geralmente no fim da tarde, sobre ou próximo de ambientes aquáticos. No ritual de 
acasalamento, milhares de machos voam para cima e para baixo ao mesmo tempo, 
em seguida, as fêmeas entram na revoada, formando cada uma um par com um 
macho. Após a cópula, cada espécie escolhe o ambiente para colocar seus ovos, de 
acordo com os recursos que oferecem para o desenvolvimento de sua prole. Assim, 
há espécies em que as formas jovens só podem viver em água rica em oxigênio, 



como a dos riachos e rios encachoeirados, ou, pelo menos, com alguma correnteza; outras 
cujos jovens habitam a água pouco agitada dos lagos, pântanos ou pequenas coleções 
d’água. O curto período de vida dos insetos adultos, em alguns casos, não chega a mais de 
duas horas. Esse aspecto exibido pelos adultos inspirou o nome da ordem Ephemeroptera: 
vida efêmera, passageira.

Os membros da ordem Ephemeroptera apresentam uma característica incomum: são os 
únicos insetos que exibem um estádio entre a ninfa e o adulto (diferente da pupa, como 
ocorre em borboletas), a subimago (Fig. 1). As subimagos são semelhantes aos adultos, mas 
apesar de serem providas de asas e conseguirem voar, são menos ativas, permanecendo 
pousadas às margens dos ambientes dos quais emergiram, além de não serem sexualmente 
maduras. Logo, para que possam desenvolver órgãos reprodutores funcionais, esses insetos 

Fig. 1.  Subimago, forma 

intermediária entre ninfa e adulto, 

com asas de aparência “leitosa”.  

Fonte: http://www.famu.org/mayfly/

images/pluteus_sub.jpg”
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realizam mais uma muda, transformando-se em adulto ou imago. Essa 
forma intermediária é facilmente identificada pelo aspecto “leitoso” das 
asas, que posteriormente ficam translúcidas na forma adulta.

As ninfas, ao contrário do adulto e da subimago, apresentam aparelho 
bucal bem desenvolvido, não possuem asas e exibem brânquias traqueais 
posicionadas lateralmente no abdome. As brânquias traqueais aparecem 
a partir do 2º estádio de desenvolvimento das efêmeras. São estruturas 
especializadas, em forma de folha, que permitem o inseto respirar o 
oxigênio dissolvido na água (Fig. 2).

Fig. 2. Ninfa de efêmera com brânquias traqueais 

posicionadas lateralmente no abdome. Santo Aleixo, Magé, 

Rio de Janeiro. Foto: Vanessa Lima Neiva, Laboratório de 

Biodiversidade Entomológica, IOC, FIOCRUZ.
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A diversidade de formas apresentada por esses organismos 
corresponde à adaptação a diferentes hábitos, tais como: fossorial 
- cavam galerias no fundo lodoso ou arenoso; natatório - nadam 
livremente em busca de alimento; bentônico - vivem agarradas em 
pedras no fundo dos rios. É notável a variedade de estratégias de 
alimentação desenvolvidas pelas ninfas, podendo ser filtradoras, 
raspadoras, fragmentadoras, coletoras ou até mesmo predadoras. 
Dentre os itens que compõem o seu cardápio, destaca-se o material 
vegetal, como algas unicelulares e coloniais, além de detritos, 
incluindo material vegetal proveniente de outros locais. Nos 
ecossistemas aquáticos, representam um elo fundamental na cadeia 
alimentar, pois são abundantes e diversas, servindo como alimento 
para outros animais aquáticos, como peixes e outros insetos. As 
efêmeras jovens sobrevivem mais que os adultos, de algumas 
semanas a poucos anos, dependendo da espécie.

<como identificar uma Efêmera?> As efêmeras são 

facilmente reconhecidas através do seu corpo alongado e 

delicado, medindo de alguns milímetros a 4 cm de comprimento. 

Os adultos possuem peças bucais rudimentares e não funcionais, 

por isso, não se alimentam. Já nos estádios imaturos, as peças 

bucais são funcionais, apresentando-se em forma de mandíbula, 

como nas formigas. Os órgãos sensoriais presentes na cabeça 

são: um par de antenas curtas; um par de olhos compostos bem 

desenvolvidos, onde em algumas espécies cada olho é dividido 

em duas partes, resultando em quatro olhos extraordinariamente 

adaptados para a visão ao crepúsculo; e três ocelos (olhos 

simples), dois localizados entre os olhos e um entre as antenas.



As asas são características nesse grupo (Fig. 3). Estas se apresentam 
em dois pares, são membranosas e ricas em nervuras. O par anterior 
tem formato de triângulo e é maior que o par posterior, que tem 
forma arredondada, em algumas espécies podendo apresentar-se de 
forma rudimentar ou ausente. Nos machos, o par anterior de pernas é 
alongado e os pares mediano e posterior são normais, mas podem ser 
atrofiados em algumas espécies. O abdome se encontra dividido em 
dez segmentos, com o décimo terminando em três filamentos caudais, 
sendo dois laterais e um central, também segmentados.

Fig. 3. Efêmera adulta exibindo asas 

membranosas translúcidas.



<a importância das Efêmeras nas 
atividades humanas> Esses pequenos 
insetos, além de beneficiarem outros animais no 
ecossistema, são extremamente úteis ao homem. 
Eles são capazes de fornecer informações 
relevantes sobre a saúde dos mananciais 
de recursos hídricos, que são vitais 
para todos os seres vivos, através de 
diferentes respostas à degradação 
do ambiente. Os programas de 
monitoramento da qualidade da 
água visam preservar os córregos, 
rios, lagos e lagunas, por sua 
importância para os homens, 
que as utilizam para suprir 
suas atividades domésticas, 
agrícolas e industriais. Assim, o 
biomonitoramento surge como 
importante ferramenta para 
determinar as medidas necessárias 
de conservação dessas fontes de água 
potável. Conseqüentemente, devemos 
reconhecer cada vez mais a importância 
desses insetos, pois a conservação do ambiente 
livre de poluição contribui para a saúde pública, 
diminui os gastos com o tratamento de doenças de 
veiculação hídrica, e também garante a integridade 
e manutenção da vida silvestre.
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<de que forma as Efêmeras são usadas para o 
biomonitoramento da qualidade da água?> As efêmeras, 
juntamente com outros insetos, crustáceos e moluscos, fazem parte 
de um grupo de animais aquáticos usados como bioindicadores, os 
macroinvertebrados bentônicos (benthos = fundo), que vivem sobre os 
substratos no fundo de rios. Cada um desses animais está adaptado 
para viver em um dado ecossistema (Fig. 4), de acordo com condições no 
ambiente particulares. Por isso, devem refletir o nível de preservação das 
condições naturais ou as alterações provocadas pela emissão de poluentes 
ambientais. Os macroinvertebrados bentônicos submetidos a condições 
adversas se adaptam ou morrem. As efêmeras estão entre os principais 
insetos escolhidos para o monitoramento da qualidade da água por várias 
razões: são sensíveis à poluição, são abundantes, diversas e relativamente 
fáceis de serem amostradas e identificadas. Assim, em uma avaliação de 
impacto no ambiente de um rio, por exemplo, pode-se concluir que a saúde 
deste sistema está em perigo quando se observa que a diversidade de 
espécies diminui e o número de espécies resistentes à poluição aumenta.

<curiosidades sobre as Efêmeras> Reprodução. Durante a revoada 
para reprodução, milhares de efêmeras invadem as cidades, acumulando-se 
nas ruas e calçadas. Em Ohio, nos Estados Unidos da América, esse fenômeno 
é comum devido à grande quantidade de rios e lagos nas proximidades das 
cidades.

Biologia. As efêmeras são os únicos insetos com asas que realizam a 
muda. Essa particular característica do seu ciclo de vida, transformação da 
subimago em adulto, leva alguns desses insetos à morte.



Fig. 4. Ambiente natural das efêmeras. Santo 

Aleixo, Magé, Rio de Janeiro. Foto: Vanessa 

Lima Neiva, Laboratório de Biodiversidade 

Entomológica, IOC, FIOCRUZ.
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por @ nathália cordeiro correia

A ordem Odonata é composta pelas belas e fascinantes libélulas. Tem distribuição 
mundial, sendo que aproximadamente 6.500 espécies em pouco mais de 600 gêneros 
são conhecidas. Alguns gêneros e espécies são amplamente distribuídos, outros têm 
distribuição local. No Brasil, esses insetos são conhecidos por diversos nomes, dependendo 
da localidade, como: helicóptero, cavalinho-de-judeu, cavalinho-do-diabo, donzelinha, 
jacina, jacinta, lava-bunda, lavadeira, libélula, macaquinho-de-bambá, pito, ziguezigue. 
Dentre as principais famílias encontradas em nosso território estão: Calopterygidae, 
Lestidae, Perilestidae, Megapodagrionidae, Pseudostigmatidae, Coenagrionidae, 
Aeschnidae, Gomphidae, Corduliidae e Libellulidae.

Esta ordem atualmente é dividida em duas subordens, ambas com representantes no 
Brasil: Epiprocta (Fig. 1) e Zygoptera (Fig. 2). A primeira é dividida em duas infra-ordens: 
Anisoptera e Epiophlebioptera, sendo esta um grupo composto por apenas duas espécies, 
uma do Japão e outra do Himalaia. Os membros da infra-ordem Anisoptera podem ser 
reconhecidos por manter suas asas abertas, perpendiculares ao corpo, quando em repouso; 
os integrantes da subordem Zygoptera fecham suas asas sobre o corpo. Além disso, as 
asas posteriores de Anisoptera são bastante alargadas na porção basal se comparadas 
às anteriores, enquanto que em Zygoptera as asas anteriores e posteriores são bastante 
similares. Os anisópteros são geralmente maiores que os zigópteros, apresentando os 
olhos muito próximos entre si, enquanto os últimos possuem os olhos separados.

As libélulas são insetos hemimetábolos, isto é, têm metamorfose incompleta, sendo que 
suas larvas ocupam o ambiente aquático e são bastante diferentes dos adultos. São 
exímios predadores tanto na fase larvar quanto na fase adulta. O vôo rápido e ágil é uma 
característica das libélulas, sendo que elas passam quase todo o tempo no ar e só usam 
as pernas como apoio para o pouso ou para a captura das presas.
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<como reconhecer uma libélula?> Tanto a larva quanto o adulto 
possuem características morfológicas marcantes. As larvas podem ser facilmente 
reconhecidas pelo aparelho bucal mastigador, o qual possui um distinto lábio 
protrátil armado com espinhos. Os adultos têm o corpo geralmente longo e afilado. 
A cabeça é quase que totalmente ocupada pelos olhos compostos, que oferecem 
ótima visão para caça. Além disso, pode-se observar três ocelos e um par de 
pequenas antenas. Suas asas são longas e estreitas, perpendiculares ao corpo, e 
com uma grande quantidade de nervuras, as quais delimitam numerosas células. 
O protórax é pequeno. O mesotórax e o metatórax são mais largos e fundidos, 
formando um bloco único chamado sintórax. As pernas não são adaptadas à 
marcha e formam em conjunto uma espécie de cesto, o qual serve para capturar 
presas em pleno vôo. O abdômen é longo, fino e flexível, apresentando 9 ou 10 
segmentos.

Fig. 1. Adulto da subordem Epiprocta, infra-ordem 

Anisoptera. Foto: David Robb.



<O estranho ritual de reprodução das libélulas> Os machos 
de libélulas apresentam comportamento territorialista. Seu território serve 
para caça e reprodução, enquanto as fêmeas normalmente freqüentam o 
território dos machos apenas para a cópula e a desova. O acasalamento 
das libélulas é único no mundo dos insetos, parecendo um balé aéreo. As 
fêmeas fazem a seleção de qual macho será o destinado a ter seus genes 
perpetuados. Sua escolha depende de diversos fatores, como a morfologia 
do macho e o tamanho do território que ele ocupa, mas muitas vezes não 
é dado a elas esse direito de escolha.

Os machos podem ser insistentes, agressivos e até se arriscarem a roubar 
as fêmeas de outros machos, atacando e separando o casal em cópula. 
Outros machos ainda agarram a fêmea no momento da oviposição, mesmo 
se ela se afogar no processo. Na enorme avidez de conseguir acasalar 
com a fêmea, alguns dispensam a corte e apenas a agarram, mesmo se 
imaturas. As fêmeas, por seu lado, tentam escapar desse comportamento 
agressivo, fugindo em alta velocidade.

Fig. 2. Adulto da subordem Zygoptera. 



A ordem Odonata é a única nos insetos em que o macho possui o órgão copulatório 
na parte ântero-ventral do abdômen, em vez de na porção póstero-ventral. Antes 
de copular, o macho deve dobrar o abdômen para passar seu esperma da abertura 
genital, situada no 9º segmento, para o pênis, localizado no 2º segmento. Devido 
a esse posicionamento diferente, a fêmea precisa curvar a ponta de seu abdômen 
para encaixar sua genitália no pênis do macho durante a cópula. Nesta posição, 
chamada “tandem”, o macho segura a fêmea pelo tórax ou pela cabeça, atrás 
dos olhos, com os cercos que possui no final do abdômen.

Após a cópula, que pode durar alguns segundos ou várias horas, muitos dos 
machos libertam a fêmea. Contudo, em muitas espécies o casal continua unido, 
voando juntos em parelha enquanto ela põe os ovos. Esta situação é benéfica 
para ambos. A fêmea está protegida de pretendentes tumultuosos e desova 
em segurança, enquanto que o macho consegue que o seu esperma prevaleça. 
Ao ovipositar, as fêmeas encostam o abdômen na água, deixando os ovos na 
superfície. Por vezes, as libélulas ovipõem nos caules das plantas aquáticas ou 
enterram os ovos no substrato submerso.

<Vida na água> As ninfas (Fig. 3) são aquáticas e predadoras, se alimentando 
de pequenos artrópodes, como mosquitos e aranhas. As maiores podem até se 
alimentar de pequenos peixes e outras libélulas. O desenvolvimento depende da 
temperatura, da disponibilidade de alimento e, fundamentalmente, da própria 
espécie. Podem fazer até 17 mudas, mas o normal é de 9 a 13. quando ocorre 
a última muda, a ninfa sai da água e se abriga embaixo de plantas ou pedras 
próximas, para completar sua ecdise com sucesso. Da exúvia sai um adulto alado, 
mas que ainda não está pronto para voar, pois suas asas ainda não estão rígidas 
o suficiente para agüentar a pressão do vento, assim como seu exoesqueleto, que 
ainda está mole.
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Pode ser encontradas ninfas de formas bem diferentes, mas todas possuem 
o lábio protrátil, usado para capturar as presas, o qual se encontra dobrado 
embaixo da cabeça e do tórax. Lançando o lábio rapidamente para frente, 
a ninfa agarra a presa com os espinhos da sua extremidade, trazendo-a 
rapidamente para próximo às mandíbulas, quando começa a mastigá-la.

As larvas de Epiprocta possuem brânquias na porção retal do tubo digestório, 
a qual forma uma câmara. Através do bombeamento muscular da água para 
esta câmara, são possibilitadas as trocas gasosas. A câmara retal também 
funciona no deslocamento da larva, como uma propulsão à jato, quando 
a água é fortemente expelida por vigorosa contração. Nos Zygoptera, as 
brânquias localizam-se na extremidade do abdômen, sendo em forma de 
folha. As ondulações deste “leque caudal” facilitam as trocas gasosas, além 
de contribuírem para a locomoção.

Fig. 3. Ninfa da subordem Epiprocta, 

infra-ordem Anisoptera.



<Curiosidades>//Gigantes do passado - As libélulas são insetos muito 
antigos, tendo sua origem na era Paleozóica, há aproximadamente 300 milhões de 
anos. A maior libélula fóssil, datada de cerca de 250 milhões de anos atrás, é a 
Meganeuropsis permiana, com 71 cm de envergadura e 43 cm de comprimento. 
Suas atuais descendentes medem de 2 a 13 cm de comprimento.

//Conscientizadoras ambientais - As libélulas são bioindicadoras de qualidade de 
água, principalmente para o monitoramento de bacias hidrográficas, pois suas larvas 
habitam também os ambientes de água corrente (lóticos). Sua presença é constatada 
mais abundantemente em locais com rica disponibilidade de alimentos na água e 
ricos em substratos argilosos e vegetação, com grande variedade de microhabitats. 
A composição da fauna pode ser altamente afetada por qualquer alteração no fluxo 
da água, na turbidez ou na vegetação aquática.

//Mitos desfeitos - Há alguns mitos de que as libélulas mordem pessoas e 
animais. Na verdade, as libélulas não mordem, picam ou ferroam. Seu aparelho bucal 
mastigador serve somente para que se alimentem de pequenos invertebrados, como 
outros insetos. Na verdade, as libélulas são extremamente inofensivas, servindo até 
para nosso benefício, atuando no equilíbrio da cadeia alimentar.

//Cultura - No Japão, as odonatas fazem parte da cultura popular milenar, sendo 
empregadas em manifestações artísticas. Além disso, esses insetos despertam 
grande interesse científico popular, estando no mesmo nível de importância que os 
pássaros e as borboletas. Já os pescadores do interior dos EUA usam as larvas das 
libélulas como isca em seus anzóis. Em outros países, as libélulas são apreciadas 
como iguaria culinária.
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por @ Paula Constância Gomes

Pertencem à ordem Orthoptera insetos como as esperanças, 
os gafanhotos, os grilos, as paquinhas e os chicos-magros. São 
abundantes em todo o mundo, com cerca de 25 mil espécies e 
com maior diversidade nos trópicos. Em tamanho, podem variar de 
5 mm a quase 12 cm de comprimento, chegando a ter 22 cm de 
envergadura de acordo com a espécie.

A palavra Orthoptera é derivada do grego “orthos”, que significa 
“reto”, e “pteron”, que significa “asa”. O primeiro par de 
asas é do tipo tégminas ou coriáceas, característica de todos os 
ortopteróides, não sendo tão rígidas como os élitros dos besouros e 
nem tão frágeis como as asas de uma libélula. quanto à cor, as asas 
anteriores podem ser totalmente verdes, podem mimetizar folhas 
verdes ou apresentar manchas características de folhas secas. O 
segundo par de asas pode se apresentar totalmente hiali`no ou 
colorido. A grande maioria das espécies é alada, mas, ocorrem 
espécies ápteras (sem asas) e braquípteras (com asas curtas). A 
habilidade de saltar é uma característica bem marcante, originando 
o nome Saltatoria, dado por Latreille, por possuírem no terceiro 
par de pernas fêmures mais robustos e tíbias mais longas.

<como vivem?> Geralmente de hábito alimentar fitófago, com 
alguns onívoros, existem espécies que são consideradas pragas por 
consumirem mudas de eucalipto, de cafeeiros e hortaliças. Há ainda 
poucas espécies carnívoras.



São insetos cantores e de acordo com sua espécie podem cantar de 
dia ou à noite. Existem muitas formas deles produzirem sons, como 
a vibração de suas asas, atrito entre suas mandíbulas, atrito entre 
fêmures e atrito dos fêmures e tíbias nas tégminas. O importante é 
ressaltar que para cada espécie existe um ou mais cantos específicos, 
como canto para atrair fêmeas, canto de rivalidade entre dois machos 
e canto de corte do macho para a fêmea. Em poucas espécies as 
fêmeas cantam, ainda que baixo, mostrando a receptividade para o 
acasalamento. Em alguns lugares do mundo, algumas espécies de 
grilos, gafanhotos e esperanças não cantam em épocas quentes do 
ano. quase todos os ortópteros possuem, próximo ao segundo joelho, 
órgãos auditivos, os tímpanos, que são como placas membranosas.

Para a reprodução das espécies de Orthoptera é necessário o 
cruzamento entre machos e fêmeas. Existe ainda a ocorrência de 
espécies partenogenéticas facultativas, que na ausência dos machos, 
as fêmeas podem dar origem a uma nova geração. Estas fazem a 
postura entre a vegetação ou no solo. Os ovos ficam envoltos por 
uma substância secretada pelas glândulas coletéricas, formando uma 
camada que os protege à qual ficam aderidos grãos de areia e terra. 
A esses pacotes se dá o nome de cartuchos.

Seu desenvolvimento é por paurometabolia, ou seja, dos ovos saem 
formas jovens parecidas com os adultos que, com o passar das mudas, 
apresentam tecas alares (pequenas asas não funcionais) e, no último 
instar, ganham asas funcionais, assim como o atingem o completo 
desenvolvimento do aparelho reprodutor.
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<Gafanhotos migratórios> Os gafanhotos podem ser divididos em espécies 
migratórias,de hábitos gregários, e espécies locais, não gregárias. A seguir, temos 
exemplos de espécies migratórias:

 » Locusta migratoria - A espécie de maior distribuição geográfica, 
 causaprejuízos na Europa, na Ásia, na África e na Oceania.

 » Dociostaurus maroccanus - Sua área de distribuição compreende 
 principalmente as regiões secas e montanhosas dos paises do 
 Mediterrâneo.

 » Schistocerca gregaria - O gafanhoto citado na Bíblia, como uma das 
 pragas do Egito.

 » Schistocerca paranensis - Gafanhoto migratório das Américas.

<Ortópteros na cultura> Culturalmente, os insetos da ordem Orthoptera estão 
bem presentes no cotidiano. Pelo mundo acredita–se que grilos trazem boa sorte, 
principalmente na China. No Brasil, se uma esperança pousa em sua roupa, você se 
torna um afortunado, e se um grilo canta na sua casa, isso lhe trará dinheiro.

A criação de grilos pelo mundo é muito freqüente, seja para alimentação de outros 
animais ou humanos, iscas para pesca, ou apenas para ouvir o seu cricrilar como 
animais de estimação e trazer coisas boas a quem os cria. As formas de criar grilos 
muitas vezes se parecem com as de criar pássaros, em pequenas gaiolas adornadas. 
Na China existem organizações que praticam rinhas de grilos. As apostas são 
clandestinas e podem chegar a valores considerados altos. Os oponentes ficam 
longos períodos sem se alimentar antes da luta e o grilo-de-briga que ganha pode 
comer o adversário.



Na telinha, os ortópteros também estão presentes. Nas animações infantis surgem o Grilo 
Falante, em desenho animado da Disney em 1940, como conselheiro de Pinóquio. Em 
1998, o Grilo da Sorte, para ajudar Mulan, e os vorazes Gafanhotos e seu líder Hopper, 
atormentando um formigueiro em Vida de Inseto, da Disney / Pixar. Nuvens de gafanhotos 
podem ser vistas em muitos filmes, como Mar de Fogo (2004), e documentários.

Fig. 1. Gafanhoto, acervo CEIOC. Foto: 

Paula C. Gomes.

<Principais grupos de Orthoptera> Gafanhotos (Fig. 1). Insetos grandes com 

antenas curtas. Podem ter colorido verde vistoso ou serem pardacentos com máculas 

coloridas nas asas. Têm grande capacidade de voar e saltar, são fitófagos, de hábitos 

solitários ou gregários. Algumas espécies chegam a formar enxames, chamadas nuvens 

de gafanhotos, e em áreas agrícolas podem ser considerados pragas, uma vez que a 

quantidade excessiva de animais pode rapidamente devastar uma plantação e voar logo 

em seguida para outra. Em outras regiões, podem ser considerados uma dádiva, pois são 

fonte de proteína na alimentação do povo local. Sabe-se que o aumento de animais está 

associado a fatores climáticos como temperatura e umidade, que influenciam diretamente 

na eclosão dos ovos.
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Esperanças (Fig. 2). Parecidas com 
folhas verdes ou secas, possuem 
longas antenas e podem chegar a 15 
cm de comprimento. São fitófagas ou 
polinívoras, atuando como importantes 
polinizadores, assim como existem 
também espécies insetívoras. As 
fêmeas possuem ovipositor em forma 
de lança e podem fazer a oviposição 
junto ao lenho das plantas e folhas e/
ou galhos.

Fig. 2-a. Esperança camuflada como 

folha verde, sendo atraída pela luz. 

Foto: Jane Costa.

Fig. 2-b. Esperança 

camuflada como folha 

seca. Acervo CEIOC, 

Foto: Paula C. Gomes.



Fig. 4. Paquinha ou grilo-toupeira, acervo CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.

Fig. 5. Chico-magro (família Proscopidae), 

acervo CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.

G r i l o s 
(Fig. 3). São de 

pequeno porte, com longas 
antenas. Podem ser onívoros 

ou fitófagos, possuem hábitos 
terrestres e são geralmente 
noturnos. Os machos produzem 

som através da estridulação 
das asas para atrair as 

fêmeas.

Paquinhas ou grilos-toupeira (Fig. 4). Facilmente reconhecido por 

construir galerias perto da margens dos rios. Possuem antenas 

curtas e o primeiro par de pernas fossorial. Se alimentam de 

material vegetal e animal, possuem canto em baixas freqüências, 

que são mais audíveis em dias de chuva.

Fig. 4. Paquinha ou grilo-toupeira, acervo CEIOC. 
acervo CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.

Paquinhas ou grilos-toupeira (Fig. 4). Facilmente reconhecido por 

construir galerias perto da margens dos rios. Possuem antenas 

Chicos-magros 
(Fig. 5). Endêmicos da 
América do Sul. Facilmente confundidos com os 
bichos-pau (ordem Phasmida) por possuírem corpo filiforme. Têm 
antenas curtas e hábito alimentar fitófago. São excelentes saltadores.

Fig. 3. Grilo, acervo CEIOC. Foto: 

Paula C. Gomes.

Fig. 5. Chico-magro (família Proscopidae), 

acervo CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.

antenas. Podem ser onívoros 
ou fitófagos, possuem hábitos 
terrestres e são geralmente 
noturnos. Os machos produzem 

som através da estridulação 
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por @ Paula Constância Gomes, Monalisa 
de Paula Rocha, Jane costa

<Quem é?> O bicho-pau pertence à ordem Phasmida, 
presente no mundo inteiro, predominantemente tropical, 
com mais de 3.000 espécies, para a qual faltam mais 
pesquisas e uma classificação baseada em filogenia. O 
nome “phasme” provém do grego phasma e significa 
“aparição” ou “fantasma”, devido à capacidade desse 
inseto de se confundir com o meio, sendo difícil encontrá-
los no campo, por assemelharem-se a galhos, folhas 
verdes ou secas e até a liquens (Fig. 1). Por isso, são 
conhecidos vulgarmente como bicho-pau ou bicho-folha. 
São insetos muito antigos, com fósseis registrados em 
tempos anteriores aos dinossauros.

O aspecto de graveto (Fig. 2) dos bichos-pau pode ser 
reforçado por seu modo curioso de se balançar como um 
galho ao sabor dos ventos, ou mesmo por ficar paralisado 
durante horas se for ameaçado. Se pudéssemos ordenar 
os insetos que melhor se escondem, com certeza os 
bichos-pau estariam na frente. São tão parecidos com 
gravetos que muitas pessoas no interior do sertão 
brasileiro afirmam que eles nasceram de galhos ou que 
originarão novos arbustos, assim como esses animais 
também podem originar cobras arborícolas (que vivem 
em árvores).
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Fig. 1. Um bicho-pau camuflado. 

Foto: Paulo S. Bernarde.

Embora se assemelhem a galhos ou folhas, podem apresentar 
um colorido exuberante, do vermelho, verde, amarelo, laranja, 
marrom, preto até o azul. Algumas espécies têm a capacidade de 
mudar de cor, como é o caso de Carausius morosus, que pode 
ir do marrom para o verde ou vice-versa. A mudança de cor pode 
estar relacionada à temperatura, umidade ou luminosidade. Esses 
insetos possuem grânulos de pigmento que se dispersam sob o 
tegumento nos dias frios, escurecendo a cutícula e absorvendo 
mais calor.



É a esta ordem que pertencem os insetos mais longos que se conhece. 
Na região oriental de Bornéu eles atingem até 33 cm de comprimento, 
como Phobaeticus kirbyi e Pharnacia serratipes, e os menores 
medem aproximadamente 1 cm de comprimento, como espécies do 
gênero Abrosoma. No Brasil, as maiores espécies são Bactridium 
grande, cuja fêmea atinge quase 27 cm de comprimento; Otacrania 
aurita, cuja fêmea pode ter 24,5 cm; e Cladomorphus phyllinus, 
com fêmeas até 22 cm. No Museu de História Natural, em Londres, 
está depositada a espécie mais longa que se conhece, Phobaeticus 
chani, que mede 56 cm.

<como vivem?> São insetos de hábitos noturnos e exclusivamente 
fitófagos, alimentando-se de folhas e brotos. Sendo filófagos, tornar-
se-iam pragas se proliferassem em abundância, porém, raramente 
aparecem em áreas cultivadas, ocorrendo em maior quantidade em 
matas nativas. No Brasil não há relatos de bicho-pau pragas, mas na 
Austrália, Podacanthus wilkinsoni, Didymuria violescens 
e Ctenomorphodes tessulatus são responsáveis por vastas 
desfolhações em eucaliptos.

Seus maiores predadores são aranhas, formigas, pássaros, 
taquinídeos, parasitóides de todos os ciclos, microhimenópteros 
(vespinhas) que parasitam seus ovos, e os homens, que por muitas 
vezes destroem seu ambiente natural. Bichos-pau são insetos 
inofensivos, muitas vezes passando despercebidos pela população. 
Muitas pessoas acreditam que são animais agressivos ou possuidores 
de veneno e ferrões, uma grande inverdade, e por esses motivos 
apresentam uma relativa importância cultural.



Muitos fasmidas retiram a água do seu alimento, outros podem 
beber água acumulada em folhas ou em pequenas poças. Mas 
não se assuste se caso um dia você ver bichos-pau com a cabeça 
completamente dentro d’água. Eles não se afogarão, pois como os 
outros insetos, respiram através dos espiráculos (pequenos orifícios 
para a passagem de ar) no abdome.

São amplamente distribuídos pelas regiões tropicais e subtropicais, 
não sendo tão abundantes em zonas temperadas.

<suas características> Os indivíduos da ordem Phasmida 
caracterizam-se por apresentar corpo alongado e cilíndrico ou 
achatado como uma folha, liso, granuloso ou com pequenos 
espinhos; cabeça livre redonda ou em forma oval, obliquamente 
dirigida para baixo; antenas longas e filiformes ou curtas e 
setiformes, com 8 a 100 artículos; olhos compostos localizados 
ântero-lateralmente e relativamente pequenos; os ocelos ocorrem 
apenas nas espécies aladas, em número de dois ou três; peças 
bucais mandibuladas; protórax mais curto que a cabeça; mesotórax 
e metatórax alongados; pernas ambulatórias, podendo ser longas 
e relativamente delgadas, prismáticas ou subcilíndricas, lisas, 
espinhosas ou com expansões foliáceas bastante características; 
coxas pequenas e afastadas umas das outras; tarsos com cinco 
artículos; abdome com onze segmentos, com o último muitas 
vezes formando uma placa supra-anal escondida nos machos 
ou um segmento mais óbvio nas fêmeas; cercos curtos e não 
segmentados.
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As espécies podem ter asas translúcidas, com manchas ou totalmente coloridas. Há ainda 
espécies que não possuem asas, assim como as que possuem asas vestigiais. E quando 
somente um dos sexos tiver asas, sempre será o macho. As asas do bicho-pau são do 
tipo tégmina, que significa capa ou cobertura, referente ao modo como essas asas ficam 
sobre o corpo do inseto. São mais rígidas que as asas membranosas de abelhas, e mais 
flexíveis que os élitros (asas rígidas, característica dos besouros). Podem ser largas, finas ou 
recortadas, com a coloração de acordo com o corpo do inseto, muito relevante nos casos 
em que o inseto utiliza a camuflagem como estratégia de proteção.

<como nasce o bicho-pau?> O bicho-pau, de acordo com cada espécie, se reproduz 
sexuadamente, ou seja, por cruzamento entre um macho e uma fêmea, ou por partenogênese, 
quando fêmeas sozinhas são capazes de formar uma nova geração, independente do 
cruzamento com machos. Esses insetos são ovíparos e os machos, que em sua maioria são 
menores que as fêmeas, transferem os espermatozóides em espermatóforos. A cópula pode 
durar horas, sendo que o macho apóia-se sobre o dorso da fêmea, colocando seu abdome 
abaixo e ao redor de um dos lados do abdome da fêmea, possibilitando o contato das 
genitálias.

São hemimetábolos, ou seja, quando as ninfas (filhotes) saem do ovo, possuem uma forma 
muito parecida com a dos adultos, passando por mudas até completar o ciclo. Em muitas 
espécies, a fêmea tem uma muda extra em relação ao macho. Em Graeffea crouanii 
ocorrem cinco mudas nos machos e seis nas fêmeas. Podacanthus wilkinsoni e 
Cladomorphus phyllinum apresentam de oito a nove mudas em fêmeas.

Várias fêmeas utilizam estratégias diferentes para garantir a sobrevivência de seus filhotes. 
Elas podem colocar os ovos em ocos de árvores ou presos a alguma parte da planta em que 
se alimentam, ou ainda sacudir seus corpos a fim de lançar seus ovos longe, sem nenhum 
cuidado. O período de incubação de muitas espécies varia de 85 a 110 dias, podendo 
chegar a 280 dias.



Os ovos são muito resistentes e se assemelham a uma semente, 
podendo ser confundidas por certas formigas, que levam essas 
falsas sementes para o seu formigueiro. As formigas são atraídas 
por uma substância que fica na parte de cima do ovo. Elas removem 
e consomem uma pequena protuberância, constituída de um tecido 
nutritivo, sem afetar a viabilidade do ovo, e depois colocam-no na 
lixeira do formigueiro. Ali, o ovo se mantém com temperatura e 
umidade ideal e longe da ação de predadores, como pássaros. Ao 
nascer, o pequeno bicho-pau sai do formigueiro sem ser percebido 
pelas formigas, pois assume atitudes iguais às delas. Os ovos são 
muito diferentes entre as espécies, podendo ser utilizados para a 
identificação das mesmas.

Fig. 2. Um bicho-pau (Cladomorphus phyllinus) sobre inflorescência. 
Foto: Monalisa Rocha.
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As ninfas, ao saírem do ovo, distendem 
consideravelmente o corpo. São semelhan-
tes aos adultos, exceto por não possuírem 
desenvolvimento de asas e genitália, pela 
ausência do ocelo e pelo menor número de 
artículos antenais.

<Comportamento estranho> 
Junto com os hábitos crípticos, os bichos-
pau possuem também movimentos lentos, 
em geral deslocando-se menos 0,5 m por 
dia. Podem permanecer imóveis, com as 
pernas dianteiras projetadas para diante 
cobrindo a cabeça e as antenas, e com 
as outras pernas distendidas para trás. 
quando perturbados, balançam o corpo 
ritmicamente como se fossem galhos ao 
vento. Muitos se deixam cair ao solo como 
mortos quando se quer apanhá-los.

Mesmo não possuindo veneno, algumas 
espécies, quando ameaçadas, regurgitam 
restos alimentares e podem também 
liberar substâncias de odor desagradável, 
como ocorre com Paradoxomorpha 
crassa, encontrados na Argentina e no 
Chile, e com Oreophoetes peruana, o 
qual lança um fluido branco malcheiroso 
de suas glândulas localizadas no protórax. 

Anisomorpha bupestroides libera um 
líquido que, em contato com os olhos, pode 
causar cegueira temporária e dor.

Muitos bichos-pau apresentam compor-
tamentos estranhos, como autofagia, onde 
o inseto pode se alimentar dele mesmo, 
devorando tarsos, pernas, asas e antenas, 
podendo ser causado por superpopulações, 
falta de alimento ou umidade. O canibalismo 
também é comum entre os filhotes e pode 
ocorrer pelos mesmos motivos da autofagia. 
Algumas espécies podem fazer autotomia 
para despistar um predador, soltando 
partes do corpo enquanto fogem, estratégia 
freqüentemente observada em lagartixas. O 
incrível é que as partes perdidas podem se 
regenerar na próxima muda.

<a fama deles> Lineu, em 1758, 
descreveu pela primeira vez um bicho-pau, 
como Gryllus (gênero de grilo, junto com 
outros ortopteróides). Mais tarde, o próprio 
Lineu separou o grupo em Phasmatodea e 
Mantodea, inserindo os bichos-pau no gênero 
Mantis (gênero de Louva-a-Deus). Em 1787, 
Stoll os conferiu a designação cientifica de 
“Spectre” (fantasma), por serem muito 
difíceis de serem observados na natureza.

Anisomorpha bupestroides libera um 
líquido que, em contato com os olhos, pode 
causar cegueira temporária e dor.

Muitos bichos-pau apresentam compor-
tamentos estranhos, como autofagia, onde 
o inseto pode se alimentar dele mesmo, 
devorando tarsos, pernas, asas e antenas, 
podendo ser causado por superpopulações, 
falta de alimento ou umidade. O canibalismo 
também é comum entre os filhotes e pode 
ocorrer pelos mesmos motivos da autofagia. 
Algumas espécies podem fazer autotomia 
para despistar um predador, soltando 
partes do corpo enquanto fogem, estratégia 
freqüentemente observada em lagartixas. O 
incrível é que as partes perdidas podem se 
regenerar na próxima muda.

<a fama deles> Lineu, em 1758, 
descreveu pela primeira vez um bicho-pau, 

 (gênero de grilo, junto com 
outros ortopteróides). Mais tarde, o próprio 
Lineu separou o grupo em Phasmatodea e 
Mantodea, inserindo os bichos-pau no gênero 

 (gênero de Louva-a-Deus). Em 1787, 
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” (fantasma), por serem muito 
difíceis de serem observados na natureza.



Na literatura encontramos o livro “O Dilema do Bicho-Pau”, de ângelo Machado, 
1997, que conta a história de um pequeno inseto às voltas com suas descobertas do 
mundo e com uma dúvida: não sabe se é bicho ou se é pau. Em “Vida de Inseto” (A 
Bug’s Life, 1998), filme com direção de John Lasseter, formigas oprimidas recebem a 
ajuda de “Slim”, o bicho-pau, e de outros insetos para combater os gafanhotos. Em 
“O Labirinto do Fauno” (El Laberinto del Fauno, 2006), de Guillermo Del Toro, um filme 
mágico de suspense, uma menina de 10 anos fascinada por livros e contos, vivendo 
uma dura realidade do pós-guerra, vê fasmidas se transformando em fadas.

Os bichos-pau são chamados também de treme-treme, taquarinha, taquara-seca, 
bicho-folha, cipó-seco, palito-do-demônio, louva-a-deus de cobra, Mané-magro, 
Maria-seca, e também bastante confundido com o Chico-magro (gafanhoto da família 
Proscopidae). Em inglês, são conhecidos como walkingstick insect, algo como 
inseto-graveto andante.

Muitos são vendidos como animais de estimação em países da Europa e nos Estados 
Unidos. No Brasil, são utilizados como subsídio para a educação sobre o ambiente, 
apontando a importância dos insetos no meio ambiente, por ser um animal que 
desperta a curiosidade pelo seu aspecto peculiar e seu modo de vida.

Os Kiriwina, de Papua e Nova Guiné, consomem algumas espécies, como 
Eurycantha hórrida. Na Nicarágua, acredita-se que, se um indivíduo for “picado”, 
ficará fraco e morrerá seco. Os moradores da Serra da Jibóia, BA, têm medo desse 
inseto, acreditando que ele se transforma em cobra-cipó e que sua mordida traz más 
conseqüências.

Existe um grupo de estudo para conservação e preservação das espécies de fasmidas 
(The Phasmid Study Group, PSG), uma sociedade com mais de 500 membros de 
23 países, incluindo pessoas de várias idades, estudantes, profissionais e amadores.

Na literatura encontramos o livro “O Dilema do Bicho-Pau”, de ângelo Machado, 
1997, que conta a história de um pequeno inseto às voltas com suas descobertas do 
mundo e com uma dúvida: não sabe se é bicho ou se é pau. Em “Vida de Inseto” (A 
Bug’s Life, 1998), filme com direção de John Lasseter, formigas oprimidas recebem a 
ajuda de “Slim”, o bicho-pau, e de outros insetos para combater os gafanhotos. Em 
“O Labirinto do Fauno” (El Laberinto del Fauno, 2006), de Guillermo Del Toro, um filme 
mágico de suspense, uma menina de 10 anos fascinada por livros e contos, vivendo 
uma dura realidade do pós-guerra, vê fasmidas se transformando em fadas.

Os bichos-pau são chamados também de treme-treme, taquarinha, taquara-seca, 
bicho-folha, cipó-seco, palito-do-demônio, louva-a-deus de cobra, Mané-magro, 
Maria-seca, e também bastante confundido com o Chico-magro (gafanhoto da família 
Proscopidae). Em inglês, são conhecidos como 
inseto-graveto andante.

Muitos são vendidos como animais de estimação em países da Europa e nos Estados 
Unidos. No Brasil, são utilizados como subsídio para a educação sobre o ambiente, 
apontando a importância dos insetos no meio ambiente, por ser um animal que 
desperta a curiosidade pelo seu aspecto peculiar e seu modo de vida.

Os Kiriwina, de Papua e Nova Guiné, consomem algumas espécies, como 
Eurycantha hórrida
ficará fraco e morrerá seco. Os moradores da Serra da Jibóia, BA, têm medo desse 
inseto, acreditando que ele se transforma em cobra-cipó e que sua mordida traz más 
conseqüências.

Existe um grupo de estudo para conservação e preservação das espécies de fasmidas 
(The Phasmid Study Group
23 países, incluindo pessoas de várias idades, estudantes, profissionais e amadores.
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por @ Monalisa de Paula Rocha

<O que é?> Mantophasmatodea é a ordem mais recentemente 
conhecida (Fig. 1). São insetos que têm características em comum 
com louva-a-deus (ordem Mantodea) e bichos-pau (ordem Phasmida 
ou Phasmatodea), e por isso a nova ordem recebeu o nome de 
Mantophasmatodea. Além disso, assemelham-se em alguns aspectos 
a gafanhotos e grilos (ordem Orthoptera) e também têm características 
próprias, que sustentam sua classificação taxonômica em nível de 
ordem.

A cada ano, novas espécies de insetos são descritas, mas uma 
nova ordem de inseto não era descoberta desde 1932. O primeiro 
reconhecimento formal do novo táxon Mantophasmatodea 
ocorreu a partir de um espécime fóssil, preservado em 
âmbar na região do Mar Báltico, com 45 milhões de 
anos. Uma expedição encontrou espécimes vivos em 
diversas localidades da Namíbia e África do Sul, sendo 
que muitos espécimes foram identificados em coleções 
entomológicas históricas. Atualmente, há três famílias, com dois 
gêneros extintos e dez atuais, e 13 espécies atuais descritas (a 
maior parte não descrita), restritas ao sudoeste e sul da África, 
África oriental e à Tanzânia.

<como vivem?> Os gladiadores, como também são chamados, 
vivem no solo, em arbustos ou em moitas de grama. São carnívoros, 
alimentando-se de pequenas moscas, percevejos e mariposas.



<suas características> A maioria das 
espécies de Mantophasmatodea exibe variação de 
cor considerável, desde verde-claro até marrom-
escuro. Os machos, em geral, são menores e de 
cor diferente das fêmeas. São insetos ápteros, 
sem nem mesmo rudimentos de asas, de tamanho 
moderado, 1,5 a 2,5 cm de comprimento nas 
espécies atuais.

Seu corpo não é tão fino e comprido quanto o 
dos bichos-pau (são mais robustos) e o segundo 
segmento abdominal é bem mais curto. A cabeça é 
hipognata e com peças bucais do tipo mastigador, 
sendo que as mandíbulas possuem três pequenos 
dentes. As antenas são longas e delgadas, com 26 
a 32 artículos, e os olhos compostos são grandes. 
As coxas são alongadas; os fêmures anteriores e 

médios são largos e têm cerdas ou espinhos 
ventralmente; tarsos com cinco artículos. 

As pernas posteriores são alongadas e 
podem ser usadas para realizar 

pequenos saltos. Os 
cercos 
dos machos 
são salientes, usados para segurar; os cercos da 
fêmea possuem um único articulo e são curtos. 
No ovipositor não há opérculo de proteção (placa 
abaixo do ovipositor), como ocorre nos louva-a-
deus.
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São insetos hemimetábolos. Os estágios imaturos 
(ninfas) parecem pequenos adultos. A cópula pode 

ser prolongada, durando até três dias contínuos. Em 
cativeiro, foi verificado que o macho é comido pela 

fêmea depois da cópula. Na fase jovem, os gladiadores 
têm carapaça e trocam de “pele” (muda) várias vezes em 

pouco tempo, adaptando seu processo de desenvolvimento ao 
curto período de chuvas da região onde vivem.

pouco tempo, adaptando seu processo de desenvolvimento ao 
curto período de chuvas da região onde vivem.

<Curiosidades> Estes insetos escondem-se durante o dia, ficando 
camuflados com as cores do corpo em harmonia com os padrões das 
plantas e pedras. Ao cair da noite, saem para caçar. 
Os gladiadores são carnívoros e comem um grande 
número de outros insetos, alguns tão grandes 
quanto eles, ingerindo todas as partes de sua 
presa, exceto asas e pernas.

Foi observado que uma 
espécie sul-africana 
põe ovos grandes em 
um saco de ovos feito de 
uma espuma misturada 
com areia, o qual é colocado 
superficialmente no solo.

Sabe-se que a cutícula do exoesqueleto antigo é 
comida pelos mantofasmatódeos após a muda.

Fig. 1. Mantophasmatodea (Coleção do Museu Nacional 

de História Natural, EUA). Foto: Jane Costa, 2009.
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por @ Márcio abreu e silva, aline Vieira Miranda

<Insetos do gelo> Vários nomes são usados para determinar essa ordem de 
insetos, mas Grylloblattodea é preferido porque esse nome é mais usual nas publicações. 
Provavelmente este fato ocorre, pois sob o ponto de vista filogenético, os griloblatódeos 
apresentam estreitas afinidades com os ancestrais das baratas e dos ortópteros.

É considerada a segunda menor ordem por possuir apenas uma família denominada 
Grylloblattidae, somando 25 espécies descritas, distribuídas em 4 gêneros. Encontradas na 
América do Norte, Japão, Coréia, China, Sibéria. As espécies norte americanas são altamente 
tolerantes ao frio e podem habitar grandes altitudes, em geleiras e bancos de neves, por 
esse motivo receberam o nome de insetos do gelo. Os insetos Asiáticos vivem ao nível do 
mar em Florestas Temperadas.

Os griloblatódeos podem ser encontrados sobre ou embaixo de pedras, ou sobre a neve ou 
gelo e em cavernas, alimentam-se de outros artrópodes mortos e de matéria orgânica.

Os insetos do gelo não possuem importância econômica.
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<características morfológicas> A ordem 
Grylloblattodea (Fig. 1) se caracteriza por insetos adultos 
de pequeno porte (15 a 30 mm de comprimento) e corpo 
mole de aspecto alongado, pálido e cilíndrico com cabeça 
relativamente grande com peças bucais mastigadoras e 
olhos compostos reduzidos ou ausentes, não há ocelos. 
Apresentam antenas comprimidas, filiformes e segmentadas. 
Assim como os demais insetos, o seu tórax é dividido em três 
partes, sendo o protórax retangular maior que o mesotórax 
e o metatórax, com a ausência de asas em ambos os sexos.

<Ciclo de vida> Eles são considerados insetos de metamorfose incompleta 
(Hemimetabólico), ou seja, apresentam 3 fases distintas de desenvolvimento: ovo, ninfa e 
adulto. Os ovos podem entrar em diapausa por até um ano. Após a eclosão, surge a ninfa 
que se assemelha ao adulto e se desenvolve lentamente até se transformar em um inseto 
adulto pronto para a reprodução. A fêmea tem ovipositor curto, e a genitália masculina é 
assimétrica. A cópula acontece lado a lado, com o macho à direita.

<Curiosidades> Embora as espécies atuais não possuam asas, representantes 
fósseis são providos destas. A perda das mesmas, a vida subterrânea, e adaptação para 
temperaturas frias são fatores da tendência evolucionária em Grylloblattodea.

Além disso, segundo os especialistas, a distribuição dos griloblatódeos pode oferecer pistas 
sobre onde animais ancestrais viveram durante a época do gelo há 2 milhões de anos.

Fig. 1. Um Grylloblattodea. Foto: Alex Wild, 2003.  

Fonte: http://www.myrmecos.net/insects/

Grylloblattid5.html
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@ nicolau Maués serra-Freire

Dermapteras são insetos de segmentação clássica com cabeça, tórax e abdome. São de 
fácil reconhecimento por conta de duas estruturas em forma de pinça, bem quitinizadas, 

com coloração escura, brilhantes como se estivessem envernizadas, articuladas 
no final do abdome. Esta pinça, embora inofensiva para humanos, provoca certo 
temor nas pessoas que não sabem identificar o inseto, popularmente conhecido 
por tesourinha, lacrainha, bicho-de-lenha, rapelho ou bicha-cadela (Fig. 1). Por se 
parecerem grosseiramente com coleópteros estafilinídeos, em conseqüência do 
corpo alongado e asas curtas, mas cuja grande diferença é a inexistência da pinça 
nestes coleópteros, e como existem estafilinídeos vesicantes que liberam substâncias 

cáusticas que queimam a pele humana, ocasionando dermatite, e às vezes, até 
ulcerações purulentas, o inconsciente coletivo provoca o temor dos dermapteras.

Dermapteras têm pequeno porte, com o comprimento variando entre 2,5 a 40,0mm, 
mas com o corpo fortemente resistente, duro, coriáceo. O corpo alongado, estreito com 
alargamento posterior, ou mais largo anteriormente, afilando para a parte posterior. O 
mesmo é achatado dorso ventralmente em graus variados na dependência das espécies, 
com coloração castanha a marrom-escura, brilhante, podendo ter manchas amareladas, e 
mais raramente de outras cores.

O termo Dermaptera é oriundo de uma característica forte destes insetos (derma = pele ou 
cutícula + pteron = asa), pois as asas membranosas se formam como um prolongamento 
da cutícula do tórax. Nem todas as espécies têm asas, mas as outras características permitem 
que sejam incluídos na mesma Ordem. São insetos predadores, mas a grande maioria se 
alimenta de tecido animal morto (saprófagos), ou tem vegetais como fonte alimentar 
(fitófagos), existindo uma família destes insetos já considerada como parasitos de morcegos, 
neste caso os indivíduos parasitos são desprovidos de asas.
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<Morfologia externa> //Cabeça – livre e articulada ao tórax com ampla 
movimentação, mais larga posteriormente, provida de olhos compostos bem desenvolvidos, 
e sem olhos simples. Antenas em forma de uma linha (filiforme) ou de um rosário 
(moniliforme) com 10 a 50 segmentos, aumentando o número dos espécimes mais jovens 
para os adultos, implantadas anteriormente aos olhos; têm um artículo basal que é maior 
que os outros formadores do flagelo. Aparelho bucal mastigador com: duas mandíbulas 
fortes e denteadas; duas maxilas com dentes fortes; dois palpos maxilares com cinco 
segmentos cada; um labro; um lábio dotado de palpos labiais com três segmentos; e uma 
hipofaringe, todos móveis e articulados.

//Tórax - formado por placas (escleritos), posicionadas dorsalmente (tergitos), lateralmente 
(pleuritos) e ventralmente (esternitos), que se articulam entre si formando anéis, um para 
cada segmento do tórax (protorax, mesotorax e metatorax). Nos dermápteros os tergitos 
são mais desenvolvidos que os esternitos. Protorax pequeno, livre, e móvel, com tergito 
com bordos laterais laminares; mantém a articulação da pata I. Mesotorax e metatorax 
maiores que o protorax, de tamanhos semelhantes, fundidos um ao outro, servem para 
a implantação dos dois pares de asas, e das patas II, e III. As patas são de insetos que 
caminham, são semelhantes em estrutura e tamanho entre si, têm tarso com três segmentos 
e duas garras.

Antena Artículo Basa

Pata IOlho Composto Pata II Pata III Pinça

Protorax

Mesotorax

Metatorax Urômeros do abdome

Fig. 1. Descrição da segmentação do corpo, dos apêndices articulados, e da pinça característica. Fonte: commons.wikimedia.org



O par de asas do mesotorax é diferente do par 
metatoráxico; o primeiro par de asas articulado ao 
mesotorax, asas anteriores ou asas mesotoráxicas, 
é curto, fortemente quitinizada lembrando a asa de 
um besouro (élitro), e só chega a cobrir o início do 
abdome. As asas posteriores (asas metatoráxicas) são 
membranosas, com a porção mais próxima do corpo 
menos desenvolvida que a porção afastada, a ponta da 
asa. quando em repouso, estas asas estão dobradas na 
forma de um leque, no sentido longitudinal, e duas vezes 
no sentido transversal, assim podendo ficar escondidas 
debaixo do primeiro par. Entretanto há espécies desta 
ordem que são desprovidas de asas.

//Abdome - alongado, achatado dorso-ventralmente, 
formado por 11 segmentos (urômeros) que se articulam 
de forma que a extremidade posterior de um recobre 
a anterior do outro, favorecendo ampla movimentação. 
O primeiro urômero está fixado ao metatorax, e o 11o 

sofre modificação formando uma placa supra-
anal, sendo responsável pela sustentação 

das pinças; é grande e bem visível 
(Fig. 2). No abdome há glândulas 

hipodérmicas que secretam e 
liberam substância de odor 

fétido, considerada de ação 
repulsiva contra predadores.



Fig. 2. Fotografia da postura de caça, 

procura de alimentos, sobre a superfície do 

solo, livre no ambiente; destaque para as 

pinças em posição de preensão da presa.

Fonte: newnaturalist.com

<Hábitos e relação com humanos> Os dermápteros 
são insetos terrestres, noturnos, permanecendo escondidos em 
frestas, fendas, sob casca do tronco de árvores, sob pedras, no solo 
úmido e escuro. Durante a noite entram em atividade, com atração 
para fontes de luz, voando, andando sobre o solo com o abdome 
voltado para cima procurando principalmente: polpa de frutas já 
em decomposição, pólen, pétalas de flores, pelos de folhas, mas 
há espécies que são predadoras e canibais de outros artrópodes, 
e as que parasitam a pele de morcegos. A postura no andar, a 
rapidez do deslocamento, e a quantidade deles acontecendo ao 
mesmo tempo induz a muita gente receio de que eles estejam 
agredindo as pessoas, o que não é verdade.
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Os dermápteros têm importância econômica quando atacam 
flores e folhas em cultivo pelo homem (Fig. 3), ou quando 
se concentram em frutos em pomares. Mas, em virtude do 
seu comportamento generalista, vêm se destacando como 
importantes agentes de controle biológico, pois aliam a grande 
voracidade com uma alta capacidade de ataque sobre vários 
insetos-praga, principalmente de ovos e formas jovens. Como 
predadores já foram observados atuando contra vários insetos-
praga em diferentes culturas que merecem destaque, tais 
como: no cultivo de maçã, atacando o pulgão Aphis pomi, 
e Eriosoma lanigerum; na cultura de ervilha, predando o 
pulgão Macrosiphum pisi; em cultivo de alfafa, eliminando 
o pulgão Therioaphis maculata; em plantações de cana-de-
açúcar, como predador de brocas Diatraea saccharalis; nas 
lavouras de Citrus, atacando brocas Diaprepes abbreviatus; 
na agricultura do algodão, combatendo bicudos Anthonomus 
grandis e lagartas Spodoptera littoralis; no cultivo de 
sorgo como predador do pulgão Schizaphis graminum; e 
nas plantações de milho controlando a lagarta Spodoptera 
frugiperda.

O hábito alimentar diversificado dos dermápteros, sua boa 
capacidade reprodutiva, a caça ativa das presas, e os ambientes 
por eles colonizados demonstram que esse predador apresenta 
potencial e possibilidade real de uso em programas de controle 
biológico sobre as diferentes pragas presentes na agropecuária. 
Com a vantagem de poder ser usado juntamente com outras 
medidas de controle, agregando valor ao produto, incentivando a 
produção de culturas isentas de resíduos químicos, e compatíveis 
com os propósitos modernos para a qualidade de vida.

Fig. 3. Dermaptera sobre 

folha de planta em atividade 

de caça do alimento.

Fonte: http://bit.ly/biHIOO



 » o Subordem Hemimerina

 » o Subordem Arixeniina

Sua capacidade reprodutiva começa com o acasalamento; na cópula o macho 
levanta as pinças da fêmea com suas pinças fechadas, de modo a aproximar as 
aberturas genitais; assim o casal forma um ângulo, movimentando-se ora por 
conta macho arrastando a fêmea, ora é a fêmea arrastando o macho, enquanto há 
a transferência dos gametas pelo pênis para o oviduto. Os ovos são postos no solo 
ou em abrigo úmido, onde acontece o desenvolvimento embrionário, e quando 
da eclosão dos ovos, as formas que emergem são muito semelhantes aos adultos, 
são ninfas que não têm asas. Mudas e ecdises originam ninfas com tecas alares, 
e depois os adultos. Em algumas espécies as fêmeas cuidam dos ovos durante o 
desenvolvimento embrionário até a eclosão. 

No Brasil foi assinalada a participação de dermápteros (Strongylopsalis 
mathurinii) como hospedeiro intermediário de solitárias de animais 
(Hymenolepis diminuta; H. microstoma), onde as formas intermediárias 
da solitária se desenvolveram em tempo mais curto, alcançando tamanho 
maior. O autor sugeriu que esta espécie de dermáptero era frequentemente 
encontrada em “pelets” (pelotas) de ração para animais, era um excelente 
hospedeiro intermediário para a solitária, e poderia ser adotado como modelo 
ideal em trabalhos experimentais.

<Taxonomia> A ordem Dermaptera está subdividida em quatro subordens, 
como segue:

 » o  Subordem Archidermaptera

 » o  Subordem Forficulina

Família Arixeniidae – única família com só um gênero, Arixenia, com duas 
espécies sem asas e com olhos vestigiais, parasitando o peritôneo de morcegos 
(A. esau) ou colonizando o guano (fezes de morcego) (A. jacobsoni).
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por @Carlos Eduardo Almeida  

Atualmente, existem em 
torno de 1.600 espécies 
de plecópteros descritas, 
portanto, trata-se de uma 
ordem relativamente 
pequena (os besouros, por 
exemplo, compreendem 

aproximadamente 375.000 espécies). 
A fauna de plecópteros do Brasil foi 
pouco estudada. Atualmente, existem 
somente quatro gêneros descritos 

para o Brasil, compreendendo em torno de 200 espécies 
até o momento. Entretanto, os plecópteros encontram-se 
distribuídos em todos os continentes, exceto na Antártica.

A grande maioria das espécies de plecópteros é encontrada 
somente nas proximidades dos corpos d’água limpa e 
corrente, como cachoeiras e riachos. Mas, algumas espécies 
ocorrem em lagos. Em geral, as formas imaturas (larvas ou 
ninfas) dos plecópteros são aquáticas, mas algumas espécies 
apresentam larvas que ocorrem em ambientes úmidos e 
frios. Os plecópteros não apresentam nome vulgar no Brasil 
porque são relativamente difíceis de se avistar. Em inglês, são 
chamados de “stoneflies”, cuja tradução seria “moscas 
das pedras”. Entretanto, os plecópteros não são moscas.
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Esses insetos passam a maior parte da vida no estágio ninfal, 
podendo variar de três meses a um ano. Tal amplitude de tempo de 
vida ninfal varia de acordo com a espécie e temperatura. Os adultos, 
ao contrário, não vivem por tanto tempo. Tanto que algumas espécies 
não se alimentam ao chegar nesse estágio e morrem dias após a 
muda imaginal. Assim, o período de vida adulta destes insetos é só 
o suficiente para que se reproduzam. Entretanto, mesmo as espécies 
que se alimentam na fase adulta (usualmente de líquens) passam 
um período muito mais curto nesse estágio. As ninfas se alimentam 
de elementos particulados em deterioração, algumas de vegetais 
(herbívoras), outras de animais (carnívoras), mas a grande maioria 
se alimenta de animais e vegetais (onívoras).

<como reconhecer um Plecoptero?> Os adultos (Fig. 
1) têm as peças bucais reduzidas, sendo o aparelho bucal do tipo 
mastigador (quando presente), e usualmente apresentam longas 
antenas. Possuem corpo macio, variando em comprimento de 4 a 
50mm, um pouco achatado dorso-ventralmente. O abdômen tem de 
10 a 11 segmentos. Os cercos abdominais são articulados e usados 
para proporcionar estabilidade durante o vôo. Plecópteros não 
apresentam ovipositor. Os dois pares de asas membranosas se alojam 
sobre ou em torno do abdômen, de forma que se projetam além do 
final deste quando em repouso. A venação das asas é geralmente 
numerosa, padrão que, juntamente com uma série de outras 
características, indica que esta ordem de insetos é relativamente 
primitiva, ou seja, que apresenta muitas características conservadas 
de seus ancestrais.

pterapterapte (herbívoras), outras de animais (carnívoras), mas a grande maioria 
se alimenta de animais e vegetais (onívoras).
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antenas. Possuem corpo macio, variando em comprimento de 4 a 
50mm, um pouco achatado dorso-ventralmente. O abdômen tem de 
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apresentam ovipositor. Os dois pares de asas membranosas se alojam 
sobre ou em torno do abdômen, de forma que se projetam além do 
final deste quando em repouso. A venação das asas é geralmente 
numerosa, padrão que, juntamente com uma série de outras 
características, indica que esta ordem de insetos é relativamente 
primitiva, ou seja, que apresenta muitas características conservadas 
de seus ancestrais.raNinfa de Plecoptera.

Foto: Sean McCann.
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As ninfas são similares aos adultos, porém não 
possuem asas e estruturas genitais desenvolvidas. As 
larvas aquáticas apresentam estruturas para retirar o 
oxigênio dissolvido na água, análogas às brânquias 
dos peixes, denominadas traqueobrânquias, que ficam 
dispostas em tufos pelo corpo. As traqueobrânquias 
encontram-se localizadas no tórax, abdome, região 
anal ou nas bases das pernas, dependendo da 
espécie. Entretanto, algumas espécies podem retirar 
o oxigênio dissolvido na água através do tegumento, 
desenvolvendo uma espécie de respiração cutânea.

<Importância ecológica> Apesar de um tanto 
incomuns, são elementos muito importantes na cadeia 
alimentar, especialmente em ecossistemas aquáticos, 
porque as larvas servem de alimento para peixes 
insetívoros e outros predadores aquáticos, como as 
larvas de libélulas. Os adultos também são importante 
fonte de alimento, especialmente para anfíbios, aves, 
morcegos e aracnídeos.

Por se tratarem de insetos um tanto exigentes quanto 
à qualidade da água, suas formas imaturas são 
freqüentemente utilizadas como bioindicadoras, pois 
muitas espécies não toleram águas poluídas e/ou com 
baixas taxas de oxigênio.



Fig. 1. Adulto de Plecoptera (família Perlidae) 

Fonte: http://bit.ly/atlFAc

<Curiosidades> Algumas espécies de plecópteros possuem um 
comportamento de acasalamento interessante. Para cortejar as fêmeas, 
alguns machos batem o abdome contra o substrato, em uma determinada 
freqüência. Desta forma, são reconhecidos pelas fêmeas, que são atraídas 
por esse ritual de corte.

Os adultos de Plecoptera são geralmente escuros e se confundem com o 
substrato como estratégia de camuflagem. Alguns se escondem sob cascas 
soltas de árvores.

Uma vez que as fêmeas não possem ovipositor, durante a postura, na maioria 
das espécies, os ovos acumulam-se no ápice do abdome formando uma 
massa. Em seguida, o abdome é mergulhado na água para a liberação da 
massa de ovos. Entretanto, algumas espécies efetuam a postura durante o 
vôo. Ao nascerem, as ninfas permanecem sobre o substrato no fundo das 
águas, sendo denominadas bentônicas.
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por @ ademar Ferreira da silva

O nome Embioptera é derivado do grego “embio” = alegre; “ptera” = asa. Esta 
ordem pertence ao grupo dos ortopteróides, que provavelmente surgiu no início do 

período Carbonífero. Os embiópteros caracterizam-se por ter os tarsos dianteiros 
bem desenvolvidos (dilatados), contendo glândulas que produzem seda, o que 
nenhum outro grupo de insetos, fósseis ou modernos, apresenta.

São insetos pequenos e gregários, encontrados em climas tropicais e 
subtropicais, existindo cerca de 200 espécies no mundo inteiro. Na América do 
Sul se conhece pouco mais de 20 espécies. No Brasil, a espécie mais conhecida é 
Embio brasiliensis. Os machos de embiópteros possuem dois pares de asas 

e as fêmeas são ápteras (sem asas). São insetos noturnos, vivendo em túneis 
de seda durante o dia e saindo para se alimentar à noite, basicamente de grama, 

cascas de árvores, folhas secas, musgos e líquens. As fêmeas colocam os ovos em 
pequenos grupos ao longo da parede do túnel de seda, exibindo um cuidado parental, 
lambendo os ovos e ocasionalmente movendo-os. Algumas vezes, elas mastigam os 
jovens (ninfas) junto com a alimentação (material vegetal). São hemimetábolos e as 
ninfas passam por quatro ínstares (mudanças de pele) até chegar à fase adulta. Ninfas 
e adultos são similares em aparência.

Os embiópteros raramente deixam seus sedosos túneis. Uma colônia cresce e vai 
expandindo o seu sistema de túneis para alcançar novos recursos alimentares. 
Bem desenvolvido, os músculos das patas traseiras permitem que esses insetos 
possam correr para trás através de seus túneis tão facilmente como correm para 
frente. Os machos, alados, são atraídos pela luz e, por vezes, encontramos alguns 
exemplares em nossas casas. Entretanto, não possuem importância econômica ou 
médica. São relevantes como decompositores de matéria orgânica no ambiente.



<Morfologia> Variam de 0,5 a 2 cm de comprimento. Possuem 
corpo alongado e cores escuras (Fig. 1). Cabeça prognata, projetada 
para frente; olhos ovais; ocelos ausentes; aparelho bucal mastigador; 
antenas filiformes, com 15 a 32 segmentos. Tórax com pernas curtas, 
de musculatura reforçada; tarsos trímeros; primeiro par com segundo 
artículo dilatado, onde existe a glândula produtora de seda; fêmures 
posteriores bem mais robustos; asas, nos machos, em dois pares, 
sendo planas, com as anteriores pouco maiores que as posteriores, 
de coloração escura com faixas claras longitudinais entre as nervuras; 
fêmeas ápteras. Abdome com 10 segmentos; porção apical com par 
de cercos bissegmentados; em algumas espécies, os machos têm o 
cerco esquerdo unissegmentado.

Fig. 1. Embióptero adulto. Fonte: http://www.cals.ncsu.edu/course/

ent425/library/spotid/embioptera/embioptera.html
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<Habitat> Os embiópteros habitam de 
preferência regiões de clima quente e vivem 
abrigados em túneis e galerias de seda no 
solo, em pedras ou sob cascas de árvores. Há 
espécies que vivem em túneis isoladamente 
e outras têm hábito gregário, formando 
pequenas colônias constituídas por algumas 
dezenas de indivíduos.

<Reprodução e desenvolvimento> 
A reprodução é sexuada, entretanto, pode 
ocorrer partenogênese em algumas espécies. 
Os ovos são grandes e cilíndricos, ocorrendo 
desenvolvimento hemimetábolo. As ninfas 
passam por quatro fases até chegarem à 
forma adulta.



<Principais famílias> //Embiidae - Com 29 
gêneros e 129 espécies. Décimo tergito do macho 
completamente dividido por uma área membranosa 
mediana que alcança o nono tergito. Ampla 
distribuição, sendo a maioria das espécies ocorrentes 
na Europa.

//Anisembiidae - Com 8 gêneros e 35 espécies. 
Mandíbula sem dentículos apicais. Distribuição 
neotropical.

//Tetratembiidae - Décimo tergito do macho 
incompletamente dividido por área membranosa 
mediana, não alcançando o nono tergito.

//Oligotomiidae - Mandíbulas com dentículos 
apicais distintos, cerco esquerdo do macho liso na 
parte mediana. A maioria das espécies ocorre na 
Europa, com um gênero ocorrendo na América.
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Fig. 1. Um zoráptero (Zorotypus hubbardi). 

Fonte: http://tolweb.org/Zoraptera
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@ Monalisa de Paula Rocha

<O que é?> São insetos diminutos, medindo três milímetros ou menos de comprimento. 
Assemelham-se a cupins, apresentando morfologia simples (Fig. 1). Apenas indivíduos sem 
asas eram conhecidos quando a ordem foi descrita e pensou-se que a falta de asas fosse 
um aspecto distintivo da ordem, por isso o nome Zoraptera, zor, que significam puro, 
aptera que significa sem asas.

A Ordem Zoraptera é a terceira menor dentre os insetos, vindo após Mantophasmatodea e 
Grylloblattodea. Compreende apenas uma família (Zorotypidae) e um gênero (Zorotypus), 
e possui 33 espécies recentes no mundo, encontradas mundialmente em regiões tropicais e 
temperadas quentes, exceto na Austrália. O Brasil é o país que detém a maior diversidade 
com cinco espécies, quatro delas amazônicas e todas registradas para a Reserva Ducke, nas 
proximidades de Manaus, Amazonas.

<como vivem?> Esses insetos vivem em agregações com colônias de 15-120 
indivíduos, não sendo verdadeiramente sociais. São encontrados embaixo de pedaços de 
madeira, embaixo de cortiça, em troncos apodrecidos ou próximos de colônias de cupins, 
alimentando-se de fungos e algumas vezes de pequenos artrópodes. 
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<suas características> Algumas formas são ápteras em ambos os sexos, outras 
formas são aladas com dois pares de asas em forma de remo, nervação altamente 
especializada e reduzida, e com asas posteriores. As asas dos adultos eventualmente 
se desprendem como acontece em formigas e cupins. A cabeça é hipognata. Os olhos 
compostos e ocelos estão presentes nas espécies aladas, e ausentes nas espécies ápteras. 
As antenas são moniliformes e possuem nove artículos. As peças bucais são mastigadoras 
não especializadas, incluindo palpos maxilares com cinco artículos e palpos labiais de três 
artículos. O protórax subquadrado é maior que o meso e o metatórax, que possuem forma 
semelhante. As pernas possuem coxas bem desenvolvidas, fêmures posteriores aumentados 
apresentando fortes espinhos ventrais e tarsos com dois artículos, cada um com duas 
garras.  O abdome é curto e oval com 11 segmentos, com os cercos ocupando apenas um 
segmento. A genitália masculina é assimétrica, e na feminina não há ovipositor.

São hemimetábolos, com estágios imaturos polimórficos, de acordo com o desenvolvimento 
das asas. As ninfas parecem pequenos adultos. Os machos de algumas espécies são mais 
raros que as fêmeas. A cópula dura aproximadamente 1 minuto, e acontece após um 
período de antenação entre macho e fêmea.

Os adultos normalmente apresentam uma coloração marrom, mas variam de marrom pálido 
para preto, e podem viver durante aproximadamente três meses. As ninfas apresentam 
uma coloração marrom-clara ou pálida.

<Curiosidades> Os zorapteras são pouco representados em coleções por serem 
pequenos, menos de 4 mm de comprimento, difíceis de serem visualizados e quando 
visualizados podem ser confundidos com psocópteros, pequenas formigas, ninfas de 
baratas e ninfas de dermápteros.
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@ núbia de Macedo Keller

Os insetos da ordem Isoptera (do grego “isos”, que 
significa igual, e “ptera”, que significa asas) são 
conhecidos como cupins ou térmitas e são famosos 
em muitas regiões, devido às grandes destruições que 

causam. Há sete famílias conhecidas, sendo os cupins 
ditos “inferiores” aqueles em que soldados e 

reprodutores não conseguem se alimentar 
sozinhos, recebendo dos operários o alimento. 
Já os pertencentes à família Termitidae 
são denominados “superiores”, devido à 
presença de protozoários flagelados no 
tubo digestivo, que auxiliam na digestão da 
celulose. Atualmente, são conhecidas cerca 
de 2.900 espécies, sendo que 300 ocorrem 

no Brasil.

<Forma do corpo> Os cupins têm corpo mole, 
de coloração branco-leitosa, desprovido de qualquer 
tipo de carapaça. Seu tamanho pode variar, não só 
entre espécies diferentes, mas em indivíduos da mesma 
espécie. Possuem cabeça livre, sendo as antenas inseridas 
lateralmente. As mandíbulas são bem desenvolvidas e de 
alto poder destrutivo. Podem ser alados (com asas), as 
quais ficam paralelas ao corpo quando em repouso, ou 
ápteros (sem asas). Algumas características podem variar 
de acordo com a casta a que o indivíduo pertence.



Fig. 1. Cupinzeiro. Foto: Aender 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/15047240

<Vivendo em sociedade> Os cupins vivem em sociedade, 
como as formigas, e muitas vezes são confundidos com elas, mas 
as diferenças entre os dois grupos são grandes. Nos cupinzeiros 
ou termiteiros (Fig. 1), como são chamadas suas habitações, há 
castas (tipos) de indivíduos alados (com asas) e ápteros (sem 
asas). Além do macho (rei) e da fêmea (rainha), existem outros 
indivíduos machos e fêmeas denominados operários e soldados. 
Uma colônia pode ser formada de vários ninhos ou subninhos. 
Pode haver compartilhamento da colônia entre espécies diferentes 
de cupins, ou mesmo quando os cupinzeiros são abandonados, há 
o aproveitamento por outras espécies.
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Para manter a boa estrutura do ninho, os 
indivíduos da sociedade desempenham a 
importante tarefa de oferecer condições 
microclimáticas, tais como temperatura e 
umidade, que devem ser adequadas para 
todos os membros. Outras tarefas são 
designadas de acordo com a habilidade de 
cada grupo de cupim, os quais compõem as 
castas.

Operários. A casta dos operários 
é caracterizada por indivíduos responsáveis 
por todas as funções rotineiras, mantendo 
o equilíbrio da colônia, tais como: conseguir 
alimento (para os indivíduos de outra casta 
também, inclusive o rei e a rainha), construção 
e manutenção do ninho (reparação de danos 
e limpeza), recolhimento dos indivíduos 
adoecidos ou mortos e cuidado dos ovos.
e limpeza), recolhimento dos indivíduos 
adoecidos ou mortos e cuidado dos ovos.

Cupim operário.
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Fig. 2. Cupim soldado com cabeça e mandíbulas bem 

desenvolvidas. Foto: Rundstadt Rovillon

Soldados (Fig. 2). Esta casta também se difere pela estrutura morfológica. 
São responsáveis pela proteção do ninho e dos operários durante a busca 
de alimento. quando há uma invasão no cupinzeiro, os soldados saem ao 
encontro do inimigo. São reconhecidos por possuírem a cabeça escura, bem 
desenvolvida e robusta, dotada de um par de mandíbulas que cortam, golpeiam 
e esmagam com incrível precisão. Outra habilidade dos soldados é a produção 
de uma secreção viscosa, tóxica e grudenta como defesa, liberada através de 
uma estrutura denominada fontanela.



Reprodutores. Os reprodutores são escolhidos pela colônia 
para procriar. Caracterizam-se pela presença de asas e aparelhos 
genitais bem desenvolvidos, tanto nos machos quanto nas fêmeas. 
A partir da escolha, a fêmea se transformará em rainha e macho, em 
rei. Têm a função de povoar a colônia até o dia da morte da rainha.

<Alimentação> Os cupins são xilófagos (comem madeira), mas podem ser 
considerados também polífagos (variam sua alimentação). Sua dieta é à base de 
matéria orgânica em decomposição, podendo se alimentar de substâncias vegetais 
vivas e mortas, dentre elas o líquen, esterco e produtos armazenados pelo homem, 
como mandioca e cana-de-açúcar. Até mesmo a regurgitação e excrementos de 
alguns membros da colônia servem de alimento, como também os cadáveres de 
outros cupins, ao mesmo tempo mantendo a limpeza do termiteiro.

Cupins reprodutores (alados).



<Onde habitam> Cupins que vivem na madeira seca. São aqueles cupins 
que aparecem em nossas casas, sendo muitas vezes confundidos com formigas. 
Comuns no Rio de Janeiro, sendo seu período de examagem de agosto a 
setembro.

Cupins que vivem na madeira verde. Estes cupins preferem madeiras úmidas 
e causam às plantas o mesmo estrago que as brocas, devorando suas raízes e 
fazendo galerias nos caules, provocando a morte destes vegetais.

Cupins que habitam o solo subterrâneo. Fazem galerias no interior do solo, todas se 
intercomunicando e formando uma extensa e complexa “cidade” para os cupins. 
Os túneis possuem cerca de 70 cm de altura e 6 cm de diâmetro.

Cupins que habitam a superfície do solo. Constróem montículos que 
podem atingir dois metros de altura, sendo característicos na espécie 
Cornitermes similis, abundante em certas regiões do Brasil.

Cupins arborícolas e semi-arborícolas. O ninho dessas espécies de cupim 
é fabricado com detritos vegetais misturados com saliva ou qualquer outra 
secreção. Formam túneis no interior das árvores, comunicando-se com o solo 
através de galerias cobertas para não entrar em contato com a luz solar.

Cupins usurpadores de ninhos. O habitat destes cupins varia desde uma simples 
localização sob pedras a galerias cavadas no solo. São espécies que invadem 
outros ninhos, podendo se apropriar do alimento ali encontrado. Podem ocorrer 
também em áreas urbanas, fazendo estragos em fios, chumbos, concretos, etc., 
com o objetivo de obter um local para a construção do seu ninho.
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<Reprodução> O ritual de reprodução inicia-se através da revoada ou enxamagem, 
ocorrendo principalmente em épocas quentes e úmidas, geralmente no período da tarde 

próximo ao anoitecer. Os adultos, muito excitados, vão ao solo e vêm. Após a revoada, 
os reprodutores forçam as asas contra qualquer superfície e as quebram. quando 

há o encontro do macho com a fêmea, tocam mutuamente as peças bucais e 
antenas. Se o macho for aceito, a fêmea dá meia volta e o macho a segue, 
iniciando-se o chamado passeio nupcial, no qual a fêmea vai à procura de um 
ninho. Há também a possibilidade de que os reprodutores não encontrem a 
fêmea durante a examagem. Neste caso, a fêmea libera no solo um feromônio 
sexual que atrai o macho.

Após a cópula, o abdome da rainha sofre uma hipertrofia, podendo este 
alcançar vários centímetros de comprimento, começando então a postura dos 

ovos. O rei, por sua vez, permanece ao lado da sua rainha, pois precisa fecundá-la 
periodicamente. Dependendo da espécie, o casal real pode ficar imóvel ou transitar 

livremente pelo termiteiro.

<Inimigos naturais> Há duas espécies de tamanduás que se alimentam quase que 
exclusivamente de cupins e formigas. Não podemos descartar os morcegos, mas estes 
somente se alimentam desses insetos aproveitando o fenômeno de examagem. Outros 
animais também se alimentam de cupins na revoada, como as aves, sapos e lagartos. 
Na Amazônia, há duas espécies de papagaio que constroem seus ninhos em termiteiros 
arborícolas.

Podemos ainda observar que outros artrópodes também se alimentam de cupins, como as 
formigas das subfamílias Dorlynae e Ponerinae, que habitam o mesmo ninho, mas não se 
encontram com os cupins. quando há um desmoronamento no cupinzeiro, o encontro torna-
se inevitável, sendo os cupins massacrados pelas formigas que ali se hospedavam.



<Importância ecológica> Os cupins desempenham um papel 
importante no ambiente, visto que são consumidores primários e/ou 
decompositores nos ecossistemas naturais, participando da reciclagem de 
matéria orgânica. Devido ao seu cardápio variado, decompõem madeira 
viva ou morta, gramíneas, liquens, algumas plantas herbáceas, excrementos 
e carcaças de animais ou dos membros da própria espécie. Desta forma, 
ocupam áreas como restingas, manguezais, savanas, cerrados e matas 
tropicais, mantendo a fertilização do solo.

<Meios de combate> O estrago promovido por estes pequenos 
invasores pode ser grande. A forma mais comum de combatê-los é com 
o uso de inseticidas. Por outro lado, pode haver reinfestação. A prevenção 
torna-se difícil devido aos diferentes locais que os cupins podem ocupar, 
como frestas das portas, buracos no solo, árvores mal podadas, etc.

<Curiosidades> Ao parar de reproduzir, ou até mesmo ao envelhecer, 
a rainha perde a utilidade para a colônia, servindo então de alimento para 
as ninfas.

Por possuírem o corpo mole e sensível, os soldados, quando expostos ao 
perigo, põem somente a enorme cabeça para fora das galerias, mantendo 
assim sua integridade corporal e fazendo uso de suas potentes mandíbulas 
para proteger o ninho.

O rei e a rainha do termiteiro se alimentam exclusivamente da saliva dos 
térmitas durante a postura dos ovos, sendo os operários responsáveis por 
essa alimentação.                          
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@Monalisa de Paula Rocha

<O que é?> Os representantes da ordem Mantodea 
(do grego mantis = profeta e eidos = aparência) (Fig. 
1) são popularmente conhecidos como louva-deus, nome 
referente à posição característica quando preparados para 
atacar uma presa - a parte anterior do corpo levantada e 
os membros anteriores unidos, o que lembra uma pessoa 
orando.

A ordem Mantodea constitui um grupo pequeno e 
cosmopolita, com cerca de 2.300 espécies descritas em 
todo o mundo, distribuídas em 8 famílias, das quais 
Chaeteessidae, Hymenopodidae, Mantidae e Mantoididae 
têm representantes na região Neotropical. No Brasil foram 
registradas 259 espécies e dessas 27 são citadas para o 
estado do Amazonas.

<como vivem?> Podem ser encontrados sobre 
plantas, arbustos ou no chão. São essencialmente 
carnívoros, consistindo sua alimentação em pequenos 
artrópodes, tais como moscas, abelhas, cigarrinhas, 
aranhas, gafanhotos e etc. A caça é feita em geral de 
emboscada, facilitada pela capacidade de camuflagem e 
uma visão excelente para detectar presas são também 
canibais, ocorrendo isto não só entre adultos, como 
também nas formas jovens.
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<suas características> louva-deus possui coloração 
protetora e usualmente verde, podendo também ser marrom, 
branco ou cinza; corpo alongado, levemente achatado ou linear, 
de tamanho moderado a grande (1 a 15 cm de comprimento). A 
cabeça é pequena, triangular e móvel, com antenas delgadas; 

Fig. 1. Um típico Mantodea, exibindo suas pernas anteriores raptoriais. 

Foto: Jane Costa.



Fig. 2. Detalhe da cabeça e das mandíbulas do 

louvadeus. Foto: MzePhotos.com



olhos grandes e bem separados, e peças bucais mandibuladas 
(Fig. 2). O tórax compreende um protórax estreito e alongado, 
e mesotórax e metatórax mais curtos. As pernas anteriores 
são raptoriais, mais ou menos robustas; as pernas medianas 
e posteriores são alongadas para caminhar. Tarsos quase 
sempre pentâmeros. As asas anteriores formam tégminas 
pergamináceas, com a área anal reduzida; as asas posteriores 
são largas e membranosas, com longas nervuras não-
ramificadas e muitas nervuras transversais. Em vários 
mantídeos as asas só são bem desenvolvidas nos machos; 
nas fêmeas são mais ou menos atrofiadas. No abdome, o 
décimo segmento visível apresenta cercos variavelmente 
articulados. O ovipositor é predominantemente interno; a 
genitália externa do macho é assimétrica. Geralmente os 
machos são menores que as fêmeas.

A reprodução é sexuada. Durante o acasalamento do louva-deus 
o macho transfere para a fêmea um saco com espermatozóides 
que ela armazena num compartimento especial por onde têm 
de passar os ovos que são, assim, fecundados. Se o alimento 
escassear, a fêmea de algumas espécies pode efetivamente 
devorar a cabeça do macho em pleno acasalamento, ganhando 
energia para a postura e, ao mesmo tempo, afastando um 
competidor pelos recursos nutritivos disponíveis no local. 
Mas nem sempre acontece este ato de canibalismo. Durante 
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a postura, a fêmea produz uma substância espumosa que solidifica 
em contacto com o ar assumindo a consistência de pergaminho duro 
e resistente. Protegidos no interior desta ooteca, os embriões passam 
geralmente época desfavorável, eclodindo sob a forma de pequenas 
ninfas já bastante parecidas com os adultos, exceto pela falta de 
asas e órgão reprodutores maduros. As ninfas de primeiro instar não 
se alimentam, mas mudam imediatamente. Após diversas ecdises, 
atingem o tamanho e aspecto característico dos adultos, sendo 
também caçadoras temíveis, correndo ou saltando atrás de todo o 
tipo de pequenos insetos e aranhas.  A partenogênese é muito rara.

Alguns mantídeos oferecem-nos belos exemplos de homocromia ou 
de mimetismo, isto é, de adaptação ao meio em que vivem, pela 
cor ou forma que com ele se confunde. Há espécies cujas tégminas 
imitam folhas verdes ou secas, outros imitam pequenos galhos, 
apresentando expansões lobiformes, que simulam acúleos. Algumas 
espécies imitam uma flor e com isso conseguem atrair outros insetos, 
que são prontamente apanhados com as pernas raptoriais.

Como inimigos naturais dos Mantodeos, podem ser citados os 
mamíferos insetívoros, pássaros, lagartos e vespas. Os ovos são 
muitas vezes parasitados por microhimenópteros. Embora os 
mantídeos sejam verdadeiros insetos predadores, a importância 
que tem, sob o ponto de vista econômico, é secundária, pois, 
podem ajudar a controlar a população de outros insetos, mas não 
trazem efeito significativo no controle biológico.
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Os insetos dessa ordem também são conhecidos como: 
caajara, esperança, bendito, cavalinho-de-deus, pai-de-
cobra, mãe-cobra, põe-mesa e profeta, dentre inúmeros 
nomes populares.  São os únicos insetos capazes de girar 
a cabeça até cerca de 300 graus.

Conta a lenda, que os gregos antigos acreditavam que 
o louva-deus tinha poderes sobrenaturais. Na África, 
para os bosquímanos, transforma-se no antílope búbalu 
(Alcelaphus buselaphus), que, segundo suas crenças, 
é imortal. Na China este inseto é muito venerado, tendo 
inclusive estilos Kung Fu baseados em seus movimentos. 
No imaginário popular brasileiro, é cercado de crenças e 
superstições. Sua presença é indício de boa sorte, sendo 
considerado o mensageiro de boas notícias. A chegada 
de uma visita inesperada é anunciada por ele. 

Eles também podem ser encontrados na literatura, como 
no livro infantil “Louva-a-Deus Ninja” de Eunice Braido, 
e no cinema, no longa-metragem de animação “Vida de 
Inseto”, onde o louva-Deus é o líder dos artistas de circo, 
e no filme “Kung Fu Panda”, onde é um lendário mestre 
de Kung Fu.

<Curiosidades>

</Curiosidades>
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@ Paula Constância Gomes

Há cerca de 200 a 350 milhões de anos, muito antes de o homem surgir no planeta, lá 
estavam elas, as baratas. E provavelmente, quando o homem se for, seja por bomba atômica 
ou evolução, elas continuarão na Terra.

As baratas (Fig. 1) pertencem à ordem Blattaria e para esse nome são encontrados muitos 
significados. A origem do nome Blattaria vem do latim e significa inseto que evita a luz. 
Em grego, a palavra blaptein, o mesmo que estragar, pode ter influenciado o nome da 
ordem, uma vez que baratas podem destruir roupas, consumir e contaminar alimentos; da 
mesma forma blatta, que significa tecido de cor púrpura, pode estar relacionado à origem 
do nome.

Hoje se conhece cerca de 4.000 espécies de baratas, variando de 0,5 cm a 10cm de 
comprimento. Possuem corpos ovalados, com achatamento dorso-ventral, e sua coloração 
varia do pardacento, castanho, castanho-avermelhado, preto, até algumas com faixas e 
manchas brancas ou amarelas, podendo apresentar também corpo inteiramente verde.

<suas características> A cabeça das baratas é triangular, voltada para baixo, com 
grandes olhos nas extremidades laterais, e geralmente protegida pelo pronoto. quase todas 
as espécies possuem ocelos (olhos simples). Apresentam antenas filiformes compridas e 
dois pares de asas, sendo o primeiro tipo tégmina e o segundo membranoso, havendo 
ainda baratas braquípteras e ápteras. Suas pernas são do tipo cursorial e podem apresentar 
espinhos e cerdas, sendo as baratas grandes corredoras.
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A reprodução é sexuada, embora algumas poucas 
espécies sejam partenogenéticas, e seus ovos são contidos 
em ootecas, um estojo protetor dos ovos confeccionado 
dentro do abdome por glândulas específicas. As baratas 
podem deixar suas ootecas em locais quentes, úmidos e 
escuros, ou mantê-las presas à genitália até momentos 
antes do nascimento das ninfas. O número de ninfas 
por ooteca varia de acordo com a espécie. Uma fêmea 
pode ajudar ninfas de outras fêmeas a sair das ootecas. 
Algumas espécies não confeccionam ootecas, sendo que 
as ninfas já nascem diretamente do corpo da mãe.

Fig. 1. Barata silvestre. Foto: Jane Costa.
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<como vivem?> As baratas possuem hábitos noturnos e preferem 
lugares quentes, úmidos e afastados da luz. Vivem, na sua grande maioria, 
em meio ao folhiço (serrapilheira), sob cascas ou dentro de ocos de arvores, 
pedaços de madeira podre, em cavernas, debaixo de rochas, em bromélias 
e sob os musgos. Algumas espécies são encontradas em habitações, sendo 
consideradas cosmopolitas. 

Existem baratas onívoras, detritívoras e aquelas que se alimentam de um 
só tipo de alimento, como cascas de árvores podres. Existem relatos de 
canibalismo e predação. As baratas têm papel fundamental na redução 
da matéria orgânica para que outros organismos possam se alimentar, 
devolvendo ao solo, através das fezes, nutrientes e compostos nitrogenados 
importantes para plantas.

Baratas, como a maioria das pessoas reconhece ou pelo menos considera, 
são insetos mal-cheirosos, vindos de esgotos e que transmitem muitas 
doenças. Embora essas criaturas sejam relatadas com tanto asco por muitos, 
é relativamente ínfima a parcela de espécies causadoras de injúrias. Nove 
espécies são consideradas de importância médico-sanitária por poderem 
transportar fungos, bactérias, protozoários e helmintos: Periplaneta 
americana, Periplaneta australasiae, Periplaneta brunnea, 
Leucophaea maderae, Nauphoeta cinerea, Pycnoscelus 
surinamensis, Supella longipalpa, Blattella germanica e Blatta 
orientalis, que não ocorre no Brasil.

No entanto, a criação de baratas pelo homem é bem comum, seja para 
pesquisa científica e experimentos com novos inseticidas ou para alimentação 
de outros animais insetívoros.
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O uso das baratas como remédio é muito antigo, sendo aplicados para 
tratar problemas respiratórios, gripes, dores de ouvido, problemas 
na pele, furúnculos, problemas renais, feridas ou cortes, verrugas, 
úlceras, coqueluche e doenças intestinais. Um medicamento para asma 
amplamente utilizado na homeopatia é feito utilizando-se baratas 
(Blatta orientalis).

As baratas são amplamente apreciadas em alguns países da África e Ásia. 
David Gordon publicou um livro em 1998, “Eat-A-Bug Cookbook”, 
sobre o preparo de insetos. Na obra, ele dá dicas e receitas de como 
preparar baratas, mas admite que elas não sejam tão saborosas. Na 
Coréia do Sul é possível fazer um tratamento rejuvenescedor de pele 
usando cremes feitos com baratas vivas ou frescas batidas com iogurte.

Algumas pessoas têm as baratas como animais de criação, outras 
as usam como amuleto ou broche vivo, adornado de cristais, sendo 
vendidos facilmente pela internet.

As baratas d’água não são verdadeiramente baratas, podem ser 
percevejos ou besouros de hábitos aquáticos que têm o corpo escuro, 
achatado e ovalado, aspecto semelhante ao das baratas.

Interessante como as baratas que despertam arrepios em parte da 
população, muitas vezes mais que qualquer outro ser vivo, também têm 
grande importância cultural. Estão presentes em músicas e historinhas 
para crianças, como por exemplo em “quem quer casar com a Dona 
Baratinha, que tem dinheiro na caixinha...”. No Brasil, existem muitas 
cantigas de autores por vezes desconhecidos, mas muito entoadas.
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na pele, furúnculos, problemas renais, feridas ou cortes, verrugas, 
úlceras, coqueluche e doenças intestinais. Um medicamento para asma 
amplamente utilizado na homeopatia é feito utilizando-se baratas 
(Blatta orientalis

As baratas são amplamente apreciadas em alguns países da África e Ásia. 
David Gordon publicou um livro em 1998, “
sobre o preparo de insetos. Na obra, ele dá dicas e receitas de como 
preparar baratas, mas admite que elas não sejam tão saborosas. Na 
Coréia do Sul é possível fazer um tratamento rejuvenescedor de pele 
usando cremes feitos com baratas vivas ou frescas batidas com iogurte.

Algumas pessoas têm as baratas como animais de criação, outras 
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por @ Márcio Felix

A subordem Auchenorrhyncha (auchenos = pescoço; rhyncha = 
com bico; referindo-se ao rostro surgindo na parte inferior da cabeça) 
é composta pelas familiares e cantantes cigarras e as pequenas e 
coloridas cigarrinhas, além dos soldadinhos e grupos menos conhecidos. 
A subordem Sternorrhyncha (sternon = peito; rhyncha = com bico; 
referindo-se ao rostro parecendo surgir dentre as coxas anteriores) é 
composta pelos pulgões, cochonilhas, moscas brancas e outros grupos. 
Ambas as subordens são bem diversificadas, ao todo com mais de 
32.000 espécies conhecidas, ocorrendo em quase todas as regiões com 
vegetação do mundo, principalmente em áreas tropicais.

Tradicionalmente eram tratadas na ordem Homoptera (homo = igual, 
uniforme; ptera = asas), referindo-se ao fato das asas anteriores 
apresentarem textura uniforme em toda a sua extensão. Apresentam 
diferentes tamanhos, variando de poucos milímetros (espécies de 
cicadelídeos) a mais de dez centímetros (espécies de fulgorídeos). 
A coloração também varia bastante, desde indivíduos inteiramente 
brancos, verdes ou castanhos até multicoloridos, com manchas e faixas 
vistosas e contrastantes. Caminham lentamente e voam bem, em geral 
por curtas distâncias. Saltam com grande habilidade.

*Em um contexto tradicional, as subordens Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha integravam 

a ordem Homoptera, enquanto somente os percevejos eram tratados na ordem Hemiptera. 

Atualmente, sabe-se que Homoptera não possui origem única, ou seja, suas duas 

subordens não compartilham o mesmo ancestral comum exclusivo, devendo ser tratadas 

independentemente dentro da ordem Hemiptera (agora em um contexto mais amplo). 

Nesta ordem se inclui também a subordem Heteroptera, equivalente a Hemiptera.



<como vivem?> Todos os representantes das duas subordens 
são fitófagos, se alimentando de nutrientes presentes nas seivas e 
sucos vegetais, ingeridos muitas vezes em abundância. Para isso, 
possuem estruturas bucais que se originam da parte posterior da 
cabeça e que formam um rostro, composto por um tubo segmentado, 
dentro do qual há quatro finos estiletes para perfuração dos tecidos 
vegetais e que formam canais por onde a saliva é eliminada e o 
alimento é sugado. Picam raízes, caules, folhas e até frutos.

Em quase todos há uma estrutura para eliminar o excesso de água 
ingerida na alimentação, chamada câmara-filtro. Trata-se de um 
“atalho” entre as partes anterior e posterior do tubo digestivo pelo 
qual a água passa diretamente para ser eliminada pelo ânus sob a 
forma de gotículas, deixando somente as partículas de alimento para 
serem digeridas, de forma concentrada. As gotículas expelidas pelo 
ânus são açucaradas. quando grupos de cigarrinhas ou pulgões as 
produzem em grande quantidade, tais gotículas são aproveitadas 
como alimento por formigas e abelhas, principalmente, as quais 
por isso defendem aqueles insetos de ataques de outros animais. 
Essa interação ecológica é denominada protocooperação, que 
proporciona um benefício para ambas os grupos envolvidos. No caso 
dos pulgões, as formigas fazem uma espécie de “ordenha”, tocando 
com suas antenas as pernas posteriores daqueles insetos, que nesse 
momento liberam a gotícula a ser apreciada. Acredita-se que as 
gotículas açucaradas produzidas por Trabutina mannipara 
(família Pseudococcidae), que se alimenta de uma planta chamada 
tamarisco, ocorrente no deserto do Sinai, sejam a provável origem 
do bíblico maná.
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As cigarrinhas da subfamília Cicadellinae se alimentam de seiva bruta, 
muito rica em água e pobre em nutrientes, e apresentam uma forte 
dilatação na fronte (grande região central da face). Nessa região 
prendem-se os músculos que fazem a sucção do alimento, os quais 
são bem mais desenvolvidos nessas cigarrinhas, pela necessidade 
da ingestão de seiva em grandes quantidades e de vencer a pressão 
exercida pelos vasos xilemáticos (que conduzem a seiva bruta) para 
conseguir se alimentar. A carência de certos nutrientes é compensada 
pela presença nesses insetos de bactérias simbiontes, que fornecem 
a eles diversos elementos importantes, como vitaminas, por exemplo. 
Esses microorganismos resultam de infecções ocorridas há milhões 
de anos, apresentando uma complexa interação com as cigarrinhas e 
evoluindo juntamente com elas.

Os auquenorrincos e esternorrincos se reproduzem, em geral, sobre 
as mesmas espécies de plantas em que se alimentam, dependendo 
delas para completar o ciclo de vida. Após o acasalamento, os ovos são 
postos sobre ou dentro do tecido vegetal, neste caso, com a ajuda de 
um ovipositor que faz cortes na planta, onde os ovos são inseridos. Em 
alguns grupos, os ovos são cobertos com uma proteção de partículas 
impermeáveis compostas de proteínas e gorduras (brocossomos), 
excretadas pelas fêmeas, dificultando o ataque de parasitos e reduzindo 
a perda de água. Os jovens freqüentemente habitam a mesma planta 
que os adultos, se parecendo muito com eles, sendo apenas menores 
e com asas curtas, em gradual desenvolvimento. Na família dos 
cercopídeos, os jovens fazem aeração do excesso de líquido eliminado 
pelo ânus, criando grande quantidade de uma espuma na qual ficam 
envoltos. A espuma protege os jovens do dessecamento.



Nos esternorrincos, em especial, ocorrem ciclos de vida bastante diferenciados e complexos. 
Os pulgões (família Aphididae) possuem gerações somente de fêmeas que se reproduzem 
por partenogênese (sem fecundação), originando sempre indivíduos do mesmo sexo. Além 
disso, são vivíparas, ou seja, os jovens nascem diretamente do corpo das mães e não de 
ovos depositados. Antes de acabar a estação favorável, surge uma geração composta por 
machos e fêmeas, os quais acasalam-se, ocorrendo assim a fecundação. Então, as fêmeas 
põem ovos que resistirão ao inverno.

Devido à grande dependência em relação a suas plantas hospedeiras, os Auchenorrhyncha 
e Sternorrhyncha acabam por danificá-las, quando põem os ovos, e esgotá-las, quando se 
alimentam, principalmente se ocorrem em populações muito numerosas. Muitas espécies 
são pragas agrícolas, transmitindo através da picada diversos vírus, bactérias e outros 
microorganismos, causadores de sérios danos a inúmeras culturas, como café, cana-de-
açúcar, milho, pêssego, uva e laranja. Os laranjais brasileiros foram fortemente afetados 
pela bactéria Xylella fastidiosa, causadora da doença Clorose Variegada dos Citros 
(CVC), popularmente conhecida como “praga do amarelinho”, transmitida por espécies de 
cigarrinhas da subfamília Cicadellinae.

<como reconhecer um auchenorrhyncha e um sternorrhyncha?> Os 
auquenorrincos e os esternorrincos têm as peças bucais organizadas em um tubo segmentado 
(rostro), localizado ventralmente na cabeça; na primeira subordem, o rostro origina-se da 
parte posterior da cabeça, e na segunda, parece originar-se dentre as coxas anteriores; as 
antenas são curtas e semelhantes a uma cerda (setáceas) nos auquenorrincos, enquanto nos 
esternorrincos elas são em geral mais longas e regularmente finas; os olhos são geralmente 
bem desenvolvidos em ambas as subordens; podem ter dois, três ou nenhum ocelo; nas 
formas aladas, as asas anteriores têm uma textura uniformemente membranosa ou então 
como a de um pergaminho (mais espessa), e as asas posteriores são membranosas, ambos os 
pares posicionando-se como um telhado sobre o corpo quando em repouso.
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<Curiosidades> O canto das cigarras – Os curiosos 
e variados cantos das cigarras (família Cicadidae; Fig. 
1) que ouvimos geralmente ao final da primavera e no 
verão nada mais são que uma forma de atração para o 
acasalamento. Somente os machos das cigarras produzem 
som, utilizando um par de órgãos na base do abdome, 
constituídos de uma membrana que vibra por meio de 
músculos. Essa membrana está em uma cavidade que 
funciona como câmara de ressonância, amplificando o 
som. Cada espécie tem o seu próprio tipo de canto. É 
comum o folclore de que as cigarras cantam até estourar, 
quando se observa sobre os troncos de árvore a última 
“pele” do jovem, rompida dorsalmente. É que os jovens 
das cigarras vivem enterrados, se alimentando nas raízes 
das árvores. Possuem o primeiro par de pernas adaptados 
para cavar, o que facilita a vida subterrânea. Somente 
quando vão fazer a muda para adulto, esses jovens saem 
da terra e sobem pelo tronco da árvore, onde o adulto 
emerge de dentro da antiga “pele” do jovem, a qual 
fica presa ao tronco. Uma espécie de cigarra que ocorre 
nos Estados Unidos (Magicicada septendecim) 
permanece na fase jovem por longos 17 anos para, após 
isso, se transformar em adulto, o qual vive somente por 
algumas semanas.

No mundo literário, a cigarra está presente na fábula “A 
Cigarra e a Formiga”, atribuída a Esopo e recontada por 
La Fontaine no século XVII, a qual valoriza moralmente o 
trabalho e a previdência.

Fig. 1. Fidicina torresi, uma cigarra. 

Foto: Paul Smith, 2007. 

Fonte: www.faunaparaguay.com/

cicadidae.html



Tendo a cigarra cantado durante o verão,
Apavorou-se com o frio da próxima 
estação.
Sem mosca ou verme para se alimentar,
Com fome, foi ver a formiga, sua vizinha,
pedindo-lhe alguns grãos para agüentar
Até vir uma época mais quentinha!

- “Eu lhe pagarei”, disse ela,
- “Antes do verão, palavra de animal,
Os juros e também o capital.”

A formiga não gosta de emprestar,
É esse um de seus defeitos.

“O que você fazia no calor de outrora?” 
Perguntou-lhe ela com certa esperteza.

- “Noite e dia, eu cantava no meu posto,
Sem querer dar-lhe desgosto.”

- “Você cantava? que beleza!
Pois, então, dance agora!”

Como se vê, a obra conta a estória de uma cigarra que no verão só cantava, enquanto a 
formiga trabalhava, reservando grãos para o inverno. quando o frio chegou, a formiga 
tinha comida de sobra e a cigarra, com fome, foi pedir comida a ela. A formiga então 
negou, deixando a cigarra com fome. Entretanto, há um equívoco nesta fábula. A cigarra 
jamais saciaria sua fome caso a formiga lhe desse comida! Como já sabemos, a cigarra se 
alimenta de seiva vegetal, tendo estruturas próprias para ingerir somente líquido, sendo 
impossível que os grãos armazenados pela formiga lhe fossem úteis.
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<defendendo-se dos predadores> Muitos auquenorrincos 
defendem-se de seus predadores com estratégias de camuflagem 
(confundindo-se com o ambiente em que vivem), ou mimetismo (sendo 
similares a um outro inseto capaz de se defender através de ferroadas, 
mordidas, ou por ser venenoso, por exemplo). Algumas cigarrinhas lembram 
espinhos ou pequenas sementes (Fig. 2), podendo não ser percebidas por 
seus predadores. Há casos muito interessantes em que cigarrinhas “imitam” 
vespas, sendo muito parecidas no formato e na coloração (Fig. 3). Até 
mesmo o estreitamento na base do abdome das vespas (pecíolo) é “imitado”. 
Algumas dessas cigarrinhas, quando ameaçadas por um possível predador, se 
colocam em uma posição parecida com a de uma vespa pousada, ou seja, com 
as asas para cima, exibindo o falso pecíolo.

Fig. 2. Umbonia crassicornis, um 

membracídeo semelhante a um espinho. 

Foto: Marshal Hedin, 2008.



<aparência bizarra> Alguns auquenorrincos possuem estruturas estranhas, que em 
alguns casos até originam estórias folclóricas. A jequitiranabóia (família dos fulgorídeos; Fig. 4) 
tem uma projeção na cabeça semelhante ao fruto do amendoim (casca). Entretanto, a projeção 
também se assemelha à cabeça de uma cobra ou lagarto, com manchas que parecem olhos e 
boca. Daí o nome indígena jequitiranabóia (cigarra parecida com cobra) e as lendas de que esse 
inseto é venenoso e pode picar. Outras espécies dessa família possuem uma longa projeção na 
cabeça em forma de serra. Também é comum nestes insetos a produção de longos e estranhos 
filamentos brancos no final do abdome, que são venenosos devido ao acúmulo de substâncias 
tóxicas obtidas das plantas através da alimentação. Na família dos membracídeos, indivíduos 
apresentam projeções no dorso semelhantes a pequenas folhas, chifres ou espinhos, muitas 
vezes complexamente ramificados. Tais projeções podem ser tão rígidas e agudas que chegam a 
espetar as mãos.

Fig. 3. Lissoscarta sp., uma cigarrinha que mimetiza vespas. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/80125969@N00/2343600535
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Fig. 4. Fulgora sp., uma jequitiranabóia, exibindo sua estranha 

cabeça. Foto: Marcos Van Ray. Fonte: http://macrovanray.blogspot.

com/2010/03/jequitiranaboia.html



<Corpo simples> As fêmeas de cochonilhas (esternorrincos da 
superfamília Coccoidea; Fig. 5) muitas vezes possuem o corpo completamente 
modificado em relação a um inseto comum. Elas não apresentam asas e, 
freqüentemente, nem antenas e pernas, tendo aspecto oval. Algumas vezes 
são esbranquiçadas pela produção de uma secreção parecida com cera, ou 
mesmo possuem uma cobertura de cera similar a uma concha. Ficam imóveis, 
aderidas às plantas, parasitando-as com os estiletes bucais inseridos para a 
alimentação. Muitas vezes são abundantes, reproduzindo-se rapidamente, 
sendo importantes pragas agrícolas de uma ampla variedade de plantas. Os 
machos são alados, porém somente com um par de asas, tendo o aspecto 
de um inseto comum. Algumas espécies são úteis, produzindo substâncias 
que são empregadas como vernizes e ceras (goma-laca), além do corante 
vermelho carmim (extraído de Dactylopius coccus), até hoje utilizado 
em tintas, cosméticos e alimentos, inclusive no Brasil.

Fig. 5. Pseudococcus sp., cochonilha branca. Fonte: http://bit.ly/bFwSPK
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por @ Marcia Gumiel, Carlos Eduardo Almeida, 
Márcio Felix

O nome Heteroptera deriva de uma característica comum à grande maioria 
dos insetos dessa subordem, pois a metade basal da asa anterior é, na 
grande maioria dos casos, coriácea e a metade apical é membranosa. Assim, 
em grego hetero = diferente e ptera = asa. As asas posteriores são 
inteiramente membranosas. Esses insetos são os percevejos verdadeiros.

Os heterópteros compreendem um dos mais diversificados grupos de insetos, 
com mais de 50.000 espécies conhecidas no mundo. Estão distribuídos em 
todo o planeta, sendo encontrados em habitats terrestres, semi-aquáticos e 
aquáticos. Estes podem ser encontrados sobre a superfície da água salgada 
ou doce, perto da costa ou abaixo da superfície da água, como predadores 
de outros organismos aquáticos. Os heterópteros apresentam diversos 
tamanhos, chegando até 10 cm, como as espécies do gênero Lethocerus, 
conhecidas vulgarmente como “baratas d’água”.

O desenvolvimento dos heterópteros é hemimetabólico, passando do ovo a 
diversos estádios ninfais (onde as ninfas são semelhantes ao inseto adulto), 
até chegarem à fase adulta, quando estão aptos a procriar. Na generalidade 
dos casos, somente os adultos apresentam asas e diferenciam-se das ninfas 
principalmente por essa característica, mas todos os membros desta ordem 
apresentam o aparelho genital maduro na fase adulta.

*Em um contexto tradicional, mais restrito, esses insetos eram tratados como os únicos integrantes 

da ordem Hemiptera. Atualmente, de forma mais ampla, a ordem Hemiptera também inclui os 

insetos antes considerados como ordem “Homoptera” (separados nas subordens Auchenorrhyncha 

e Sternorrhyncha), sendo os percevejos integrantes de uma terceira subordem, Heteroptera 

(equivalente a Hemiptera no contexto antigo e mais restrito).



<O aparelho bucal (Rostro ou probóscide)> A estrutura do aparelho 
bucal picador-sugador é diagnóstica da ordem Hemiptera, sendo observada 
não só em Heteroptera, mas em todas as demais subordens. Esse aparelho 
bucal é composto por um rostro constituído por um lábio segmentado, no 
qual se alojam as demais peças bucais, em forma de estiletes. Há um canal 
por onde passa o alimento e um canal salivar. A alimentação é composta por 
líquidos obtidos por sucção. A maneira mais fácil de distinguir a maioria dos 
heterópteros dos demais hemípteros é quanto ao ponto de projeção do rostro, 
originando-se da parte inferior do ápice da cabeça, sendo anterior à linha dos 
olhos.

Os percevejos podem ser predadores, fitófagos ou hematófagos (Fig. 1). Nos 
predadores, o rostro é curvado, nos demais, é alongado e reto. A maioria das 
espécies terrestres está associada com plantas, com as quais, muitas vezes 
mantém uma estreita relação de especificidade, ou seja, existem espécies de 
heterópteros que são especialistas em determinada espécie (espécie-específicas) 
ou grupo de plantas. Os fitófagos geralmente se alimentam em tecidos vasculares 
das plantas (caules e folhas) ou sobre os nutrientes armazenados dentro dos 
grãos. Por isso, muitas espécies são consideradas pragas para a agricultura.

Fig. 1. Vista lateral da porção anterior de diferentes percevejos. A, hematófago; B, 

predador; C, fitófago. As setas azuis indicam a região do pescoço e as setas vermelhas, 

o ápice do rostro. Fonte: Argolo et al. (2008).
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Os heterópteros que se alimentam da hemolinfa de outros insetos são denominados 
predadores ou entomófagos e são caçadores. Alguns predadores podem ocorrer em 
cavernas ou em ninhos de formigas. Mas a grande maioria dos predadores ocorre em 
qualquer lugar onde suas presas possam ser encontradas, por exemplo, no chão, em árvores 
e em arbustos. A família mais conhecida de predadores é a família dos reduvídeos. Muitos 
predadores apresentam importância econômica positiva, pois são inimigos naturais de 
pragas da agricultura. Por esse motivo, muitos são estudados como candidatos ao controle 
natural de pragas.

Dentro da família dos reduvídeos se encontra um dos mais conhecidos e bem estudados insetos: 
o grupo dos triatomíneos (Fig. 2), conhecidos vulgarmente como barbeiros, bicudos, chupões, 
chupanças (Brasil), vinchucas (Chile, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai), chipo ou pito 
(Colômbia e Venezuela), chinchorro (Equador), chirimacho (Peru), entre outros. Os barbeiros se 
alimentam de sangue de vertebrados, sendo considerados hematófagos obrigatórios em todos 
os estádios ninfais e no adulto (com raras exceções).

Entretanto, os barbeiros não são os únicos heterópteros 
que se alimentam de sangue de vertebrados. Outro 
exemplo de heteróptero hematófago bem conhecido 
é o grupo dos cimicídeos, conhecidos vulgarmente 
como percevejos de cama. Os cimicídeos são 
um bom exemplo de heterópteros que não 
apresentam asas, mesmo no estádio adulto. Tanto 
os barbeiros quanto os percevejos de cama são 
insetos de interesse médico, pois transmitem 
o tripanosoma agente da  doença de Chagas  
(no caso dos barbeiros) ou molestam humanos, 
causando incômodo ou manifestações alérgicas (no 
caso dos cimicídeos).

alimentam de sangue de vertebrados, sendo considerados hematófagos obrigatórios em todos 

como percevejos de cama. Os cimicídeos são 
um bom exemplo de heterópteros que não 
apresentam asas, mesmo no estádio adulto. Tanto 

Fig. 2. Triatoma infestans, um barbeiro. 

Foto: Marcelo Pereira, ICB/USP. Fonte: http://www.icb.usp.

br/~marcelcp



<algumas famílias de heterópteros com maioria de espécies 
fitófagas> //Alydidae -  Insetos de cabeça larga. Os habitats são fundamentalmente 
áridos e arenosos, como praias, savanas. Seu principal alimento são os fluidos das plantas. 
Algumas espécies apresentam importância econômica, já que são pragas do arroz.

//Coreidae (Fig. 3) - Insetos que apresentam geralmente pernas achatadas ou dilatadas 
que se assemelham às folhas dos vegetais onde eles ocorrem; algumas espécies são 
predadoras, mas a maioria das espécies é constituída por fitófagos e algumas podem 
causam danos a diversas plantas cultivadas.

Fig. 3. Percevejos da família Coreidae sobre um vegetal. 

Foto: Jane Costa.
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//Lygaeidae - Os bichos dos grãos. A maior 
parte das espécies desta família se alimenta 
do líquido contido em grãos, mas algumas 
espécies são predadoras.

//Miridae - Conhecidos como bichos das 
plantas. A maior parte das espécies se 
alimenta da seiva de plantas (fitófagos).

//Pentatomidae - Os percevejos do cheiro. 
São facilmente reconhecidos por um 
grande escutelo triangular e a maior parte 
das espécies é de fitófagos, mas alguns 
são predadores. Todos possuem glândulas 
odoríferas cuja secreção geralmente tem 
cheiro repugnante e é usada para repelir 
predadores.

//Rhopalidae - Insetos que não têm cheiro, 
pois as glândulas secretoras estão ausentes 
ou são pouco desenvolvidas.

//Tingidae - Insetos de ampla distribuição que 
se caracterizam pelo aspecto reticulado da 
superfície dorsal do corpo; são geralmente 
pequenos com até 6 mm de comprimento e 
alimentam-se de sucos vegetais provenientes 
especialmente das folhas de arbustos e 
árvores.



<algumas famílias de heterópteros 
com maioria de espécies predadoras 
ou hematófagas> //Anthocoridae - 
Insetos denominados de “pequenos piratas”. 
Predadores que se alimentam de insetos e 
ácaros e que acidentalmente podem picar o 
ser humano e outros vertebrados. Estes insetos 
podem causar muita dor devido à punção 
profunda que fazem.
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aquático conhecido como barata d’água. 

Foto: Alex W
ild, 2004. Fonte: http://www.

myrmecos.net/insects/Lethocerus2.html
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//Cimicidae - Insetos encontrados em grande parte do mundo, conhecidos 
também como percevejos de cama. No passado, os cimícídeos infestaram todos 

os estados brasileiros, mas o hábito de trocar as roupas de cama tornaram 
os cimicídeos raros no Brasil. Entretanto, atualmente nota-se focos de 

reinfestação por este heteróptero, especialmente na população que 
reside na rua. São desprovidos de asas, apresentam corpo achatado 
e largamente oval, medindo geralmente menos de 10 mm de 
comprimento. Alimentam-se do sangue do homem e de outros 
vertebrados. Em contraste a outros percevejos, os machos desta 
família não colocam o esperma diretamente no aparelho reprodutor 

da fêmea. Eles perfuram o abdômen dela e injetam o esperma na 
hemolinfa, que o transporta até os ovários, ocorrendo a fertilização 

dos ovos. Este tipo incomum de comportamento reprodutivo é conhecido 
como “inseminação traumática”.

//Gerridae - Insetos que apresentam pernas anteriores curtas, usadas na 
alimentação, e pernas médias e posteriores longas, usadas na locomoção sobre a 
superfície da água. A coloração é geralmente negra ou escura e o corpo é longo 
e estreito. Alimentam-se de organismos que caem na superfície da água, antes 
que afundem, pois esses insetos têm a habilidade de “caminhar” sobre a estreita 
cutícula formada na superfície da água pela tensão quimicamente proporcionada 
por pontes de hidrogênio.

//Naucoridae - Insetos especialmente encontrados na Região Neotropical. Têm 
geralmente corpo oval com cerca de 1 cm de comprimento, apresentando os 
fêmures anteriores robustos.Notonectidae - Insetos de ampla distribuição mundial, 
que apresentam um peculiar modo de nadar com o dorso voltado para baixo. São 
predadores ativos que utilizam as patas anteriores para segurar as presas.



//Reduviidae - Insetos assassinos (denominados 
assim porque muitas espécies matam outros 
artrópodes, sugando sua hemolinfa), de tamanho 
médio a grande, que apresentam cabeça estreita 
e alongada e abdome alargado no meio. Em 
geral, são predadores de outros artrópodes e 
muitos apresentam substância paralisante ou 
mortal para estes animais. Ocasionalmente 
picam o homem para se defender, sendo que 
essa substância pode causar dor, mas raramente 
são necessários cuidados médicos no indivíduo 
saudável.

Os membros da subfamília Phymatinae são 
comumente denominados de “emboscada”. 
Estes insetos ficam esperando a presa, que pode 
ser dez vezes maior do que o seu próprio corpo. 
Camuflados em algum lugar, ficam quietos até 
ter a certeza de poder capturá-la.

Os integrantes da subfamília Triatominae 
(barbeiros) não são predadores e sim 
hematófagos durante toda vida imatura e adulta 
(tanto machos quanto fêmeas). Os triatomíneos 
procuram abrigos durante o dia e geralmente 
alimentam-se à noite, quando sua fonte de 
alimento (sangue de vertebrados, especialmente 
de mamíferos e aves) se encontra dormindo.
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por @ nicolau Maués serra-Freire

Os  ptera são conhecidos como insetos “tripes”, tendo o corpo do adulto cerca de 0,5 
a 13 mm de comprimento, sendo a coloração negra ou marrom-escura predominante, 
mas existem espécies amarelas, alaranjadas e até esbranquiçadas. Podem ou não ter asas 
desenvolvidas. quando têm asas, são dois pares membranosos, estreitas, e com muitas 
franjas nos bordos, característica usada para a designação da Ordem: Thysanos = franja 
(em grego) e pteron = asa (em latim) (Fig. 1). Como conseqüência da ampla variedade 
de fontes alimentares, e de tipos de alimentos que podem garantir a sobrevivência dos 
indivíduos e a perpetuação das espécies, conseguem viver próximos dos humanos, animais 
domésticos e silvestres.

Antena

Franjas

Asa mesotoráxica

Flagelo da antena

Olhos compostos

Pata 1

Pata 2

Pata 3

Urômeros

Metatórax

Mesotórax

Protórax

Cabeça

Asa metatoráxica

Abdome

Figura 1. Thysanoptera: A) Desenho ilustrativo da 

segmentação do corpo, dos apêndices articulados, 

e das asas característica em espécime alado. Fonte: 

www.nhc.ed.ac.uk. B) Fotografia de espécime 

áptero (sem asa) adulto, com indicação externa da 

estrutura corporal (Fonte: www.ento.csiro.au).a bbbaa



Não é amplo o conhecimento popular sobre os 
Thysanoptera no Brasil, e ainda são poucos os 
grupos de pesquisadores trabalhando com estes 
insetos. Mas já há estudos taxonômicos recentes 
sobre tripes no Brasil, especialmente sobre espécies 
economicamente importantes, e particularmente 
aquelas vetoras de vírus de interesse agrícola, 
em que atuam na transmissão e disseminação. Já 
houve o reconhecimento de quatro espécies de 
Thysanoptera vetores de fitopatógenos no Brasil, 
tendo sido fundamental para a identificação, a 
determinação de hospedeiros verdadeiros, nos 
quais os tripes estão presentes, se alimentam e 
se reproduzem. Reconhecer o vegetal hospedeiro 
é necessário para a identificação do tripe.

<Morfologia externa> Cabeça – livre com 
ampla movimentação, de aspecto quadrangular, 
estando às peças bucais inseridas em uma 
saliência cônica ântero-ventral; olhos compostos 
desenvolvidos, com pequeno número de unidades 
formadoras da imagem, mas com córnea circular; 
dois a três olhos simples presentes posicionados 
entre os olhos compostos nas formas aladas, e 
quase sempre ausentes nas ápteras. Antenas com 
flagelo composto por 6 a 10 pequenos segmentos 
globosos (moniliformes) ou não globosos 
(filiformes).
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Aparelho bucal do tipo picador-sugador 
assimétrico, por só possuir uma única mandíbula 
em forma de estilete, a esquerda, duas maxilas 
estiletiformes, dois palpos maxilares e dois 
labiais, um labro, um lábio, e uma hipofaringe. 
Os tripes podem ser fitófagos, predadores, 
ou ainda alimentarem-se de pólen, esporos 
e hifas de fungos. Certas espécies podem, 
eventualmente, utilizar exsudatos (glossário) 
de Lepidoptera, succionar sangue ou serem 
ectoparasitos de outros insetos.

//Tórax – formado por placas (escleritos), 
posicionadas dorsalmente (tergitos), 
lateralmente (pleuritos) e ventralmente 
(esternitos), que se articulam entre si formando 
anéis, um para cada segmento do tórax 
(protórax, mesotórax e metatórax). Nos tripes 
o protórax é livre (Fig. 2), com um tergito 
relativamente grande, mas meso e metatórax 
estão fusionados. Três pares de patas desiguais, 
sendo a pata I mais robusta que as outras, 
que são subiguais entre si e adaptadas para 
caminhar; também há diferença sexual, sendo 
que nos machos os fêmures da pata I são 
dilatados e possuem um forte gancho no tarso. 
Outras características dos tisanópteros são: a 
presença de um arólio adesivo e eversível na 

Figura 2. Thysanoptera: a) Cabeça e protórax de 

macho, pata I robusta e com forte gancho no tarso 

(Fonte: www.worldwidewattle.com). b) Cabeça e tórax 

de fêmea, com patas subiguais (Fonte: tolweb.org).

a

b

Protórax Cabeça



extremidade tarsal, entre as duas garras, e também uma 
metamorfose intermediária entre a simples e a completa. 
Asas meso e metatoráxicas semelhantes entre si, estreitas, 
lanceoladas, membranosas, transparentes, com poucas 
nervuras de sustentação, mas sempre com franjas; quando 
em repouso, arrumam-se umas sobre as outras dispostas 
sobre o abdome. Em algumas espécies as fêmeas têm asas, e 
os machos são ápteros ou têm asas reduzidas.

//Abdome – alongado, achatado dorso-ventralmente, 
formado por 11 segmentos, e em um grupo dos tripes pode 
estar inserido em grande extensão no tórax; no outro grupo 
a base do abdome é estrangulada.

<Ciclo de vida> Após o acasalamento a fêmea fecundada 
desenvolve os ovócitos nos ovários. Os ovos são postos sobre 
as folhas das plantas, ou dentro de fendas, orifícios do corpo 
vegetal, isolados uns dos outros, ou reunidos em massa 
que se mantém junta por substância pegajosa liberada pela 
fêmea durante a ovoposição. Em poucos dias se completa o 
desenvolvimento embrionário, e quando da eclosão dos ovos, 
as formas que emergem são muito semelhantes aos adultos, 
são ninfas que não têm asas. Mudas e ecdises originam 
formas inativas de pré-pupas, e as pupas com tecas alares 
(pequenas asas não funcionais), e depois os adultos. O ciclo 
pode acontecer em 10 dias ou em 22 meses, dependendo da 
espécie.
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Em algumas espécies as fêmeas realizam partenogênese (capacidade de realizar 
postura de ovos viáveis sem que tenha ocorrido acasalamento), e os ovos por 
elas postos poderão originar machos e fêmeas, ou somente novas fêmeas 
partenogênicas.

<Hábitos e relação com humanos> Como consequência da grande 
plasticidade no seu hábito alimentar, os Thysanoptera ocupam um número 
variado de locais onde conseguem colonizar, que integram os habitats, como: 
flores e folhas de inúmeras espécies vegetais, folhedo, folhiço, cascas de 
árvores, em galhas produzidas por eles ou por outros insetos. Podem também 
estar associados à ninhos de vertebrados, principalmente aves e mamíferos 
(roedores, marsupiais), ou ainda de invertebrados como formigas e cupins. 
Os tripes habitualmente são sugadores de seiva vegetal nas folhas e flores, 
podendo provocar deformações nessas estruturas, muito importantes na 
atividade de floricultura, mas há espécies que se alimentam dos esporos de 
fungos, de células de algas, de hemolinfa de outros insetos, e mesmo sangue 
de vertebrados.

Das quatro espécies do gênero Thryps com registro comprovado para o 
Brasil, três (T. simplex, T. palmi e T. tabaci) são pragas de uma ou mais 
culturas agrícolas, ou vetoras de vírus, e a quarta (T. australis) encontra-
se associada a flores de eucalipto. Thryps simplex está amplamente 
distribuída, sendo praga de Palma de Santa Rita; T. palmi está presente 
em todas as regiões geográficas brasileiras, e em várias culturas, como as 
de batata, melancia, melão, pimentão, berinjela, e de feijão. Thryps tabaci 
tem preferência por alho, aspargo, cebola e cebolinha, e ainda que tenha 
sido incriminado como praga de cultura de algodão, na literatura agrícola do 
Brasil não há registro do encontro destes insetos nos algodoeiros.



Há espécies que são benéficas para a vida das comunidades porque atuam como 
decompositoras de nutrientes, realizam controle biológico de artrópodes e de plantas 
invasoras, mas principalmente por seu grande papel polinizador de várias plantas.

<Taxonomia> São reconhecidas nove famílias na ordem Thysanoptera, 
sendo que oito estão incluídas na subordem Terebrantia (Adiheterothripidae, 
Aeolothripidae, Fauriellidae, Heterothripidae, Melanthripidae, Merothripidae, 
Thripidae, Uzelothripidae), e a outra está na subordem Tubulifera (Phlaeothripidae). 
As famílias Thripidae e Phlaeothripidae, que constituem os grupos mais derivados da 
ordem, compreendem cerca de 90% do total de espécies descritas de Thysanoptera. 
Na América do Norte, há aproximadamente 62 espécies do gênero Thryps (43 
endêmicas), enquanto apenas oito foram registradas nas Américas Central e do Sul.

No Brasil são conhecidas seis famílias, que reúnem 139 gêneros, em total de 520 
espécies, sendo que a família Aeolothripidae é formada por espécies de tripes 
predadores, benéficos para o homem; a Thripidae é integrada por insetos herbívoros 
que são pragas de lavouras; e a família Phlaeothripidae está composta por espécies 
de tripes que são pragas, e outras que são benéficas. No gênero Thryps são 
quatro espécies, e embora não seja um gênero do Novo Mundo, possivelmente o 
número reduzido de espécies registradas no Brasil esteja relacionado à ausência de 
levantamentos.

Os Thysanoptera provavelmente foram espalhados pelo mundo em larga escala, mas 
foram mal estudados fora da Europa e Estados Unidos. Os insetos fósseis relacionados 
a esta ordem foram encontrados em material do período Terciário tão velho quanto o 
do Rio Branco (White River) na América do Norte, período Oligoceno, e no âmbar 
Báltico, mas nada é sabido a respeito da história precedente do grupo.
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por @ Monalisa de Paula Rocha

<O que é?> São insetos pequenos e crípticos, estão 
presentes em todo o mundo em uma grande variedade 
de ecossistemas terrestres. O nome Psocoptera provém 
do grego Psocos e significa “raspar” mais ptera 
significa asa.

São aproximadamente 4.400 espécies em 41 famílias. 
No Brasil são registradas 371 espécies agrupadas em 
29 famílias. A ordem Psocoptera (também conhecida 
como Corrodentia) está dividida em três subordens 
Trogiomorpha, Troctomorpha e Psocomorpha, que se 
distinguem pelo número de segmentos nas antenas, 
tarsos e palpos labiais.

<Como vivem?> Estes insetos vivem sobre a 
vegetação, incluindo a folhagem, ramos, casca de 
árvores, em superfícies de madeira úmidas e sobre o solo. 
Algumas espécies são encontradas sobre livros, no meio 
de papéis velhos, moinhos ou em produtos alimentares 
armazenados. Alimentam-se de fungos, cereais, pólens, 
algas, liquens e detritos diversos, incluindo-se produtos 
armazenados e materiais em coleções entomológicas 
e herbários. A maioria das espécies é solitária, outras 
podem ser comunais, formando grupos pequenos de 
adultos e ninfas sob teias de seda.



<Suas características> Os membros desta ordem 
possuem corpo mole, de cor esbranquiçada, acinzentada ou 
parda, algumas espécies das regiões tropicais apresentam cores 
vivas ou desenhos característicos, principalmente na cabeça 
e nas asas (Fig. 1). Medem de 1 a 10 mm de comprimento. Há 
algumas espécies que chegam a medir 15 mm de comprimento. 
Cabeça grande e móvel, pós-clípeos bulbosos e grandes olhos 
compostos; três ocelos estão presentes nas espécies aladas, 
mas ausentes nas ápteras. As antenas têm 13 artículos e são 
filiformes. As peças bucais possuem mandíbulas mastigadoras 
assimétricas e palpos labiais reduzidos. O tórax varia de acordo 
com a presença de asas. O pronoto é pequeno, e o mesonoto e o 
metanoto são maiores. As pernas são gressoriais e finas. As asas 
são freqüentemente reduzidas ou ausentes. Quando presentes, 
as asas são membranosas, com nervação reduzida, com a asa 
ligada á asa anterior (que é maior) durante o vôo, e em repouso, 
as asas são mantidas dobradas em forma de “telhado” sobre o 
abdome. O abdome possui de nove a dez segmentos visíveis. Os 
cercos estão ausentes.

A corte com freqüência envolve uma dança nupcial com 
movimentos e som, seguida pela transferência de espermatozóides 
por meio de um espermatóforo. A cópula demora de poucos 
segundos a várias horas, dependendo da espécie. São ovíparos, 
sendo os ovos postos em grupos ou um a um sobre a vegetação 
ou sob a casca de árvores. As fêmeas cobrem os ovos com 
uma fina teia para proteção, onde as ninfas se desenvolvem. A 
partenogênese é comum, e pode ser obrigatória ou facultativa. 
A viviparidade também é conhecida em pelo menos um gênero. 
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O desenvolvimento é hemimetábolo. As ninfas sofrem de quatro 
a seis mudas e após 35 dias, aproximadamente emergem os 
adultos.

Como inimigos naturais podem ser citados as aranhas, pseudo-
escorpiões, larvas de neurópteros, formigas, vespas e tripés. 
O intestino destes insetos normalmente contém protozoários 
parasitos, e alguns himenópteros foram encontrados parasitando 
ovos de psocópteros.

<Curiosidades> Os insetos dessa ordem também são 
conhecidos como piolho-dos-livros e piolho-das-cascas. Na Europa 
é muito conhecido como o “relógio da morte”, um psocóptero 
que faz um ruído especial nas casas e é tido como anunciador da 
morte. Possuem excelente poder de dispersão, geralmente estão 
entre os primeiros insetos a colonizar novos ambientes e a invadir 
ambientes alterados. Embora a maioria dos Psocoptera seja de 
vida livre, algumas espécies vivem entre os pêlos de mamíferos 
ou entre as penas de aves, e ali se desenvolvem, alimentando-se 
de resíduos de penas ou de células da pele.

Os Psocoptera que ocorrem em residências raramente causam 
danos nas casas, mas podem tornar-se incômodos quando 
sua população está muito alta, algumas infestações têm sido 
registradas, causando danos em trigos e arroz armazenados. 
Coleções de insetos mal cuidadas podem ser totalmente destruídas 
por psocópteros.
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Fig. 1. Um Psocoptera adulto alado. 

Foto: Jane Costa.



Phthiraptera



Phthiraptera
207



por @ Michel P. Valim

A ordem Phthiraptera (do grego, phthir- = piolho; -a- = sem; -ptera = 
asa) possui mais de 5.000 espécies e inclui os insetos conhecidos como 
“piolhos”. São ápteros, possuem corpo achatado dorso-ventralmente, 
antenas com 3 a 5 segmentos, peças bucais especializadas, três pares de 
pernas curtas e adaptadas à fixação nos seus hospedeiros. Embora sejam 
diminutos em tamanho (≈ 2,0mm), podem ser facilmente vistos a olho 
nu.

Todas as espécies de piolhos são ectoparasitos permanentes e obrigatórios 
de aves e mamíferos. São hospedeiro-específicos, isto é, geralmente 
cada espécie de piolho é encontrada sobre um único hospedeiro. Além 
disso, há espécies que vivem em regiões específicas do corpo do seu 
hospedeiro (ex. asas, ao redor das orelhas, cauda). Os piolhos possuem 
grande dependência fisiológica de seus hospedeiros e são incapazes 
de viver por mais que poucas horas fora deles, sendo transmitidos de 
um animal para o outro por contato direto. Na natureza esse contato 
ocorre durante brigas, cópula, período no ninho e principalmente nas 
espécies sociais. Nos indivíduos de cativeiro, a forma mais frequente de 
transmissão é através do contato forçado aliado a confinamento desses 
animais em pequenos espaços.

As fêmeas colocam de 4 a 10 ovos por dia, estes são vulgarmente 
conhecidos como lêndeas e são cementados nos pelos ou penas do 
hospedeiro. Os imaturos, chamados de ninfas, apresentam três estádios 
que se diferenciam dos adultos pelo menor tamanho e ausência de 
genitália externa. Todo o ciclo, de ovo a ovo, ocorre sobre um hospedeiro 
(nunca fora dele) e dura em média 35 dias.
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Podemos dividir esses insetos em dois grandes grupos. O primeiro, os piolhos 
sugadores ou anopluros, é composto apenas pela subordem Anoplura (fig. 1). 
O segundo grupo, que inclui as subordens Rhynchophthirina (fig. 2), Ischnocera 
(fig. 3) e Amblycera (fig. 4) está representado pelos piolhos mastigadores ou 
malófagos.

1

2

3

4

Figuras 1–4. Anoplura, Pediculus humanus capitis (1); Rhyncophthirina, 

Haematomyzus elephantis (2) (foto: V.S. Smith); Ischnocera, Eutrichophilus 

cercolabes (3); Amblycera, Gyropus limai (4). 



Dos 0,8mm nos machos de Discocorpus cephalosus (fig. 10) até os 10,9mm nas 
fêmeas de Laemobothrion vulturis (fig. 11), são insetos ricos em forma e adaptações 
morfológicas. Não menos interessantes que seus adultos, alguns imaturos de espécies de 
anopluros (Hoplopleuridae) ectoparasitos de roedores medem cerca de 0,3mm.

Apenas as famílias com importância médica e para biodiversidade brasileira serão 
brevemente apresentadas.

<Sub-ordem Amblycera> Aparelho bucal do tipo mastigador; mandíbulas 
inseridas na parte ventral da cabeça (fig. 5, md); palpos maxilares presentes (fig. 5, 
pm); cabeça tão ou mais larga que o protórax; antenas inseridas em uma cavidade 
lateral (fig. 5, ca); tarsos com 1 ou 2 garras. Das famílias que ocorrem no Brasil, 
metade delas são parasitos de aves (Menoponidae, 66 gêneros/1.043 espécies; 
Ricinidae, 3/109; Laemobothriidae, 1/20) e outra metade são parasitos de mamíferos 
(Trimenoponidae, 6/18; Gyropidae, 9/96; Boopidae, 8/55).

Vivem próximos à pele dos hospedeiros onde buscam seu alimento. Nas aves, a dieta 
consiste em fragmentos de peles, penas e plumas (Menoponidae e Laemobothriidae) 
(fig. 9). Embora com mandíbulas bem desenvolvidas, alguns gêneros de Menoponidae 
apresentam a hematofagia como parte de sua dieta (ex. Hohorstiella, 
Holomenopon, Menacanthus, Pseudomenopon e Trinoton), além das 
espécies da família Ricinidae que ingerem exclusivamente sangue. Nos mamíferos, 
os amblíceros se alimentam de secreções sebáceas, descamações da pele e sangue 
(Trimenoponidae, Gyropidae e Boopidae).
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Figuras 5–12. Gyropus cercomydis, Gyropidae (5); Trabeculus aviator, Philopteridae (6); 

Eulinognathus wernecki, Hoplopleuridae (7); Degeeriella carrikeri, Philopteridae (8); 

Colpocephalum maculatum, Menoponidae (9); Discocorpus microgenitalis, Philopteridae (10) 
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//Menoponidae – Estão presentes na maioria dos grupos de aves que 
ocorrem no Brasil. Nesta família está inserida a espécie mais patogênica 
para avicultura mundial, Menacanthus stramineus (em galinhas 
e perus). Ainda há, nas aves brasileiras, muitas espécies desconhecidas 
para ciência nesta família.

//Ricinidae – Vivem especificamente sobre os beija-flores e passarinhos. 
Todas as espécies possuem mandíbulas modificadas adaptadas para 
perfuração da pele e obtenção de sangue.

//Laemobothriidae – As espécies do subgênero Laemobothrion 
(4 espécies) ocorrem em diversos gaviões e falcões, e aquelas do subgênero 
Eulaemobothrion (16 espécies) são específicas de algumas garças, 
frangos d’água, tuiuiú, mergulhões, pavãozinho-do-pará etc.

//Trimenoponidae – Possuem distribuição sulamericana onde vivem 
sobre a pele de preás, chinchilas e marsupiais, nos quais alimentam-se de 
descamações da pele e sangue. A espécie mais conhecida é um ectoparasito 
do porquinho-da-índia, chamada Trimenopon hispidum.

//Gyropidae – Também exclusivas da América do Sul, no Brasil são 
parasitos de roedores como cutias, pacas, preás, ratos de espinho, guiaras, 
ratos-soiá e punarés. As espécies mais conhecidas vivem também no 
porquinho-da-índia: Gyropus ovalis e Gliricola porcelli.

//Boopidae – A distribuição geográfica e de hospedeiros são exóticos 
à fauna brasileira. Ocorrem nos cangurus e wallabis australianos, porém 
uma espécie se difundiu por todo o mundo com o cão doméstico, é ela 
Heterodoxus spiniger.



<Sub-ordem Ischnocera> Aparelho bucal do tipo 
mastigador; mandíbulas ventrais na cabeça (fig. 6, md); 
palpos maxilares ausentes; cabeça tão ou mais larga que o 
protórax; antenas inseridas totalmente expostas na margem 
lateral da cabeça (fig. 5, an); tarsos das pernas com 1 ou 2 
garras. Possuem apenas duas famílias, uma delas exclusiva de 
aves (Philopteridae, 132 gêneros/2.738 espécies) e outra dos 
mamíferos (Trichodectidae, 19/382).

Vivem sobre as penas e pelos das diferentes regiões do corpo 
dos seus hospedeiros. Em geral esses insetos se alimentam 
de pequenos fragmentos de penas e plumas das aves 
(Philopteridae) (fig. 8). As espécies de Trichodectidae (fig. 12) 
se alimentam de secreções sebáceas e ocasionalmente de 
sangue, mas não de pelo, como se acredita.

//Philopteridae – São encontradas em todos os grupos 
de aves que ocorrem no Brasil. Possuem consideráveis 
modificações morfológicas para viverem em regiões específicas 
do corpo da ave. Centenas de insetos dessa família vivem nas 
aves brasileiras e ainda são desconhecidos para ciência.

//Trichodectidae – São parasitos de diferentes grupos de 
mamíferos por todo o mundo, sobretudo alguns que ocorrem 
no Brasil. Suas espécies comuns aos animais silvestres da 
nossa fauna são encontradas em quatis, veados, ouriços, 
bugios, cães silvestres e gatos do mato etc. Ocorrem também 
em animais domésticos como o cão, gato, boi, ovelha, cabra 
e burro.
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<Sub-ordem Anoplura> Aparelho bucal do tipo picador-
sugador, peças bucais modificadas em quatro estiletes retraídos 
dentro da cabeça na porção anterior e não prontamente visível 
(fig. 7, pb); cabeça mais estreita que o protórax; antenas 
expostas e inseridas na margem lateral da cabeça (fig. 7, an); 
tarsos com apenas 1 garra. Sete famílias apresentam importância 
medico-veterinária e/ou para biodiversidade brasileira, são elas: 
Enderleinellidae (5 gêneros/54 espécies); Haematopinidae (1/21); 
Hoplopleuridae (6/154); Linognathidae (3/71); Pediculidae (1/3); 
Polyplacidae (19/185); Pthiridae (1/2).

Esses insetos vivem aderidos aos pelos próximos à pele dos seus 
hospedeiros alimentando-se exclusivamente de sangue. Nesta 
subordem estão as três únicas espécies que podem parasitar os 
seres humanos, além de serem as mais importantes do ponto de 
vista de veiculação de patógenos para o homem e animais.

//Enderleinellidae – Seus representantes na fauna brasileira 
são as espécies do gênero Enderleinellus, que são encontradas 
principalmente sobre esquilos.

//Haematopinidae – Espécies restritas aos animais que possuem 
casco e são exóticas à fauna brasileira. Cinco delas são econtradas 
em animais domésticos, como o porco, boi, burro e búfalo.

//Hoplopleuridae – A maioria das espécies é restrita de 
roedores de diversas partes do mundo. No Brasil há uma dezena 
de espécies do gênero Hoplopleura encontradas nesses 
hospedeiros silvestres.

Hoplopleuridae (6/154); Linognathidae (3/71); Pediculidae (1/3); 

Esses insetos vivem aderidos aos pelos próximos à pele dos seus 
hospedeiros alimentando-se exclusivamente de sangue. Nesta 



//Linognathidae – Cinco espécies são encontradas em animais 
domésticos como o cão, boi, cabra e ovelha. Entretanto, há espécies 
nativas encontradas nos veados (Solenopotes binipilosus) e canídeos 
silvestres (Linognathus taeniotrichus) da fauna brasileira.

//Pediculidae – Destaca nesta família a espécie encontrada 
no homem, que possui duas subespécies: Pediculus humanus 
humanus (piolho do corpo) e Pediculus humanus capitis (piolho 
da cabeça). Outra espécie silvestre que é encontrada sobre macacos 
bugios é o Pediculus mjoebergi.

//Polyplacidae – Duas espécies do gênero Polyplax ocorrem 
comumente nos ratos de esgoto. Uma espécie nativa (Ctenophthirus 
cercomydis) é frequentemente encontrada em roedores conhecidos 
como punarés.

//Pthiridae – Uma das espécies dessa família é também parasito 
do ser humano. Conhecido popularmente como “chato” ou piolho da 
região pubiana, o Pthirus pubis é transmitido através do ato sexual.

<Importância médico-veterinária> A infestação por piolhos 
é conhecida como pediculose, anoplurose ou malofagose. Um único 
animal pode estar infestado com milhares de parasitos. A ação direta e 
perceptível que esses insetos causam sobre seus hospedeiros é coceira, 
formação de áreas de depilação, crostas na pele, irritabilidade e anemia, 
predispondo o animal a infecções secundárias. Os animais infestados 
ficam fracos e suscetíveis a outras doenças, se coçando frequentemente 
e piorando assim sua condição física.
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Esses sinais aparecem de acordo com o tempo de infestação, 
quantidade de ectoparasitos e estado fisiológico do 
hospedeiro. Em altas infestações os piolhos são percebidos 
mais facilmente que quando em baixas populações, mesmo 
nos animais domésticos.

A hematofagia ocasional ou obrigatória denota a 
importância médico-veterinária destes insetos. A ingestão 
de sangue possibilita a aquisição e veiculação de vários 
tipos de microorganismos e vermes.

Filarídeos que vivem no coração e tendões das pernas de 
aves aquáticas da fauna brasileira são transmitidos por 
malófagos, como faz o Heterodoxus spiniger com um 
filarídeo que vive na pele de seu hospedeiro (cão). O malófago 
do cão, Trichodectes canis, transmite ao seu hospedeiro 
uma tênia, que eventualmente pode parasitar o homem. O 
anopluro Haematopinus suis, pode transmitir vírus e 
bactérias para os porcos em criações. Assim, esses insetos 
desempenham importante papel nas perdas econômicas em 
criações animais tanto de aves como de mamíferos.

O piolho do homem, Pediculus humanus humanus, 
é responsável pela transmissão de importantes bioagentes 
de doenças como o tifo exantemático, tifo epidêmico, febre 
das trincheiras e febre recorrente. Essas doenças foram 
responsáveis pela morte de milhares de pessoas, sobretudo 
soldados nas grandes guerras, onde surtos de pediculoses 
eram frequentes. 



<Curiosidades> Na idade média era muito 
frequente infestações pelo piolho do corpo, 
Pediculus humanus humanus, mesmo 
pelos mais nobres. Ter piolhos era tido como 
manifestação de humildade, frente a vontade 
de Deus, uma vez que os piolhos também teriam 
sido criados por ele.

A espécie de piolho que pode sobreviver por maior 
período fora do corpo do hospedeiro é o piolho do 
corpo. Seus ovos são depositados nas vestimentas 
das pessoas infestadas, onde encontram boas 
condições para o seu desenvolvimento.

Todos os Phthiraptera são ovíparos, com exceção das 
duas espécies do gênero Meinertzhageniella 
(Philopteridae), ectoparasitos de emas, que são 
vivíparas, isto é, há o desenvolvimento da primeira 
fase ninfal no útero da fêmea.

Espécies de alguns gêneros da família 
Menoponidae, podem ser consideradas 
endoparasitos, por viverem em cavidades 
internas no corpo das aves. As espécies do 
gênero Piagetiella que vivem na cavidade 
oral (bolsa) de pelicanos e espécies dos gêneros 
Longimenopon e Rediella que são 
encontrados no interior do canhão das penas das 
asas de outros grupos de aves.
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A maioria das espécies de piolho faz 
reprodução sexual. Porém, algumas 
espécies de tricodectídeos (Trichodectidae) 
encontrados no burro, boi e cabra apresentam 
fêmeas partenogenéticas e/ou com machos 
aparecendo de forma esporádica e em baixas 
populações.

As espécies dos gêneros Bizarrifrons e 
Struthiolipeurus (Philopteridae) são as 
únicas dentre todos os piolhos que possuem 
assimetria bilateral na região da cabeça. 
São parasitos de aves do grupo dos guaxe e 
xexéus, e emas, respectivamente.

As espécies do gênero Harrisoniella 
(Philopteridae), parasitos de albatrozes, são as 
únicas conhecidas em que os machos (9,2mm) 
são maiores que as fêmeas (8,8mm).



<É importante saber que...> Piolhos não possuem 
asas, portanto não voam. O contágio sempre dependerá 
do contato direto entre pessoas ou raramente pela troca 
de vestimentas (ex. gorros, bonés etc). Por este motivo, as 
crianças são sempre infestadas por esse ectoparasito, pois é 
a fase em que mais estamos suceptíveis devido aos nossos 
hábitos e brincadeiras infantis que sempre envolvem muito 
contato físico.

Embora haja idades e indivíduos predisponentes para 
aquisição de piolhos (ex. infância), basta o contato físico 
entre uma pessoa infestada com outra livre de parasitos 
que ocorrerá transmissão, independente de idade ou estado 
de higiene pessoal.

Somente água não elimina os piolhos, pois eles não 
morrem afogados. Suas aberturas respiratórias se fecham 
quando se molham, basta lembrar que pinguins e outras 
aves aquáticas possuem piolhos.
quando se molham, basta lembrar que pinguins e outras 
aves aquáticas possuem piolhos.
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fig.2

fig.9

fig.8
por @ Ayr de Moura Bello

Abrange todos os insetos conhecidos como 
besouros, com quase 230.000 espécies descritas, 
constitui a mais numerosa ordem dos insetos. 
Tal variedade é decorrente de longo período 
evolutivo, onde modificações morfológicas 
ocorreram, possibilitando que cada espécie se 
tornasse o mais adaptada possível aos diversos 
ambientes em que vivem. Exceto no Continente 
Antártico, nas geleiras permanentes e nas águas 
oceânicas, os coleópteros estão presentes em 
todos os demais habitats naturais e antrópicos do 

2
besouros, com quase 230.000 espécies descritas, 
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evolutivo, onde modificações morfológicas 

planeta.

Dos 200 mm do prionídeo Titanus giganteus 
(Fig. 1) ao microscópico sidmenídeo de 0,5 
mm Euconnus sp. (Fig. 2); do peso-pesado 
dinastídeo Megasoma actaeon (Fig. 3) 
ao peso-pluma ptiliídeo Ptinella sp. (Fig. 4); 
do negro passalídeo Veturius transversus 
(Fig. 5) ao branco curculionídeo Compsus sp. 
(Fig.6), passando pela colorida joaninha Cyra 
fuscomaculata (Fig. 7); do redondo cassidíneo 
Botanochara ruforeticulata (Fig. 8, a-b) ao 
longilíneo brentídeo Brentus caudatus (Fig. 
9, a-b); do semi-esférico ditiscídeo Queda sp. 
(Fig. 10) ao plano tenebronídeo Adelina sp. 
(Fig. 11, a-b), os besouros apresentam infinita 
combinação de formas, tamanhos e coloridos.

fig.5
fig.9
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<Com tal diversidade, surge a pergunta: como reconhecer 
um coleóptero?> Como todos os insetos, os besouros apresentam 
cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas e três pares de pernas (Fig. 
12). Apresentam ainda, geralmente, dois pares de asas: as do segundo par, 
às vezes ausentes ou atrofiadas, são funcionais, membranosas ou plumosas; 
as do primeiro par, denominadas élitros, caracterizam-se por não serem 
funcionais e apresentarem vários graus de rigidez, desde a flexibilidade do 
pergaminho à dureza da madeira; podem cobrir inteiramente o abdômen 
ou serem mais curtos, deixando de um a todos os segmentos abdominais 
expostos, mas sempre estão presentes.

fig.12



Apenas os coleópteros possuem élitros? Sim. Os Dermaptera possuem as asas 
anteriores bastante parecidas, mas elas são denominadas tégminas e têm textura 
diferente. Além disso, as “tesourinhas” têm características bem diversas.

Respondendo à pergunta acima, um inseto é um besouro sempre que possuir élitros. 

O ciclo biológico dos besouros começa no ovo, do qual sai uma larva, que passa por 
várias fases de crescimento (estádios) até se transformar em pupa, da qual emerge 
o inseto adulto, que acasala e a fêmea, fertilizada, põe os ovos que, eclodindo, 
perpetuarão a espécie. O adulto não mais cresce ou muda de forma. Assim, quando 
vemos vários besouros parecidos mas de tamanhos diferentes, os menores não são 
“filhotes” dos maiores: ou são de espécies diferentes ou, se da mesma espécie, a 
diferença de tamanho é devida à maior ou menor disponibilidade alimentar que a 
larva encontrou em seu desenvolvimento.

Por seu hábito alimentar, os besouros podem ser:

 » //Fitófagos: comem partes de vegetais vivos.

 »  - Filófagos: comem folhas.

 »  - Xilófagos: comem madeira.

 »  - Rizófagos: comem raízes.

 »  - Polinífagos: comem pólen.

 »  - Granívoros: comem sementes e grãos.

 » //Micetófagos: comem fungos e cogumelos.

 » //Coprófagos: comem fezes.

 » //Necrófagos: comem matéria orgânica morta.

 » //Carnívoros: comem larvas e adultos de outros insetos.

Os besouros, ainda que pouco notados, estão presentes, positiva ou negativamente, 
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em muitas atividades humanas:

//Agricultura - A necessidade de produzir alimentos levou o 
ser humano a cultivar extensas áreas com uma única planta, as 
monoculturas. Os besouros fitófagos que nelas se criam tendem 
a se reproduzir exponencialmente, pois encontram alimento em 
abundância. Com isso, tais espécies tornam-se pragas agrícolas 
que requerem elevados gastos em defensivos químicos para 
seu controle; em contrapartida, uma das mais eficazes, seguras, 
econômicas e ambientalmente corretas formas de combatê-las 
é pelo emprego de besouros predadores, que irão se alimentar 
das larvas e adultos dessas pragas, mantendo sua população em 
um patamar aceitável. Há outros besouros, ainda, que contribuem 
para a polinização, sendo benéficos à produção, especialmente em 
pomares.

//Silvicultura - Assim como na agricultura, os reflorestamentos 
monoculturais enfrentam a proliferação de besouros xilófagos que 
broqueiam caules e ramos, danificando a madeira deles extraída. 
Outros prejudicam o desenvolvimento normal das árvores pela 
“poda” excessiva de seus galhos.

//Domiciliar - Mesmo dentro de casa, é comum aparecerem 
besouros broqueando móveis, outros danificando roupas de couro 
ou lã, outros ainda estragando alimentos na despensa.



//Saúde - Besouros não picam, não ferroam e não são peçonhentos; seu 
aparelho bucal é mastigador e apenas os maiores exemplares, com mandíbulas 
muito desenvolvidas, conseguem eventualmente dar mordidas doloridas. Alguns 
besouros, no entanto, quando perturbados, são capazes de expelir substâncias 
altamente corrosivas que, em contato com a pele, provocam ulcerações de difícil 
cicatrização.

//Medicina Forense - Quando alguma pessoa morre em ambiente natural, 
imediatamente o corpo passa a ser ocupado por espécies necrófagas que nele 
depositam seus ovos. As larvas eclodem, passam por seus estágios de crescimento, 
empupam, e o adulto emerge. Cada uma dessas etapas ocorre com duração própria 
a cada espécie. Conhecendo o ciclo biológico desses insetos e observando seu grau 
de desenvolvimento, é possível determinar com bastante precisão o dia do óbito, 
dado fundamental para a subseqüente investigação.

//Controle no Ambiente - Devido à preocupação da humanidade com a 
preservação do ambiente, várias ferramentas vêm sendo utilizadas para verificar a 
qualidade do meio em que vivemos. Uma das mais importantes é o levantamento 
da quantidade e da variedade de espécies vegetais e animais que ocorrem em um 
determinado ecossistema. Entre os animais, os insetos ganham importância cada 
vez maior pela facilidade com que podem ser observados e coletados. Inúmeros 
besouros cumprem esse papel, pois têm direta relação com suas fontes alimentares: 
alguns, por se alimentarem de fezes de mamíferos (coprófagos), são recenseados 
periodicamente, pois sua redução indicaria a também redução no número desses 
animais. A variedade de besouros aquáticos em um riacho ou lagoa é um seguro 
indicador da qualidade desses corpos d’água. O desaparecimento de uma espécie 
pode significar o prévio desaparecimento de sua planta hospedeira.
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Na Natureza, besouros apresentam hábitos e características 
bastante curiosos, entre os quais destacamos:

//Os luminosos - São os vaga-lumes e pirilampos. Apesar 
de dicionarizadas como sinônimas, as duas acepções referem-se a 
insetos morfologicamente distintos. Os pirilampos possuem os órgãos 
luminosos ventralmente em um ou mais segmentos apicais do abdômen 
Cratomorphus giganteus (Fig. 13, a-b); sua luz é emitida em curtos 
pulsos cujos intervalos são característicos para cada espécie; o vôo é lento 
e oscilante. Os vaga-lumes têm os órgãos luminosos posicionados nos 
dois ângulos basais do pronoto Pyrophorus noctilucus (Fig. 14, a-b); 
sua luz é emitida por longos períodos; seu vôo é rápido e retilíneo. 

//Os nadadores - M
orfologicamente adaptados, realizam todo o seu 

ciclo biológico em meio aquático; apresentam perfil hidrodinâmico e pernas 

natatórias em forma de remo; são os ditiscíd
eos, girinídeos e noterídeos 

Megadytes giganteus (Fig
. 15, a-b).

//Os lenhadores - Utilizando-se de suas possantes mandíbulas, 
esses besouros fazem uma incisão anelar nos galhos das árvores, 
matando-os e os deixando presos apenas por um estreito colo. As 
fêmeas depositam seus ovos na extremidade do galho morto; este, 
algum tempo depois, cai e serve de abrigo e alimento para as larvas 
do inseto Oncinderus dejeani (Fig. 16, a-b).

fig.15 sua luz é emitida por longos períodos; seu vôo é rápido e retilíneo. 

//Os nadadores -

ciclo biológico em meio aquático; apresentam perfil hidrodinâmico e pernas 

natatórias em forma de remo; são os ditiscíd
eos, girinídeos e noterídeos 

fig.15
a

b
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//Os rola-bostas - Coprófagos; localizado o 
excremento, as fêmeas perfuram um buraco vertical 
no solo, separam um pedaço da matéria fecal, 
moldam uma pequena bola, levam-na rolando 
até o buraco e a acomodam no fundo, após o 
que depositam um único ovo. Ao eclodir, a larva 
terá abrigo e alimento suficiente ao seu completo 
desenvolvimento, Dichotomius bos (Fig. 18, 
a-b). São insetos bastante úteis, pois além de 
desagregarem material em que se criam moscas e 
outros insetos prejudiciais, a parcela não consumida 
pelas larvas serve de adubo ao solo.

//Os atores - Espécies de vários grupos que, 
sem armas defensivas, evoluíram para uma 
forma semelhante à de outros insetos temidos 
pelos predadores; há os que simulam formiga 
Ctenostoma myrmecilla (Fig. 19), vespa 
Mendesina carinethorax (Fig. 20) e abelha 
Megalopus cruralis (Fig. 21).

//Os dissimulados - Espécies que procuram 

passar despercebidas no ambiente em que 

vivem, como os que se assemelham a espinhos 

Dorynota monocerus (Fig. 22) e a frutinhas 

silvestres Chlamisus sp. (Fig. 23).

a

b
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24

//Os inquilinos - Espécies que vivem no interior de 
formigueiros Ecitogaster sp. (Fig.24) e cupinzeiros 
Termitoxenos stringicollis (Fig.25) em harmonia 
com os hospedeiros, mesmo quando eventualmente 
sejam predadores de suas larvas.

24

27

//Os vegetarianos - Espécies que se alimentam 

de folhas e frutos, muitas das quais causam danos 
a hortas e pomares comerciais Diabrotica 
rufolimbrata (Figs. 26) e Ecolaspis flavipes 
(Figs. 27).

//Os carnívoros - Espécies predadoras, que se 
alimentam de outros insetos e suas larvas Tetracha 
brasiliensis (Fig. 28); por reduzirem a população 
dos demais insetos, são considerados úteis ao ser 
humano.

//Os acrobatas - Espécies que têm a capacidade 
de, ao caírem de dorso, darem saltos para retornar à 
posição normal; o inseto arqueia o corpo até apoiá-lo 
apenas no topo da cabeça e na extremidade elitral, após 
o que se contrai rapidamente, provocando o impacto 
do centro do corpo com a superfície e o resultante 
repiquete; são os salta-martins (Fig. 14).

fig.

fig.
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//Os convidados - Espécies predadoras 
procedentes de outros países, introduzidas 
intencionalmente no Brasil com o objetivo 
de controlar a proliferação de determinadas 
pragas agricolas. Umas continuam bem vindas, 
como algumas joaninhas, pois tanto suas larvas 
quanto os adultos são vorazes devoradores de 
afídeos e larvas de outros insetos fitófagos, 
sem competir com os demais predadores. 
Outras tornaram-se um problema pois, além de 
combaterem a praga alvo, passaram a competir 
e a levar vantagem sobre outros insetos de 
mesmo hábito alimentar. É o caso de um rola-
bosta, Digifonfhophagus qarella, trazido 
para controlar a mosca-dos-chifres, díptero 
que causa grande perda na produção pecuária 
brasileira. Ao desagregar as fezes bovinas com 
extrema rapidez, reduz a população das moscas 
mas, ao mesmo tempo, elimina a fonte alimentar 
de inúmeros outros rola-bostas nativos.



//Os invasores - Espécies introduzidas 
acidentalmente que, por falta de predadores, 
proliferam sem controle. Exemplo típico é o 
do “Idi Amin” Lagria villosa, besourinho de 
origem africana que aportou no Rio de Janeiro na 
década de 60 e reproduziu-se tão rapidamente 
que ruas e residências tinham que ser varridas 
várias vezes ao dia para recolhê-los. Em poucos 
meses, já estava espalhado por boa parte do país. 
Hoje o inseto está naturalizado e sua população 
está controlada por vários predadores.

A observação e o estudo dos besouros podem 
proporcionar momentos de grande satisfação e 
tornarem-se um enriquecedor “hobby” científico, 
especialmente se levarmos em conta que o 
número de besouros brasileiros já descritos é de 
cerca de 35.000 e o dos ainda desconhecidos para 
a ciência é estimado em mais do dobro disso.
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por @ Sandor Christiano Buys

A ordem Neuroptera possui cerca de 5.000 espécies descritas e é 
amplamente distribuída pelo mundo, sendo mais abundante em 
áreas tropicais do que temperadas. Junto aos Raphidioptera e 
Megaloptera, os neurópteros formam o que se acredita ser a linhagem 
mais primitiva de insetos holometábolos. Esta ordem tem sido 
dividida em três subordens. A pequena subordem Nevrorthiformia, 
com apenas 11 espécies conhecidas do mediterrâneo, é peculiar 
devido aos imaturos viverem em água doce. O restante das espécies 
está alocado nas subordens Myrmeleontiformia e Hemerobiiformia, 
ambas bem diversas em hábitos e em morfologia.

<Características Morfológicas> Os neurópteros adultos 
variam de 0,5 a 15 cm de envergadura; seus padrões de cores também 
são muito variáveis, existindo espécies pardacentas ou verdes, que 
se confundem com as cores das matas, até espécies vivamente 
coloridas. As peças bucais são do tipo mastigador, sendo muitas 
vezes as mandíbulas bem desenvolvidas e adaptadas à predação. As 
antenas de maneira geral são longas. Os dois pares de asas possuem 
muitas nervuras e, quando em repouso ficam sobre o corpo em forma 
de telhado, como em outras ordens mais basais de holometábolos. 
As larvas em geral são muito ativas, possuem pernas e se locomovem 
com agilidade, podendo ser classificadas como campodeiformes ou 
escarabeiformes. Uma característica que define o grupo é o peculiar 
aparelho bucal das larvas, em que as mandíbulas e as maxilas juntas 
são modificadas em um tubo sugador.



<Biologia> Tanto adultos como os estádios imaturos costumam ser predadores, mas as larvas 
também podem ser saprófagas ou mais raramente parasitóides. Como os ciclos de vida são bem 
diversificados entre os neurópteros, a seguir são fornecidos alguns aspectos gerais da biologia 
de três famílias que, além de exemplificar a riqueza biológica da ordem, são as mais comumente 
encontradas por observadores amadores, inclusive em ambientes urbanizados.

//Chrysopidae (Fig. 1). É a maior família da ordem com cerca de 2.000 espécies. São 
freqüentemente chamados de bichos lixeiros, pois as larvas acumulam sobre seu corpo partes do 
casulo onde se desenvolveu e restos de presas que consumiu. Vivem comumente em ambientes 
urbanos. Os adultos costumam possuir cor verde e, às vezes, são chamados de esperanças (mas 
não se deve confundir com os membros da família Tettigoniidae da ordem Orthoptera, que são 
também conhecidos popularmente como esperanças, mas são muito distintos). As fêmeas põem 
ovos, que geralmente são pedunculados, sobre a vegetação. As larvas são predadoras ativas e 
consomem outros pequenos insetos, até que empupam dentro de casulos de seda, muitas vezes 
aderidos sob folhas.

Fig. 1. Adulto de Chrysopa oculata. Foto: Peter J. Bryant. 

Fonte: http://nathistoc.bio.uci.edu/neuropt/Chrysopa.htm
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//Mantispidae. Os mantispídeos adultos são distintos de 
outros neurópteros por possuir pernas posteriores bem modificadas 
e adaptadas à predação, que os confere uma semelhança 
superficial aos louva-deus (Mantodea). São insetos relativamente 
comuns em áreas de mata e peculiares por serem parasitóides de 
aranhas ou vespas. As fêmeas colocam grandes quantidades de 
ovos sobre a vegetação, que eclodem em larvas que se deslocam 
ativamente à procura do hospedeiro. Quando entra em contato 
com o hospedeiro, a larva sofre metamorfose e passa a um estádio 
sem pernas, com pouca mobilidade, que se desenvolve confinada 
no ninho da vespa ou em um saco de ovos feito de teia pelas 
aranhas. A esta transformação tão brusca e profunda da larva se 
dá o nome de hipermetamorfose. No final do desenvolvimento a 
larva empupa dentro de um casulo de seda.

//Myrmeleontidae (Fig. 2). Neste grupo estão as familiares 
formigas-leão, comuns em áreas de vegetação nativa, mas 
também em locais semi-urbanizados. Os adultos são predadores 
e se assemelham um pouco a certas libélulas (Odonata) de 
pequeno porte corporal. As larvas são predadoras e para caçar 
cavam buracos no solo em forma de funil, geralmente com 2 a 
5 cm de profundidade, que funcionam como armadilhas. Insetos 
que andam pelo chão, como formigas, tendem a escorregar pelo 
funil e ir para o centro do buraco, onde então são capturados 
pela larva da formiga-leão. Estas armadilhas são encontradas 
em locais secos geralmente em solo arenoso; são comuns nas 
margens de estradas de barro. As larvas empupam no solo dentro 
de casulo de seda.
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<Importância Econômica> Representantes de algumas 
famílias, como a dos crisopídeos, por exemplo, comumente se 
alimentam de pequenos insetos e ácaros que são considerados 
pragas agrícolas, e por isto, são usados para controle biológico 
em várias partes do mundo.

Fig. 2. Larva de mirmeleontídeo (Brachynemurus sackeni). Foto: Peter J. 

Bryant. Fonte: http://nathistoc.bio.uci.edu/neuropt/Brachynemurus.htm
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Fig. 1. Macho adulto de Megaloptera. 

Megaloptera
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por @ Sandor Christiano Buys

Megaloptera é uma pequena ordem de insetos 
holometábolos, cujos adultos são terrestres (Fig. 1) e 
os imaturos são de vida aquática. São insetos em geral 
pouco conspícuos e que não possuem nomes populares 
no Brasil, portanto, nos referimos a eles apenas pelos 
nomes científicos. No mundo existe cerca de 300 
espécies, sendo a maior parte delas proveniente de 
áreas de clima temperado. Este número de espécies 
é bem pequeno quando comparado a outras ordens 
de insetos, como Coleoptera (besouros), que possui 
cerca de 350.000 espécies, e Lepidoptera, que possui 
cerca de 150.000 espécies. Os megalópteros são 
aparentados das ordens Raphidioptera e Neuroptera; 
estas três ordens juntas conservam as características 
mais primitivas dentre os holometábolos. Duas 
famílias de Megaloptera são reconhecidas atualmente 
- Corydalidae e Sialidae. É conhecido apenas a 
ocorrência de 18 espécies de megalópteros no Brasil, 
estando as duas famílias representadas. Contudo, 
esta ordem tem sido muito pouco estudada no Brasil, 
assim o conhecimento sobre as espécies que ocorrem 
em território brasileiro é bem escasso. Provavelmente 
outras espécies conhecidas ocorrem no Brasil, além 
disto, é bem possível que outras espécies ainda 
desconhecidas para a ciência venham a ser descritas 
depois de estudos da nossa fauna.



<Ciclo de vida> As fêmeas de megalóptera geralmente colocam massas com 200 a 
3.000 ovos sobre a vegetação ou pedras próximas a riachos. Logo que eclodem dos ovos, 
as larvas procuram à água e vão para as partes mais profundas, onde vivem sob pedras e 
folhas. As larvas respiram através de brânquias localizadas nas laterais do abdômen. Elas 
são predadoras generalistas, podendo consumir uma ampla variedade de invertebrados 
aquáticos. Como em outros insetos holometábolos, a larva sofre consecutivas mudas até 
que se transforma em pupa e depois em adulto. A vida adulta dos megalópteros em geral é 
bem mais curta que a vida imatura na água. Os adultos usualmente se alimentam pouco e 
a maior parte da energia deles é usada para a reprodução. A cópula comumente ocorre nas 
proximidades de um riacho, onde a fêmea irá por seus ovos e reiniciar o ciclo.

<Características morfológicas> Os megalópteros possuem tamanho variável, 
tendo os adultos envergadura de cerca de 2 a 18 cm. Suas cores usualmente são 
pardacentas, não havendo padrões mais vistosos de cor. As peças bucais são mastigadoras; 
as mandíbulas são bem desenvolvidas, podendo ser extremamente alongadas em machos 
de algumas espécies. As antenas são longas e multisegmentadas. Possuem dois pares de 
asas membranosas que, em repouso, ficam em telhado sobre o corpo. As pernas são usadas 
para andar, não apresentando, por exemplo, adaptações específicas para caçar ou cavar.

<Importância econômica> No Brasil os megalópteros não possuem importância 
econômica relevante; não há, por exemplo, registros de larvas predadoras causando danos 
em criação de peixes ou rãs. Por outro lado, em outras partes do mundo alguns megalópteros 
são utilizados pelo homem em distintas atividades. Por exemplo, na Nova Zelândia larvas 
de uma espécie são consideradas uma iguaria requintada; no Japão acredita-se que larvas 
secas sejam úteis na cura de problemas emocionais infantis.
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por @ Monalisa de Paula Rocha

<Quem é?> São insetos de fácil reconhecimento por possuírem um peculiar 
alongamento do pronoto e cabeça triangular, que lhes dão um aspecto de cobra, 
daí a razão de seu nome popular “snake-fly”, equivalente em português a 
mosca-cobra, muito embora nada tenha a ver com moscas, muito menos com 
cobras (Fig. 1). São parentes próximos dos neurópteros (formigas-leão, crisopas, 
etc.) e já chegaram a ser considerados parte deste grupo, sendo agora uma 
ordem em separado: Raphidioptera (Raphis = agulha; ptera =asas).

Esta ordem é considerada uma relíquia em termos de grupo sistemático, por 
seus membros serem avaliados como “fósseis vivos”, já que, provavelmente, 
apresentam a mesma estrutura há cerca de 300 milhões de anos. Compreendem 
duas famílias atuais, Raphidiidae (185 espécies) e Inocelliidae (21 espécies). 
Não são encontrados no Brasil, ocorrendo em regiões tais como: Hemisfério 
Norte, Região Holártica, América Central e regiões arbóreas da África.

<Como vivem?> Os rafidiópteros vivem em áreas arbóreas nas zonas 
temperadas. São resistentes a grandes altitudes, ocorrendo entre 1.000 e 3.000 
m. Na Europa, vivem em florestas de coníferas bem como florestas decíduas, 
enquanto que na América Central habitam florestas de Pinus.

Adultos e larvas são predadores, mas também se alimentam de pólen. A 
reprodução é sexuada e a quantidade de ovos varia de 40 a 50. Possuem 
metamorfose completa. As larvas têm vida livre, ocorrendo embaixo de cascas 
de árvores. O estágio de pupa ocorre na superfície das cascas de árvores.



A corte envolve a utilização das antenas e de movimentos do 
abdômen e asas. São encontradas duas posições de reprodução 
para a ordem dos Raphidioptera: “wreeking position” na qual 
o macho inclina a cabeça da fêmea e começa a transportá-la e 
“tandem position” onde o macho rasteja unindo a cabeça dele 
na conexão fixa do 5º esternito da fêmea. A duração da cópula 
varia de acordo com as famílias, sendo entre uma hora e meia em 
Raphidiidae e três horas em Inoceliidae.

<Suas características> São insetos pequenos, entre 1 e 4 
cm de comprimento e, geralmente, apresentam coloração escura. 
Possuem o corpo alongado e levemente cilíndrico. A cabeça é 
alongada e caracterizada como prognata, possuindo peças bucais 
mastigadoras. O labro é caracterizado como largo, a maxila é 
articulada, assim como o palpo labial, e a mandíbula é pequena 
com três ou quatro dentes. As antenas são multiarticuladas (35-70 
antenômeros), do tipo filiforme. Esses animais apresentam olhos 
compostos grandes e separados. Possuem um protórax alongado, 
onde se encontram inseridas as pernas anteriores. As pernas são 
compridas e ambulatoriais, compostas por tarsos pentâmeros.

O tórax tem o meso e o metatórax uniformes, formando o chamado 
pterotórax. São considerados insetos alados, pois possuem dois 
pares de asas membranosas apresentando nervações, sendo as asas 
anteriores um pouco mais longas que as posteriores, sem dobra 
anal. O abdômen possui o primeiro esternito bem desenvolvido. Os 
cercos são ausentes ou pouco desenvolvidos.

249



Os estágios imaturos (larvas) são terrestres e prógnatos, 
com pernas articuladas apenas no tórax.

Os machos apresentam testículos pareados e um par 
de gonópodes. As fêmeas possuem ovários com muitos 
ovaríolos politróficos. O poro genital da fêmea é duplo e 
estas apresentam um longo ovopositor para assentar os 
ovos embaixo das cascas das árvores.

Os rafidiópteros são predadores de artrópodes, por isso 
desempenham um papel importante no controle de pragas. 
Houve tentativas de introduzi-los na Austrália e Nova 

Zelândia para controle biológico, mas não houve 
sucesso, eventualmente devido à falta de um 

período de temperaturas baixas para a 
fase de empupamento.

Os registros mais antigos de 
Raphidioptera datam do Jurássico, 
sendo conhecidos seis gêneros. 
Para o Cretáceo, são conhecidos 
quinze gêneros, e no Terciário, os 
registros são para o Oligoceno, 
incluindo os gêneros recentes 
Fibla, Raphidia e Inocellia.



Fig. 1. Raphidioptera adulto (família Raphidiidae) 

(Coleção do Museu Nacional de História Natural, EUA). Foto: Jane Costa, 2009.
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por @ Márcio Felix

Hymenoptera é a segunda maior ordem dos insetos, com mais de 
130.000 espécies conhecidas, sendo distribuídas em todas as partes 
do mundo. Apresentam uma grande diversidade de hábitos de vida, 
formas e tamanhos, sendo que os maiores alcançam cerca de 15 cm de 
comprimento (vespas caçadoras e marimbondos), e os menores podem 
ter 0,1 mm de comprimento (microvespas da família Trichogrammatidae), 
sendo quase invisíveis a olho nu. Nesta ordem estão incluídos alguns dos 
mais familiares insetos, como as danosas formigas e as úteis abelhas. As 
primeiras compõem provavelmente o mais bem sucedido grupo de insetos, 
tendo um número de indivíduos bem maior que a maioria dos outros 
animais terrestres. As segundas são produtoras do mel, sendo criadas para 
este fim pelo menos desde a civilização egípcia. O nome Hymenoptera 
tem origem grega (hymeno = membrana; ptera = asas), em referência aos 
dois pares de asas inteiramente membranosas, embora alguns grupos as 
tenham perdido, como as operárias de formigas e as fêmeas de vespas da 
família Mutilidae (conhecidas como formigas feiticeiras).

<Como vivem?> Os himenópteros têm desenvolvimento completo, 
com larvas geralmente sem pernas (ápodas) e pupas apresentando 
casulo. Os dois pares de asas membranosas dos adultos são conectados 
(asas anteriores com posteriores) por uma série de pequenos ganchos, 
sendo as anteriores visivelmente maiores. As peças bucais são do tipo 
mastigador, com modificações para lamber e sugar, especialmente nas 
abelhas. Alimentam-se de matérias vegetais, como néctar e pólen, assim 
como de outros animais, sendo predadores e parasitóides.



Na grande maioria dos himenópteros, o abdome 
é separado do tórax por um estreitamento 
(cintura ou pecíolo), por vezes bastante evidente. 
O ovipositor está quase sempre presente nas 
fêmeas, sendo usado para penetrar no corpo dos 
hospedeiros ou em locais dificilmente acessíveis, 
como frestas e orifícios em madeira. Algumas 
vezes é modificado para ferroar, inoculando 
veneno, o que torna esses himenópteros temidos 
e perigosos, sendo registrados vários casos de 
morte humana por ataques de abelhas, vespas e 
formigas. Por outro lado, o veneno desses insetos, 
principalmente o de abelhas, é utilizado como 
base para medicamentos contra o reumatismo e 
uma série de outras doenças. A presença do ferrão 
como meio de defesa favoreceu o surgimento 
dos hábitos sociais nos três grupos, pois desse 
modo pode-se fazer uma eficiente defesa dos 
ninhos (formigueiros, vespeiros e colméias) contra 
seus agressores, o que permite a convivência em 
segurança de inúmeros indivíduos. Tais sociedades 
são altamente organizadas, sendo que diferentes 
classes de indivíduos desempenham funções 
específicas, apresentando inclusive diferenças 
morfológicas. Na maioria dos himenópteros, o sexo 
é determinado pela fecundação do ovo: os ovos 
fecundados originam fêmeas, e os não fecundados, 
em geral, machos.
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A ordem Hymenoptera é tradicionalmente dividida em duas subordens: 
Symphyta, constituída por vários grupos que possuem o abdome ligando-se 
largamente ao tórax, e Apocrita, facilmente reconhecida pela presença da 
cintura ou pecíolo. Somente o último grupo evoluiu de uma única linhagem 
ancestral exclusiva, sendo, portanto, um grupo natural. As formigas, vespas 
e abelhas integram um grupo natural de Apocrita, chamado Aculeata, 
facilmente caracterizados pela presença do ferrão.

<Como reconhecer um himenóptero?> Os himenópteros 
adultos geralmente têm dois pares de asas membranosas, sendo as 
anteriores maiores que as posteriores, ambas com poucas nervuras; algumas 
formas não apresentam asas, como as operárias de formigas; a grande 
maioria tem um estreitamento (cintura ou pecíolo) na base do abdome; 
as peças bucais são mastigadoras, com modificações semelhantes a uma 
pequena “língua” para lamber e sugar, bem visíveis em abelhas; fêmeas 
com ovipositor extremamente longo em alguns grupos ou modificado em 
ferrão, como nas familiares formigas, vespas e abelhas. As formigas podem 
ser reconhecidas pelo pedículo abdominal (região da cintura) em forma 
de nódulo ou escama. As vespas posicionam as asas para cima quando 
em repouso, ao passo que as abelhas as dobram sobre o corpo, o qual é 
coberto por muitas cerdas.

<Curiosidades> //Vida social - Alguns dos mais importantes 
himenópteros vivem em sociedades (colônias), nas quais existem várias 
classes sociais (castas), cada uma com indivíduos apresentando forma, 
modo de vida e função próprias. Os formigueiros, vespeiros e colméias 
nada mais são do que essas colônias.



//Formigas - Os formigueiros, 
geralmente subterrâneos, são compostos 
por um complexo sistema de túneis e 
câmaras com funções especiais: armazenar 
alimentos, proteger a rainha, “berçário”, 
etc. Formigueiros podem se associar, 
formando as supercolônias, compostas 
por centenas de milhões de formigas e 

chegando a ocupar 100 km de largura. 

Nas sociedades de formigas existem as 
castas de reprodutores e de obreiras. Os 
reprodutores são compostos pela rainha 
(maior, única no formigueiro, perde as asas 
após a fecundação e põe ovos durante toda 
a vida) e pelos machos (aparecem apenas 
quando é necessário fecundar uma nova 
rainha, copulando com as fêmeas durante 
a revoada nupcial e morrendo logo em 
seguida). A casta das obreiras é composta 
por fêmeas estéreis que realizam as funções 
de manutenção (operárias) e defesa 
(soldados). As operárias cuidam da prole 
(ovos, larvas e pupas), fazem a limpeza e 
coletam alimento. Os soldados guardam a 
entrada do formigueiro. Estes têm as peças 
bucais maiores e mais fortes.

Os formigueiros, 
geralmente subterrâneos, são compostos 
por um complexo sistema de túneis e 
câmaras com funções especiais: armazenar 
alimentos, proteger a rainha, “berçário”, 
etc. Formigueiros podem se associar, 
formando as supercolônias, compostas 
por centenas de milhões de formigas e 

chegando a ocupar 100 km de largura. 

Nas sociedades de formigas existem as 
castas de reprodutores e de obreiras. Os 
reprodutores são compostos pela rainha 
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//Vespas - Os vespeiros podem ser construídos com lama 
ou fibras vegetais mastigadas, que têm aspecto semelhante ao 
do papel, sendo moldados com auxílio das peças bucais (Fig. 
1). Existem as castas de rainha (reprodutora única) e obreiras 
(fêmeas com diversos graus de esterilidade em relação 
à rainha), sendo ambas muito semelhantes em 
aspecto. Os machos são raros, sendo produzidos 
somente à época do acasalamento. No grupo 
das vespas sociais encontra-se o familiar 
“marimbondo caboclo” ou “marimbondo 
cavalo” (gênero Polybia). Entretanto, 
nem todas as vespas são sociais. Há 
vários grupos de vespas que caçam 
e constroem seus ninhos de 
forma solitária.

Fig. 1. Vespas em seu ninho sobre uma árvore. 

Foto: Jane Costa.

1). Existem as castas de rainha (reprodutora única) e obreiras 
(fêmeas com diversos graus de esterilidade em relação 
à rainha), sendo ambas muito semelhantes em 
aspecto. Os machos são raros, sendo produzidos 
somente à época do acasalamento. No grupo 
das vespas sociais encontra-se o familiar 
“marimbondo caboclo” ou “marimbondo 
cavalo” (gênero Polybia). Entretanto, 
nem todas as vespas são sociais. Há 
vários grupos de vespas que caçam 
e constroem seus ninhos de 
forma solitária.

Fig. 1. Vespas em seu ninho sobre uma árvore. 

Foto: Jane Costa.



//Abelhas - As colméias são feitas de cera, fabricada pelas 
abelhas, e às vezes resina. As castas são constituídas por uma 
rainha (única fêmea fértil, sendo fertilizada pelos zangões no 
vôo nupcial e colocando ovos que darão origem a toda a colônia, 
vivendo por cerca de 8 a 9 anos), operárias (fêmeas estéreis, 
que coletam néctar, nutrem as larvas, limpam e produzem cera 
para a manutenção da colméia, vivendo cerca de um mês) e 
zangões (machos desenvolvidos de ovos não fecundados, 
responsáveis apenas pela fecundação dos ovos que darão 
origem às operárias, tendo um curto período de vida).

Apesar da complexa organização de uma colméia, a grande 
maioria das abelhas não é social, tendo hábitos solitários. 
Nesse grupo está o mangangá (mamangava, mamangaba, 
etc.; família Anthophoridae), abelha que não produz mel, 
construindo o ninho sozinha, o qual aprovisiona com néctar e 
pólen para o desenvolvimento de suas larvas.

//Abelhas, insetos úteis: As abelhas são fundamentais 
para a existência da grande maioria das espécies de plantas, 
tendo evoluído juntamente com elas. Esses insetos estão entre 
os principais responsáveis pela polinização, transportando o 
pólen de uma flor a outra quando as visitam para coletá-lo, 
assim como o néctar, atuando dessa forma na reprodução 
dos vegetais. O transporte é facilitado pelas inúmeras cerdas 
distribuídas no corpo das abelhas, nas quais se prendem os 
grãos-de-pólen.
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//Mel e outros produtos das abelhas: O mel é uma substância nutritiva 
produzida pelas abelhas operárias a partir do néctar processado por enzimas em 
seu sistema digestório. Essa substância nutricionalmente rica, com aminoácidos, 
vitaminas, sais minerais e açúcares, é empregada para alimentar tanto as larvas 
quanto os adultos da colônia. A humanidade utiliza o mel para seu consumo há 
milênios, tendo aprendido a cultivar as abelhas desde a antiguidade. No Brasil, o 
mel mais utilizado é o da abelha européia Apis mellifera (Fig. 2), introduzida 
em nosso país em 1839. Entretanto, existem os apreciadores do mel produzido 
por nossas abelhas, como a jataí (Tetragonisca angustula), que possui o 
ferrão atrofiado e é bastante mansa.

Fig. 2. Abelha européia Apis mellifera visitando uma flor. 

Foto: Mark Cassino, 1999. 

Fonte: http://www.sel.barc.usda.gov/Selhome/gbu/apis.html



Além do mel, a própolis também é bastante utilizada pelo homem, por ser um 
poderoso antibiótico natural. Trata-se de uma substância resinosa produzida 
pelas abelhas através da coleta de resinas vegetais, modificadas pela ação 
de enzimas de sua saliva. Suas funções na colméia são a desinfecção e o 
fechamento de frestas e da entrada, evitando o frio e intrusos. A cera é 
produzida pela transformação do mel ingerido com auxílio de quatro pares 
de glândulas ceríferas localizadas no abdome das abelhas. A secreção 
líquida seca sobre o corpo, sendo depois moldada com ajuda das pernas 
anteriores e peças bucais para a fabricação dos favos da colméia. O homem 
emprega a cera para a produção de medicamentos e cosméticos. A geléia 
real é uma secreção produzida pelas glândulas hipofaríngeas das jovens 
abelhas operárias. É fornecida como alimento por três dias a todas as larvas, 
que se tornarão assim operárias, e para a rainha, que ganha essa condição 
por recebê-la durante toda a vida. Trata-se de um alimento concentrado, 
riquíssimo em nutrientes.

//Formigas nocivas - As formigas desempenham um papel 
fundamental no ecossistema, por serem extremamente abundantes e 
ativas. Podem atuar beneficamente, exterminando outros insetos ou 
ajudando na aeração do solo. Entretanto, a sua atuação danosa é mais 
freqüente. Muitas espécies são pragas, invadindo casas e atacando 
produtos armazenados e aparelhos domésticos, ou jardins e campos de 
agricultura, promovendo enorme destruição das plantações. As saúvas 
(gênero Atta; Fig. 3) cortam pedaços de folhas que carregam para seus 
ninhos, sendo uma importante praga agrícola no Brasil. As formigas 
atuam também como importantes elementos na contaminação doméstica 
e hospitalar, carregando microorganismos que podem causar infecções.
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As formigas podem se defender por meio de ferroadas, “mordidas” e eliminação de substâncias 
malcheirosas ou cáusticas. Mortes humanas são registradas em conseqüência do ataque 
desses insetos, especialmente em pessoas mais sensíveis e predispostas a reações alérgicas. As 
mandíbulas são uma importante arma de ataque no caso das formigas predadoras. Algumas 
destas atuam de forma avassaladora, deslocando-se em verdadeiros exércitos e atacando todo 
o tipo de presa que encontram pela frente, inclusive vertebrados, em um fenômeno chamado 
de correição. Tais formigas não constroem formigueiros, se deslocando praticamente durante 
toda a vida da colônia. Eciton burchelli é uma espécie de formiga de correição ou legionária 
bastante comum no Brasil. noHynoHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHyHynoHynoHynoHyHyHynoHy
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//Controle biológico - As larvas de muitos himenópteros 
desenvolvem-se no corpo de um hospedeiro (lagarta, por exemplo), 
alimentando-se dele até que o mesmo morra, sendo essas espécies 
por isso chamadas de parasitóides. Devido a esse modo de vida, tais 
himenópteros (geralmente pequeninas vespas) são empregados para 
o controle de pragas agrícolas. Uma quantidade controlada de vespas 
é espalhada na plantação afetada por uma determinada praga. Elas 
vão então procurar seus hospedeiros para ovipositar, inserindo seus 
ovos no interior do corpo deles. Com o desenvolvimento das larvas 
e a morte dos hospedeiros, a infestação é controlada. Essa técnica 
é vantajosa por ser específica, combatendo diretamente a praga e 
não contaminando o ambiente e os alimentos, como ocorre com o 
uso de agrotóxicos.

HymenonoHynoHyHynoHyHyHyHyHyHyHyHyHynoHyHyHynoHyHynoHyHyHynoHymemememe
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//Caçador solitário - Uma vespa de hábitos 
solitários, da família dos pompilídeos, é conhecida 
como “marimbondo caçador de aranhas” (Fig. 4). Elas 
procuram suas presas, capturando-as e paralisando-
as com uma ferroada. Após isso, constroem uma cela 
para ela no chão, em troncos apodrecidos ou outras 
fendas, colocando os ovos sobre a presa. As larvas 
se desenvolverão, alimentando-se da aranha ainda 
viva, até atingirem a fase de pupa, de onde emergirá 
uma outra vespa adulta. Vespas solitárias de outras 
famílias, como Scoliidae e Sphecidae, também têm 
os mesmos hábitos, entretanto utilizam outros tipos 
de presa, como baratas e larvas de besouro.

Fig. 4. Pepsis sp., um marimbondo caçador de aranhas. 

Foto: Jeffrey Pippen, 2007. Fonte: http://www.duke.edu/~jspippen/

hymenoptera/pompilidae.htm



//Modelos a serem imitados 
- As formigas, abelhas e vespas 

são os insetos mais “imitados” 
por outros. São conhecidos como 

modelos miméticos. Tal fato ocorre 
por estarem sempre em abundância 

no ambiente (hábito social), serem 
muito ativos, apresentarem forma 

e coloração bastante marcantes, e, 
principalmente, por serem agressivos. 

Todos nós conhecemos o padrão 
listrado em preto e amarelo das 

abelhas e vespas, assim como seus 
ferrões. Quem não experimentou 

uma “mordida” de formiga? Os 
predadores que já tiveram uma 

experiência desagradável com esses 
himenópteros podem memorizar o 

seu padrão de coloração, evitando-
os posteriormente, havendo então 

um aprendizado. Outros insetos não 
injuriantes, que se parecem com esses 

modelos, acabam sendo evitados 
por tais predadores, pois estes os 

confundem com os himenópteros. 
Esses imitadores são chamados de 

mímicos, sendo que a lista é grande 
e inclui, por exemplo, moscas, 

cigarrinhas, percevejos, borboletas, 
esperanças e besouros.
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por @ Márcio Abreu e Silva, Aline Vieira Miranda

Trichoptera é uma palavra de origem grega que significa asas com 
pêlos. Os insetos desta ordem originaram-se de um mesmo ancestral 
comum com o da ordem Lepidoptera (mariposas e borboletas). 
Provavelmente, por este motivo alguns adultos sejam tão parecidos 
com micromariposas (Fig. 1) e suas larvas sejam semelhantes a uma 
lagarta. Curiosamente, os adultos dos tricópteros não apresentam 
nome vulgar, mas suas larvas são chamadas de grumixá ou curubixá, 
termo indígena originário do tupi, relacionado ao formato córneo dos 
abrigos por elas construídos. A ordem Trichoptera compreende a maior 
ordem de insetos estritamente aquáticos e constitui a maior proporção 
da comunidade dos macroinvertebrados bentônicos, com uma fauna 
mundial de cerca de 13.000 espécies descritas, sendo que, no Brasil, 
atualmente estão registradas aproximadamente 400 espécies.

Fig. 1. Um tricóptero adulto. Foto: Bruce Marlin. Fonte: http://www.

flyfishontario.ca/ontario-fly-hatches/hatches-of-ontario/caddis-flies.html



<Como vivem?> Quanto ao desenvolvimento, 
a metamorfose de um tricóptero é completa (inseto 
holometabólico), ou seja, apresentam quatro fases 
de desenvolvimento distintas:

 » 1) Os ovos, depositados na água pelas 
fêmeas depois de fecundadas, inclusos em 
uma massa gelatinosa.

 » 2) Após um período eclodem as larvas 
aquáticas, que apresentam cinco estágios de 
crescimento. Nessa fase, esses insetos podem 
viver até um ano.

 » 3) Depois do quinto estádio de crescimento, 
tem início o período de pupação. A pupa ocorre 
dentro da água e sua respiração acontece 
através de brânquias traqueais, característica 
exclusiva dos tricópteros.

 » 4) Os adultos alados emergem e 
geralmente vivem apenas um mês, sendo 
freqüentemente encontrados próximos aos 
leitos de riachos, rios ou lagos. Eles são 
noturnos ou crepusculares na maioria das 
espécies, caracterizando outro motivo pelo 
qual são confundidos com mariposas. Porém, 
não apresentam sucesso no vôo e quando 
estão prestes a pousar, não param logo como 
fazem os lepidópteros. Os tricópteros andam 
um pouco para frente até repousarem.
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A correnteza dos corpos d’água é fundamental para a composição de espécies de 
tricópteros nesses ambientes. Ela funciona, ao mesmo tempo, como um facilitador, 
aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água e como um limitador, permitindo 
que somente larvas com certas características morfológicas e comportamentais 
consigam se manter aderidos ao substrato. Deve-se considerar que a maior parte das 
famílias de Trichoptera possui larvas apnêusticas, dependendo exclusivamente do 
oxigênio dissolvido na água para sobreviver.

No que se refere à alimentação, a maioria dos tricópteros no estágio 
larval pode ser:

 » Detritívora – quando se alimentam de compostos orgânicos 
 em decomposição.

 » Filtradora – quando se utilizam da filtração para recolher 
 partículas ou microorganismos em suspensão.

 » Predadora – quando procuram alimento vivo.

 » Onívora – participam de várias cadeias alimentares e em 
 diferentes níveis tróficos.

<Características morfológicas> O adulto possui tamanho de pequeno 
a médio porte, sendo que as espécies maiores apresentam pouco mais de dois 
centímetros. A cabeça é bem desenvolvida, com as antenas filiformes e longas 
ou, raramente, curtas e robustas. Possuem olhos compostos grandes e três ocelos, 
ausentes em algumas espécies. O aparelho bucal é pouco desenvolvido; mandíbulas 
rudimentares, às vezes ausentes; muitas espécies não se alimentam na forma adulta. 
No tórax, são encontradas quatro asas membranosas bem cerdosas, geralmente de 
cor parda ou negra, as quais muitas vezes podem apresentar escamas. Nas fêmeas 
de algumas espécies as asas são vestigiais. O abdômen possui uma estrutura 
parecida com um gancho em sua porção final.



As larvas apresentam cabeça bem esclerosada, antenas bastante 
reduzidas e aparelho bucal com mandíbulas desenvolvidas. O tórax 
também é bem esclerosado. Os segmentos abdominais têm brânquias 
filamentosas, simples ou ramificadas, para a função respiratória. 
Algumas espécies constroem abrigos (também chamados de casas) que 
apresentam uma infinidade de formas, revestidos de grãos de areia, 
gravetos ou outras partículas unidas por secreção da própria larva. 
Existem diferentes formas de larvas, com características morfológicas 
específicas. Por este motivo, a identificação dos tricópteros é baseada 
na forma imatura.

<Importância para o homem> Nos ecossistemas aquáticos, os 
tricópteros podem adaptar-se a vários tipos de habitats, embora a riqueza 
de espécies seja maior em ambientes bastante oxigenados (lóticos ou 
de correnteza). A maioria das espécies exige água em boa qualidade, 
o que é fundamental para sua preservação, pois o desenvolvimento de 
algumas delas é pouco adaptável a águas poluídas. Por este motivo, 
as larvas de alguns tricópteros são bons bioindicadores de níveis de 
poluição de ecossistemas aquáticos e, até mesmo, de mananciais 
artificiais que são utilizados pelo homem.

Conforme aprendemos anteriormente, as larvas destes insetos possuem 
grande diversidade de hábitos, participando de diferentes modos na 
cadeia trófica, contribuindo com a ciclagem de nutrientes e o fluxo de 
energia nos cursos d’água. Sabendo disso, o homem tem utilizado as 
larvas de tricópteros como alimento para muitas espécies de peixes 
adultos nos tanques ou açudes voltados para a piscicultura.
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<Curiosidades> Um aspecto bastante interessante 
nos tricópteros é que suas larvas vivem na água doce 
todo o tempo, construindo uma espécie de abrigo 
(casa ou estojo), que serve como proteção para seu 
corpo, muitas vezes sensível. Esses insetos conseguem 
carregar suas casas quando estão em busca de alimento. 
Algumas espécies acabam escolhendo um lugar com boa 
quantidade de alimento, onde passam a construir casas 
definitivas. As larvas podem ser de dois tipos:

//Eruciformes - constroem abrigos móveis de infinitas 
formas, revestidos de grãos de areia, gravetos e outras 
partículas que unem entre si, cimentados com secreção 
salivar da própria larva (Fig. 2). Elas se introduzem no 
interior desses abrigos. Quando caminham em busca de 
alimento, arrastam-nos consigo.

//Campodeiformes - não constroem casinhas 
móveis. Em algumas espécies, os abrigos são fixos e 
constituídos por um tubo de seda que tem junto à sua 
abertura uma pequena teia. Esta serve para capturar 
partículas vegetais ou pequenos animais aquáticos 
em sua malha, destinados à alimentação da larva. Em 
outras espécies, as larvas são livres, mas nadam mal. As 
que vivem em águas rápidas deslocam-se quase sempre 
rastejando sobre as pedras, enquanto as que habitam 
águas estagnadas movem-se sobre a lama do fundo.
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O entomólogo Messias Carrera, em sua obra intitulada 
“Entomologia para você”, relatou sobre o curioso caso da 
espécie Helicopsyche planorboides, que fabrica um 
estojo protetor muito parecido com a concha dos moluscos 
planorbídeos, grupo ao qual pertencem os hospedeiros 
intermediários do Schistosoma mansoni, o verme 
causador da esquistossomose no homem. A distinção entre 
ambos é feita pelas pequenas pedras, cimentadas com 
secreção salivar, que existem sobre o estojo dos tricópteros 
e nunca na concha dos planorbídeos, que é lisa.

Fig. 2. Larva de tricóptero em seu abrigo. 

Fonte: http://academics.smcvt.edu/

Vermont_rivers/River%20sites/

Deerfield%20River_North_Branch.htm
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Foto: Jane Costa.
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por @ Aline Vieira Miranda, Márcio Abreu e Silva

Borboletas e mariposas constituem a ordem Lepidoptera, palavra de 
origem grega que significa asas cobertas com escamas. Esses lindos 
insetos constituem a segunda maior ordem, com aproximadamente 
150.000 espécies descritas. É um grupo relativamente bem conhecido 
se comparado a outros grupos de insetos tropicais. Possuem uma 
grande riqueza e abundância de espécies, sendo relativamente 
fáceis de se coletar, avaliar e identificar.

<Como vivem?> Os lepidópteros experimentam uma série de 
reveladoras modificações (metamorfose), passando por quatro fases 
nitidamente diferentes (Fig. 1). Do ovo surge uma larva chamada 
lagarta. À medida que esta cresce, muda de pele algumas vezes. 
O período entre as mudas é chamado instar ou estádio. A lagarta 
deixa de se alimentar no último instar, esvazia o estômago, fixa-se 
e sofre a última muda, da qual surge a pupa, envolta pelo casulo ou 
crisálida. Agora ocorrerá a mudança mais impressionante, surgirá 
um animal com asas e pronto para reprodução.

Muitas espécies de lepidópteros apresentam um traço característico, 
que é o de suas lagartas se alimentarem de uma determinada 
espécie vegetal. Isto demonstra a íntima associação com seu 
habitat e grande sensibilidade às mudanças do mesmo, o que torna 
esses insetos indicadores de qualidade ambiental e integridade de 
paisagens naturais.



Entretanto, a busca de alimento pode levar ao uso de diferentes recursos nutricionais, 
em que o desempenho de um dado animal depende da dieta, tanto em quantidade 
quanto em qualidade. Os lepidópteros podem ser separados basicamente de duas 
maneiras, quando considerado o modo de alimentação dos adultos: os que se 
alimentam de néctar e os que se alimentam de frutas fermentadas, excrementos, 
seiva de plantas e animais em decomposição.

Fig. 1 - Ciclo da Borboleta Branca (Morpho epistrophus epistrophus), 

a-ovos, b-lagarta, c-crisálida, d-adulto. Paula C. Gomes.
a

b

c

d
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02Os lepidópteros são de grande importância para 
o equilíbrio do ecossistema, principalmente pelo 
fato de trabalharem na polinização e por sua 
participação na cadeia trófica, ou seja, servindo de 
alimento para outros insetos. Dentre os principais 
polinizadores, podemos destacar a mariposa 
beija-flor, espécie da família dos esfingídeos 
(Sphingidae) (Fig. 2), que recebe esse nome por se 
alimentar de maneira semelhante aos beija-flores, 
pairando sempre na frente das flores.

Nas regiões tropicais, pode ser observada 
maior riqueza e abundância de borboletas em 
áreas perturbadas, o que tem sido atribuído a 
características específicas desses ambientes, 
que poderiam favorecer tanto algumas espécies 
do ambiente original quanto espécies invasoras. 
Dessa forma, enquanto algumas espécies de fato 
têm suas populações muito aumentadas, outras 
desaparecem de um sistema perturbado. Um 
bom exemplo é a borboleta-da-praia (Parides 
ascanius) (Fig. 3), uma espécie endêmica do 
Estado do Rio de Janeiro e que encontra-se em 
extinção. O desaparecimento desta borboleta 
está sendo causado, principalmente, pela 
ocupação imobiliária de seu habitat natural, 
cuja área abrange a região de restingas e brejos 
pantanosos.Figuras 02-03: 02. Mariposa Beija-flor (família 

Sphingidae); 03. Borboleta da Praia (Parides ascanius). 

Acervo CEIOC. Fotos: Paula C. Gomes.



<Características morfológicas> A cabeça dos lepidópteros se compõe basicamente 
de grandes olhos e duas antenas. Da boca sai a típica espirotromba, própria para a sucção 
de líquidos. O tórax é recoberto por escamas e as asas são membranosas e escamosas. As 
escamas se destacam facilmente quando estes insetos são manuseados.

<Diferenças entre borboletas e mariposas>

<Importância para o ser humano> 
//Na medicina - Algumas espécies de mariposas 
apresentam importância médica, pois têm causado 
acidentes tanto na fase larval quanto na fase adulta, 
constituindo-se em uma exceção nos lepidópteros. As 
mariposas fêmeas que pertencem ao gênero Hylesia 
(Fig. 4) possuem cerdas microscópicas no abdome que 
causam dermatite em contato com a pele humana. Este 
tipo de acidente, envolvendo somente os adultos desses 
insetos, é o que denominamos de lepidopterismo.

Hábitos Diurno Noturno

Antenas Longas e com ápices dilatados
Curtas, grossas e por vezes com 

aparência de pena

Corpo Delgado Alargado

Asas em repouso Dispostas para cima, juntas
Dispostas paralelamente ao 

longo do corpo

Coloração Cores vivas e metálicas Cores escuras, aspecto opaco

Características Borboletas Mariposas

04
fig.

Figura 04. Hylesia sp.
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Outras mariposas, como as do gênero 
Lonomia (Fig. 5), por exemplo, já  
conseguem promover alterações clínicas 
graves, caracterizadas por síndrome 
hemorrágica, sendo muito comum o 
acidente na fase de larva, processo 
denominado erucismo. A lagarta de 
Lonomia obliqua possui espinhos 
venenosos que apresentam toxinas que 
causam hemorragias internas e externas, 
com possíveis complicações letais.

Existem outros acidentes 
relevantes com outras espécies 
de mariposas. Podemos citar o 
caso interessante da pararamose, 
onde o contato acidental com as 
pequenas cerdas das lagartas ou com as 
dos casulos provoca reação inflamatória 
crônica nas articulações dos dedos das 
mãos. O quadro afeta principalmente 
seringueiros, sendo catalogado como 
doença ocupacional e podendo levar a 
deformidades com incapacidade funcional 
definitiva. Pararama é o nome vulgar do 
estágio larval da mariposa que causa esse 
fenômeno, conhecida cientificamente como 
Premolis semirufa (Fig. 6), encontrada 
nos seringais da Região Amazônica.

Existem outros acidentes 

onde o contato acidental com as 
pequenas cerdas das lagartas ou com as 
dos casulos provoca reação inflamatória 
crônica nas articulações dos dedos das 
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08

09

10

fig.

fig.

fig.

<Na economia> Alguns insetos dessa ordem 
possuem importância econômica. Muitas espécies 
são citadas como pragas agrícolas, cujos indivíduos 
imaturos (lagartas), já foram encontrados em folhas de 
plantas como batatinha, berinjela, erva-mate, oliveira e 
pereira, causando prejuízos a culturas potencialmente 
relevantes para o ser humano. Podemos citar a lagarta 
da mariposa Leucanella memusae gardineri 
(Fig. 7). Seguem outros exemplos:

Lagarta-rosca. Possui hábito noturno e durante o dia fica 
enrolada e protegida sob o solo. Esse hábito de se enrolar 
acabou dando origem ao nome popular. Atacam as mudas 
de milho no início da fase de crescimento, seccionando-
as rente ao solo. Sua forma adulta é conhecida pelos 
pesquisadores como Agrotis ipsilon (Fig. 8).

08

Alguns insetos dessa ordem 
possuem importância econômica. Muitas espécies 
são citadas como pragas agrícolas, cujos indivíduos 
imaturos (lagartas), já foram encontrados em folhas de 

09
Curuquerê-do-algodoeiro. Na fase larval, causa 
desfolhamento da planta, reduz a capacidade de 
fotossíntese e, conseqüentemente, a quantidade 
de fibras produzidas pelo algodoeiro. Sua 
mariposa é denominada cientificamente 
Alabama argillacea (Fig. 9).

Borboleta da couve (Ascia monuste orseis) 
(Fig. 10). É uma borboleta muito comum, suas 
lagartas causam sérios danos às plantações de 
couve, repolho e outras hortaliças.10
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Broca-do-pseudocaule. Conhecida também como broca gigante, 
penetra no pseudocaule da planta 

em quase toda a sua extensão e é 
considerada a mais importante 

praga endêmica nos canaviais 
da Região Nordeste do Brasil. 

Além disso, vale ressaltar que a 
broca gigante é também considerada 

como praga nas bananeiras. Sua lagarta 
apresenta coloração branco-leitosa e cabeça 

marrom-avermelhada. O adulto de Telchin 
licus licus (Fig. 11) é uma mariposa que possui 

hábitos diurnos e voa rapidamente nas horas mais quentes do 
dia. Por esse motivo é confundida com uma borboleta.

Borboleta do maracujá (Agraulis vanillae maculosa) (Fig. 
12, a-b). Alimenta-se de quase todas as espécies de Passiflora 
(maracujá), chegando a se tornar uma praga considerável.

Borboleta coruja (Caligo eurilochus brasiliensis) (Fig. 13, 
a-b). Pode ser praga em bananeiras. É considerada a maior 
borboleta do Brasil, podendo medir até 17 cm de envergadura. É 
muito conhecida, devido ao grande ocelo da face inferior das asas 
posteriores, o que a faz assemelhar-se à cara de uma coruja com 
seus grandes olhos abertos, lhe valendo o nome de “corujão”. 
Essa semelhança funciona como uma defesa eficiente contra 
predadores: podem simular um animal maior, assustando estes, 
ou desviando sua atenção da cabeça da borboleta, levando-o a 
atacar a ponta das asas, enquanto o inseto foge.

Broca-do-pseudocaule. Conhecida também como broca gigante, 

em quase toda a sua extensão e é 
considerada a mais importante 

broca gigante é também considerada 
como praga nas bananeiras. Sua lagarta 

apresenta coloração branco-leitosa e cabeça 
marrom-avermelhada. O adulto de 

licus licus
hábitos diurnos e voa rapidamente nas horas mais quentes do 

11fig.

Telchin licus licus. 

Acervo CEIOC. 

Fotos: Paula C. Gomes.
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Figuras 12-13: 12. Agraulis v
anillae maculosa, a-dorsal, b-ventral; 13. Caligo 

eurilochus brasiliensis, a
-dorsal, b-ventral. Acervo CEIOC. Fotos: Paula C. Gomes.
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Borboleta “rabo de andorinha”. Grandes e vistosas, recebendo esse 
nome porque possuem um prolongamento em uma das nervuras das asas 
posteriores. Citaremos como exemplo a subespécie Heraclides thoas 
brasiliensis (Fig. 14, a-b), cujas lagartas são grandes devoradoras 
de folhas de Citrus (gênero de frutas cítricas, como laranja, limão e 
tangerina).

Bicho-da-seda. É o nome popular da larva de uma espécie de mariposa, 
nativa do norte da China, cujo nome científico é Bombyx mori. Esta 
é muito usada para a produção de fios de seda, obtidos a partir do 
processamento de seus casulos (Fig. 15, a-b).

Mariposa espelho. Rothschildia aurota aurota (Fig. 16). Conhecida 
popularmente por apresentar áreas transparentes e brilhantes em suas 
asas. Também é conhecida como bicho-da-seda brasileiro, porque seu 
casulo é feito de seda de boa qualidade.

<Curiosidades> Mariposa imperador (Thysania agrippina) (Fig. 
17). Considerada o maior lepidóptero noturno do mundo, por apresentar 30 
cm da extremidade de uma asa à outra. Seu corpo é branco-acinzentado. As 
asas parecem ter recebido pinceladas em formato de desenhos geométricos, 
coloridos de preto, cinza e marrom.

Borboleta gema (Phoebis sennae sennae) (Fig. 18). Recebe esse apelido 
devido à sua coloração amarelada. São vistas em ambientes com grandes 
áreas abertas, voando alto e só pousando pra se alimentar. Geralmente, são 
atraídas por flores vermelhas.
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fig.

Borboleta monarca (Danaus plexippus plexippus) (Fig. 
19). É um inseto migratório que, para fugir do frio, viaja todos 
os anos do Canadá ou dos Estados Unidos da América até 
o México. Enquanto a imensa maioria das espécies de 
borboletas vive apenas cerca de trinta dias, as monarcas 
são as únicas que podem viver cerca de sete meses.

Estaladeira (Hamadryas feronia) (Fig. 20, a-b). Recebe este 
nome porque produz estalidos secos durante seu vôo. É quase 
imperceptível quando pousada, devido à camuflagem de suas 
asas, que se parecem com o colorido de troncos e líquens.

Borboleta oitenta e oito (Diaethria clymena) (Fig. 
21, a-b). Seu nome é devido aos arabescos existentes no 
lado ventral das asas, que formam esse número.

As “azulzinhas”. São um grupo de espécies de borboletas 
geralmente pequenas, de vôo rasteiro, e que muitas vezes 
passam despercebidas aos nossos olhos. Elas recebem 
esse nome, pois a maioria possui a parte dorsal azulada. 
Pertencem à família Lycaenidae (Fig. 22, a-b).

Capitão-do-mato (Morpho helenor achillaena) 
(Fig. 23, a-b). É uma borboleta comum na Mata Atlântica, 
chegando a alcançar cerca de 15 cm de envergadura. 
Seu nome comum é relacionado ao capitão-do-mato, 
que na escravidão procurava escravos fugidos, seguindo 
as trilhas e inspecionando cada cantinho, tal qual esta 
borboleta faz ao voar.

fig.

Seu nome comum é relacionado ao capitão-do-mato, 
que na escravidão procurava escravos fugidos, seguindo 
as trilhas e inspecionando cada cantinho, tal qual esta 
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Borboleta Agrias claudina claudina (Fig. 24, a-b). É 
um exemplo único de que a caça pode levar uma borboleta 
à extinção. No Parque Nacional da Floresta da Tijuca 
(RJ), esta subespécie já está extinta, devido à ação dos 
caçadores de borboletas que usam as asas deste inseto 
para confeccionar adornos. Apesar disto, ela é enquadrada 
apenas como vulnerável em termos de extinção, pois ainda 
existem populações em áreas no sul do Brasil.

Azulão (Morpho aega aega) (Fig. 25, a-d). O macho 
apresenta um magnífico tom azul metálico e a fêmea 
pode apresentar três tipos intrigantes de coloração: asas 
amarelo-alaranjadas, asas mistas em um tom de azul 
menos brilhante e amarelo-alaranjado, e asas cobertas 
de azul-metálico. Você acabou de aprender um pouco 
sobre o fenômeno de dimorfismo sexual, que corresponde 
às diferenças de forma ou de cor entre indivíduos de 
sexos distintos. Porém, quando ocorre variação de cores 
entre indivíduos do mesmo sexo, nota-se a presença do 
polimorfismo.

Dirphia monticola (Fig. 26, a-b). Inseto raríssimo, 
ocorrente no Parque Nacional do Itatiaia, que atualmente 
encontra-se vulneravelmente ameaçada de extinção. 
Agora aprenderemos mais um pouco sobre dimorfismo 
sexual. Nesta espécie, além da diferenciação de cores 
entre fêmeas e machos, é visível a diferença entre suas 
antenas, lisas (filiformes) nas fêmeas e em forma de pena 
(bipectinadas) nos machos.



Mariposa Urânia. As mariposas da família Uraniidae 
apresentam cores metálicas e brilhantes, por isso, 
elas geralmente são confundidas com borboletas. 
Um exemplo é a espécie Urania leilus (Fig. 27).

<Desmitificando> As escamas das asas dos 
lepidópteros, conhecidas popularmente como “pó 
das asas”, não causam infecção nos olhos. Podem 
provocar irritação, tanto quanto qualquer outro 
corpo estranho, poeira ou mesmo os cílios da 
própria pessoa.

Outro curioso mito é o de que se uma mariposa ou 
borboleta escura, conhecida popularmente como 
bruxa, entrar em uma casa, é sinal de azar ou de 
morte. Mas, como já sabemos, as mariposas de 
maneira geral voam à noite. Além disso, existem 
algumas borboletas que voam no crepúsculo. Elas 
simplesmente entram nas casas porque são atraídas 
pela luz e/ou por uma cortina ou parede branca, 
como grande parte dos outros insetos.
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25a-b

fig.

Figuras 24-27: 24. Agrias claudina claudina, a-dorsal, b-ventral; 25. 

Polimorfismo sexual em Morpho aega aega, a-macho azul brilhante, 

b-fêmea amarelo-alaranjada, c-fêmea com asas anteriores cobertas por 

escamas azuis menos brilhantes, d-fêmea com asas cobertas por escamas 

azuis; 26. Dimorfismo sexual em Dirphia monticola, a-fêmea, b-macho; 

27. Urania leilus. Acervo CEIOC. Fotos: Paula C. Gomes.
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a bCtenídeos

por @ Raimundo Wilson de Carvalho

As pulgas são insetos hematófagos (machos e fêmeas), sem asas, de 
cor castanha, de corpo achatado lateralmente e recoberto por cerdas. 
Medem cerca de 3,0mm, sendo a menor pulga a Tunga penetrans, com 
apenas 1,0mm. O corpo é composto por cabeça, com ou sem olhos, tórax 
com três segmentos e abdome com dez (Fig. 1A e B). Na cabeça, além 
dos olhos, encontram-se a fronte, o occipício, o aparelho bucal, a gena 
e as antenas; o tórax é dividido em segmentos denominados protórax, 
mesotórax e metatórax (Fig. 1C), onde estão inseridos três pares de patas, 
que são compostas por coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso, que é dividido 
em cinco artículos. O último par de patas é adaptado para o salto. Em 
algumas espécies poderá se observar a presença de ctenídeos (Figs. 1B, 
2A e B). O abdome é composto por 10 segmentos, sendo os dois últimos 
responsáveis pela diferenciação sexual. No oitavo segmento se encontra 
o sensilium, órgão sensorial que norteia a reprodução da pulga e que, 
além disso, libera feromônios importantes para a sua orientação. As 
fêmeas são diferenciadas pela espermateca (Fig. 3C). A figura 3D ilustra 
o aparelho reprodutor masculino, muito importante para identificação 
específica. Atualmente são conhecidas 3.000 espécies e 60 delas ocorrem 
no Brasil, sendo a família Tungidae a única com espécies penetrantes.

02
fig.
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<Biologia> O ciclo biológico completo se dá em 30 dias, 
podendo aumentar de acordo com influências de temperatura, 
umidade e a alimentação da fase larvar. Parasitam mamíferos e 
aves, sendo os roedores, os hospedeiros preferenciais.

Logo após o abandono de seu estágio anterior, a fêmea já pode 
ser fecundada. A cópula se dá com a fêmea cavalgando o macho, 
com exceção da espécie Tunga penetrans onde ocorre o inverso, 
isto é, o macho cavalga a fêmea após a penetração dela na pele 
do seu hospedeiro. A oviposição é parcelada, de dois a seis ovos 
por vez, produzindo entre 500 e 600 ovos ao longo de toda a vida. 
A eclosão ocorre dentro de um a três dias. As larvas possuem 
três estágios, cujas metamorfoses ocorrem a cada três dias. Essas 
vivem no solo, assoalhos e em ninhos de animais, alimentando-se 
de dejeções ressecadas (fezes e sangue semidigeridos) das pulgas 
adultas. A larva de terceiro estágio tece um casulo ao redor de si 
mesmo para formar a pupa, que é um estágio de resistência que 
pode durar até 10 dias, daí emergindo os adultos.

<Curiosidades> As pulgas têm sido protagonistas indiretos 
na história humana, estimulando a literatura e a arte pictórica, que 
juntas retrataram os agravantes à saúde dos homens induzidos 
por elas, responsáveis por milhões de mortes em diversos 
países de vários continentes nos milênios anteriores (Fig. 4A e 
B). Entretanto, as pulgas fizeram história também promovendo 
o entretenimento em circos, quadrinhos, e de forma lúdica, em 
programas humorísticos.



//Em circos, na Europa dos séculos XVIII e XIX e mesmo em dias atuais, o 
espetáculo deixa o público curiosíssimo e com indagações: como treinar insetos para 
fazê-los pular de trampolins, andarem na corda bamba e até serem atirados de canhões? 
Não deve ser fácil! Naturalmente que não se consegue adestrar pulgas, mas é possível 
tirar proveito de seus reflexos naturais. Nos Estados Unidos da América, uma arquiteta 
abandonou sua profissão para se dedicar ao adestramento delas, criando um circo, onde 
representam vários papéis, incluindo o de “batpulga”, a pulga vestida de Batman, e o 
de equilibrista. As espécies utilizadas são Ctenocephalides felis felis e Pulex irritans.

//No Brasil, o grande cartunista Maurício, autor de Mônica e Cebolinha, tem 
quadrinhos sobre elas. Em um programa humorístico brasileiro, o grande humorista Tutuca, 
contracenando com o também brilhante ator e dublador Aldo César (in memoriam), utilizou 
a seguinte expressão ao se referir a elas “Pulgas não, alegres pontos negros saltitantes”. 
Tutuca interpretava um papel em que estava acompanhado de um cãozinho em uma 
praça e foi detido pelo delegado (Aldo César) que falou, tira esse cão pulguento daqui, e 
Tutuca retrucou “meu cachorro não tem pulgas e sim alegres pontos negros saltitantes”.

Figura 4: A arte inspirada na tragédia que representou a Peste Negra no milênio passado; 

A – pintura de Domenico Gargiulo, B – pintura de Nicolas Poussin.
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//Adoratopsylla (Adoratopsylla) antiquorum antiquorum: Presença de 
ctenídios genal e pronotal. Ctenídio genal de quatro dentes espatulados. Dente inferior do 
ctenídio genal mais longo e mais fino que o seguinte. Olho reduzido. Fronte fortemente 
convexa com a porção inferior apresentando espessamentos internos e providos de duas 
fileiras de cerdas muito próximas da margem ântero-dorsal da cabeça. Fêmeas com 
a margem posterior do VII esternito apresentando sinus e mancha escura. Duas longas 
cerdas ante-sensiliais, de cada lado, em ambos os sexos. Margem ápico - dorsal do processo 
imóvel do clasper (basímero) marcadamente côncava ou reta. Parasita marsupiais (gambás 
e cuicas), formando o seu ninho associado aos ninhos desses animais (Fig. 6B).

//As principais espécies que ocorre no Brasil e que causam prejuízos à saúde 
dos homens e de outros animais estão distribuídas por sete famílias, Ceratophyllidae (Fig. 
5), Ctenophtalmidae (Fig. 6), Leptopsyllidae (Fig. 7), Rhopalopsyllidae (Fig. 8), Pulicidae 
(Figs. 9 e 10), Stephanocircidae (Fig. 11) e Tungidae (Fig. 12), e as mais importantes são:

Figura 5: A – Sensilium de Ceratophyllidae; 

B – Cabeça de Nosopsyllus fasciatus. 

Fontes: Raimundo Wilson de Carvalho (A), 

Linardi & Guimarães 2000 (B).

Figura 6: A – Sensilium de Ctenophthalmidae; B 

– Cabeça de Adorathopsylla antiquorum 

antiquorum. Fontes: Raimundo Wilson de Carvalho 

(A), Linardi & Guimarães 2000 (B).
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//Ctenocephalides canis: Cabeça integricipita. Fronte fortemente arredondada nos dois 
sexos. Apresentam ctenídios genal e pronotal e fileira de cerdas em forma de espinho na face 
interna da coxa posterior ctenídio genal com 7-8 dentes de cada lado com o primeiro deles bem 
curto. Ctenídio pronotal apresentando 14-18 dentes. Tíbia posterior com 7-8 entalhes, com dois 
deles, entre os entalhes medianos e apicais (Fig. 9B).

//Ctenocephalides felis felis: Apresentam ctenídios genal e pronotal e fileira de 
cerdas em forma de espinho na face interna da coxa posterior, diferencia-se entre si através 
de quetotaxia da tíbia posterior e pelo primeiro dente do ctenídio genal que em C. canis é 
mais curto. Tal como a pulga anterior, parasitam carnívoros e podem picar tanto o homem 
quanto os roedores sinantrópicos. Espoliam seus hospedeiros causando-lhes alergias, 
anemia, infestações por cestódeos e podem disseminar a peste bubônica principalmente 
entre gatos são pulgas mundialmente distribuídas (Fig. 9C).

Figura 7: A – Sensilium de Leptopsyllidae; B 

– Cabeça de Leptopsylla segnis. Fonte: 

Linardi & Guimarães 2000.

Figura 8: A – Sensilium de Rhopalopsyllidae; B – 

Rhopalopsyllus sp.; C – Polygenis sp. Fonte: 

Raimundo Wilson de Carvalho.

Figura 9: A – Sensilium de Pulicidae; B – Cabeça de Ctenocephalides canis; C – Cabeça de C. 

felis felis. Fontes: Raimundo Wilson de Carvalho (A), Linardi & Guimarães 2000 (B e C).

a ab b c

a b c Entalhes

Entalhes

Tíbia posterior
Tíbia posterior
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//Leptopsylla segnis: Fronte fortemente cônica, com 
dois ganchos espiniformes. Olho pequeno. Ctenídio genal com 
quatro dentes, dos quais o terceiro é o mais longo. Ctenídio 
pronotal com cerca de 20 dentes. Tíbias com cerdas em fileira 
ao longo de toda a margem posterior. Cerdas anti-sensiliais 
normalmente três (a mais curta no meio) nos machos e quatro 
(alternadamente longa e curta) nas fêmeas. Seu hospedeiro 
predileto é o camundongo, pequeno roedor doméstico que 
habita, não raro, o ambiente humano, sendo considerada pulga 
cosmopolita mundialmente distribuída, isto é, vive em centros 
e periferias urbanas (Fig. 7B).

//Craneopsylla minerva minerva: Presença de ctenídios 
frontal (capacete), genal e pronotal. O frontal com 12 a 18 dentes, o 
genal com cinco e o pronotal com 20 a 25 dentículos. Considerada 
pulga silvestre atuando sobremaneira sobre roedores e marsupiais 
silvestres (Fig. 11B).

//Polygenis spp.: Possuem três fileiras de cerdas no 
occipício, duas fileiras de cerdas no abdome, o quinto segmento 
tarsal posterior não é mais longo que o segmento tarsal mediano. 
Grupo de pulgas silvestres nativa das Américas, parasitas de 
roedores, marsupiais e outros mamíferos. São responsáveis pela 
transmissão da peste entre esses animais. A cada dia se associa 
mais e mais ao homem, principalmente, aqueles campesinos 
que vivem da agricultura e pastoreio, devido à aproximação de 
roedores silvestres em busca de alimentos nestes sítios (Fig. 8C).



//Pulex irritans: Apresenta uma única cerda no occipício e fileira de cerdas em forma 
de espinho na face interna da coxa posterior. É cosmopolita, vivendo em casas velhas e 
abandonadas, assim como em ambientes públicos tais com cinemas, teatros e tem sido 
muito encontrada em hospitais. Induz processos alérgicos por vezes. É considerada a pulga 
do homem, atualmente vem perdendo o espaço ecológico para outras espécies relacionadas 
com os animais domésticos principalmente cães e gatos. É relativamente ineficiente com 
vetor da peste, mas sob certas circunstâncias pode transmitir a peste de um indivíduo a 
outro, quando há grande infestação no domicílio.  A peste tonsilar, por exemplo, tem sido 
observada entre os índios peruanos e equatorianos, em virtude da prática de matar com os 
dentes as pulgas capturadas (Fig. 1C e 10B).

//Tunga penetrans: Os três segmentos torácicos são menores que o primeiro 
segmento abdominal. Cabeça alongada, quadrangular, com ângulo ântero-superior agudo 
e projeção voltada para cima (Fig. 12B e C).

//Xenopsylla cheopis: Apresenta duas fileiras de cerdas no occipício que são divergentes 
que formam a figura de um ‘V’; possui somente uma cerda pré-ocular e outra genal; um 
espessamento ou sutura na mesopleura o que sugere a figura de uma raquete de tênis; fratura 
obliqua da mesocoxa é incompleta; fileira de cerdas em forma de espinho na face interna da 
coxa posterior e espermatecas características com o corpo bem quitinizado. É a pulga do rato 
doméstico, originária da Ásia, assim como seus hospedeiros. Também é cosmopolita sendo a 
principal espécie vetora da peste bubônica. Nos climas quentes, esta espécie pode ser abundante 
nos roedores campestres, bem como nos que permanecem no interior dos domicílios. Nos climas 
frios, fica restrita aos roedores abrigados nas habitações humanas ou outras estruturas. A sua 
íntima associação com os ratos domésticos e a habitação humana, além de sua tendência para 
picar o homem fácil m ente na ausência de seu hospedeiro preferido, sugere longa associação e 
adaptação secundárias ao homem como hospedeiro alternativo ao rato (Fig. 10A).
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Figura 10: A – Xenopsylla cheopis; B – Pulex 

irritans. Fonte: Linardi & Guimarães 2000.

Figura 11: A – Sensilium de Stephanocircidae; B – 

Cabeça de Craneopsylla minerva minerva. 

Fonte: Raimundo Wilson de Carvalho.

Figura 12: A – Sensilium de Tungidae; B – Tunga penetrans; 

C – Tunga penetrans. Fonte: Raimundo Wilson de Carvalho.

a

a

a

b

b

b c



<Importância médica e veterinária> Recaem sobre 
as pulgas sérios danos à saúde de animais e do homem. Abaixo 
se apresenta um resumo sobre as doenças por elas causadas:

//Dermatite alérgica de cães e gatos (DAPP) 
- Trata-se de uma das principais causas de alergia nesses 
animais, porém mais comum em cães que em gatos. A maioria 
dos proprietários de cães e gatos desconhece que a infestação 
por pulgas pode causar tal dano. Nos cães, em geral, o processo 
inicia com vermelhidão e intensa coceira, deixando os animais 
estressados. Nos felinos, ocorre na região do pescoço.

//Dipilidiose ou dilepidiose - Parasitose produzida 
pelo verme cestóide Dipylidium caninum, semelhante à tênia 
“solitária” do homem. Parasita o intestino delgado de cães e 
gatos e outros animais domésticos. Ocasionalmente, parasita 
o homem. As crianças de colo são as mais afetadas por esta 
teníase (Fig. 13).

//Himenolepíases - Verminose cosmopolita do intestino 
delgado (íleo e jejuno) causada por dois cestódeos, Hymenolepis 
nana e H. diminuta. É uma das causas mais comuns de infestação 
por cestódeos. No Brasil, a população mais atingida é a das 
crianças na faixa etária entre dois e nove anos em educandários 
coletivos (creches, asilos e internatos) (Fig. 14).
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Figura 13: Cadeia epidemiológica da Dilepidiose.
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//Filariose - É causada pelo Dipetalonema reconditum, um verme filarial parasita de 

cavidades corporais, perirrenal, peritoneal e do tecido subcutâneo de cães. Em geral, os 

cães infectados são de áreas sócio-econômicas e sanitárias precárias, o que facilitaria a 

proliferação de pulgas e a sua transmissão. As pulgas são hospedeiras intermediárias.

//Riquetsioses - As ricketsioses são doenças febris causadas por riquétsias, 

parasitos intracelulares obrigatórios transmitidos ao homem e a outros animais por 

meio de picada de artrópodes hematófagos. Possui distribuição mundial, ocorrendo de 

forma esporádica ou epidêmica. As pulgas participam da transmissão dos agentes da 

hemobartonelose, tifo endêmico ou murino e rickettsiose do grupo da febre maculosa, 

a mais importante do ponto de vista de saúde pública. Nesta última, as bactérias são 

transmitidas por carrapatos ou pelas pulgas: Ctenocephalides felis felis, Xenopsylla 

cheopis e Polygenis sp. (Fig. 15).
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//Peste Bubônica - Doença conhecida pela humanidade como Peste Negra 
(Fig. 4A e B). É uma zooantroponose causada pela bactéria Yersinia pestis que 
afeta vários animais (Fig. 16). Apresenta quatro formas clínicas distintas: bubônica, 
pneumônica, septicêmica e tonsilar. A bubônica é caracterizada por tumefações de 
linfonodos superficiais da região inguinal, crural e/ou cervical. A forma pneumônica 
foi denominada de Peste Negra. Nesta, a transmissão se dá de forma direta, sem 
a necessidade de vetor, através de aerossóis (gotículas de líquidos) eliminados 
pelo enfermo durante a respiração. Apesar de rara, a forma tonsilar é comum 
entre veterinários que se contaminam durante atendimento de felinos domésticos 
contaminados. Em geral a contaminação se dá por inalação ou ingestão do 
micróbio causador, é considerada um subtipo da bubônica caracterizando se pela 
inflamação do tecido linfóide da garganta (tonsilas). Por último a forma septicêmica 
é o agravamento dos processos anteriores, em geral o paciente já está com sua 
defesa esgotada e ai o bacilo invade a corrente sanguínea, baço, fígado e medúla 
óssea, em seguida ocorre o óbito entre 24 e 48 horas.

15
fig.

Figura 15: Cadeia epidemiológica tradicional da Rickettsia typhi e R. felis.
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Figura 16: Cadeia epidemiológica da Yersinia pestis.
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copteracopteraco
Fig. 1. Um mecóptero adulto 

(Panorpa claripennis).
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por @ Sandor Christiano Buys

Mecoptera é uma pequena ordem de insetos holometábolos com cerca de 600 espécies 
e nove famílias reconhecidas. Mas, cerca de 95% das espécies atuais estão concentradas 
em apenas três gêneros nas famílias Panorpidae e Bittacidae. A distribuição destas duas 
famílias é bem característica de organismos que surgiram no Jurássico, período em que a 
única grande massa terrestre que havia no globo, chamada Pangéia, começou a se separar 
em dois continentes - Laurásia e Gondwana. Os Panorpidae são associados à antiga 
Laurásia e hoje ocorrem na região Holártica e Indochina, enquanto os Bittacidae, associados 
à Gondwana, hoje se distribuem na América do Sul, Austrália e África. Os mecópteros 
são muito aparentados aos Siphonaptera (pulgas). Embora para um observador menos 
preparado estas duas ordens pareçam bastante distintas, várias características morfológicas 
as aproximam.

<Características morfológicas> Os mecópteros adultos (Fig. 1) são insetos de 
tamanho corporal pequeno, em geral não passando de 1 cm, com pernas e antenas longas 
e corpo delicado. Muitos são característicos por possuir a cabeça prolongada em um longo 
rostro, onde ficam as peças bucais, que são do tipo mastigador. Os dois pares de asas são 
membranosos, usualmente hialinos e com máculas, as asas possuem nervação abundante e 
semelhante entre si, lembrando que na maioria dos insetos a nervação das asas anteriores 
é distinta da nervação das asas posteriores. Além disso, as asas dos mecópteros quando em 
repouso ficam posicionadas em telhado sobre o corpo. Na família Panorpidae os machos 
têm a genitália localizada em um bulbo pedunculado, formado por segmentos abdominais, 
que se curva para cima; esta característica lhes confere uma semelhança superficial 
aos escorpiões e lhes valeram o apelido de ‘moscas-escorpião’. A larva da maioria dos 
mecópteros é do tipo eruciforme, semelhantes às dos Lepidoptera (borboletas e mariposas), 
mas membros de algumas famílias possuem larvas do tipo escarabeiforme, como em alguns 
besouros ( ).



<Biologia> A maioria dos mecópteros habita locais 
úmidos e são predadores. Os bitacídeos são comumente 
habitantes da vegetação, onde costumam permanecer 
pendurados pelas pernas e capturar outros pequenos 
insetos para se alimentar. Os membros desta família têm 
modificações nas pernas relacionadas ao hábito de ficarem 
pendurados. Contudo, as pernas modificadas usualmente 
não permitem a eles andarem como outros insetos, sendo 
sua forma de locomoção peculiar e às vezes comparada 
ao deslocamento dos macacos nas árvores. Por vezes os 
machos oferecem alimento para a fêmea em um ritual pré-
copulatório. Depois de fecundada, a fêmea põe seus ovos 
no solo ou, mais raramente, na base de tufos de musgos. 
As larvas se desenvolvem no solo, consumindo detritos de 
origem animal ou vegetal. Na época de se transformarem em 
pupa, normalmente as larvas se enterram mais profundamente. 
A pupa é do tipo exarada, com pernas e tecas alares livres.

<A ordem mecoptera no Brasil> No Brasil 
os mecópteros são insetos raramente coletados, sendo 
conhecidas apenas cerca de 15 espécies. Costa Lima, no 
seu livro “Insetos do Brasil”, publicado em 1943, diz nada 
ser conhecido sobre a biologia dos mecópteros brasileiros; 
daquela época pra cá este quadro de pouco conhecimento 
não mudou muito. Contudo, aspectos gerais da biologia e 
habitat de representantes da família Bittacidae, única que 
ocorre no Brasil, foram fornecidos acima. Os mecópteros não 
possuem importância econômica conhecida.
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por @ Danielle Cerri

O nome Strepsiptera deriva das palavras gregas strepsi = torcido e ptera 
= asas, o que já demonstra um aspecto extremamente peculiar de sua 
morfologia. Os Strepsiptera machos (Fig. 1) se assemelham um pouco 
aos besouros, possuindo olhos salientes e antenas frequentemente 
com processos alongados em alguns segmentos, as asas anteriores 
são reduzidas a estruturas claviformes assemelhando-se aos halteres 
dos dípteros. As asas posteriores são grandes e membranosas, 
sendo que estas possuem forma de leque e têm nervação reduzida. 
As fêmeas adultas, nas espécies em que estas são de vida livre, têm 
cabeça distinta, antenas simples com quatro ou cinco segmentos, 
peças bucais mastigadoras e olhos compostos. Nas espécies em que 
as fêmeas adultas são parasitas, estas não possuem olhos, antenas 
e pernas, a segmentação do corpo é indistinta e a cabeça e o tórax 
são fundidos. As larvas, chamadas triungulinos, têm olhos e pernas 
bem desenvolvidos. Os estrepsípteros são cosmopolitas e estão 
distribuídos em duas subordens: Mengenillidia, possuindo duas 
famílias, e Stylopidia, a maior delas, abrangendo sete famílias.

<Como vivem?>  Um dos aspectos mais interessantes deste 

grupo é relativo à sua reprodução e ciclo de vida, em que o macho, 

que é ótimo voador, procura a fêmea no hospedeiro, onde ocorre 

a cópula. A reprodução ocorre por viviparidade hemocélica. A 

fertilização é realizada com a introdução do pênis na abertura do 

cefalotórax da fêmea, o qual possui glândulas que produzem um 

feromônio atrativo, onde é depositado o conteúdo espermático.



Os insetos dessa ordem se desenvolvem com metamorfose completa, sendo 
o ciclo de vida das formas nas quais a fêmea adulta é parasita bastante 
complexo e envolvendo hipermetamorfose. O macho, ao emergir, procura 
uma fêmea, a qual nunca deixa o hospedeiro, e com ela copula. A fêmea 
produz grande número, até vários milhares de pequeninas larvas (1.000-
750.000), as quais escapam de seu corpo e do corpo do hospedeiro, indo 
para o solo e para a vegetação. Localizam um hospedeiro e nele penetram, 
então, as larvas se transformam em um estágio vermiforme ápodo que se 
alimenta na cavidade do corpo do hospedeiro, empupando, após várias 
mudas, dentro da última pele larval. O macho, ao emergir, deixa o hospedeiro 
e voa; a fêmea permanece no hospedeiro, com a parte anterior do corpo 
protraído entre os segmentos abdominais e, após produzir os jovens, morre. 
Várias espécies de Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera e Thysanura servem 
de hospedeiro para os Strepsiptera. O hospedeiro nem sempre morre, mas 
pode ser prejudicado com a alteração da forma ou da cor do abdome e lesão 
dos órgãos genitais. No desenvolvimento, os machos de Strepsiptera causam 
mais danos aos hospedeiros do que as fêmeas.

<Características morfológicas> Alguns pesquisadores têm 
incluído esta ordem em Coleoptera, como família Stylopidae, devido ao 
fato de as asas anteriores serem semelhantes a élitros e as veias das asas 
posteriores serem reduzidas. Outros pesquisadores os consideram uma 
ordem independente, devido à presença da região anal muito expandida 
na asa e escutelo e pós-escutelo do metatórax muito alargados, o que não 
ocorre em Coleoptera. Porém, existem também autores que consideram 
as asas anteriores como estruturas claviformes que se assemelham aos 
halteres dos dípteros.
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Na família Mengeidae, os adultos são de vida livre, 
encontrados sobre pedras, e os estágios imaturos 
parasitam Thysanura. Possuem tarsos pentâmeros 
com duas garras. Nos Miyrmecolacidae, os machos 
parasitam formigas e as fêmeas, insetos ortopteróides. 
Possuem antenas com sete antenômeros, sendo o 
quarto muito curto. Os Callipharixenidae parasitam 
hemípteros. A família Stylopidae é a maior da ordem e 
seus membros parasitam abelhas, mas alguns atacam 
vespas. Possuem antenas com quatro a seis artículos, 
sendo o terceiro flabelado lateralmente.

<Importância para o ser humano> Os 
estrepsípteros exercem um controle nos níveis de 
população de seus hospedeiros, sendo que alguns 
destes são considerados como pestes. Alguns 
exemplos destes hospedeiros são os hemípteros 
Nilaparvata lugens e Sogattella furcifera 
(família Delphacidae) e Nephotettix sp. (família 
Cicadellidae), que são vetores do vírus que causa 
doenças no arroz, no sul e leste da Ásia.



Fig. 1. Macho de Strepsiptera. Foto: 

Mike Quinn, 2009. Fonte: http://

bugguide.net/node/view/313474
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por @ Danielle Cerri

Os dípteros, grupo que compreende as moscas, mosquitos 
e afins, constituem uma das maiores ordens de insetos, 
sendo um dos mais diversos tanto ecologicamente quanto 
em termos de riqueza de espécies. Seus representantes 
estão presentes em quase todos os lugares, colonizando 
com sucesso praticamente qualquer tipo de habitat, 
distribuídos por todos os continentes, incluindo a 
Antártica. Diferenciam-se dos outros insetos alados por 
possuírem somente um par de asas correspondente ao 
par anterior, sendo o par posterior transformado em 
pequenas estruturas clavadas que funcionam como órgãos 
de equilíbrio, denominadas halteres. Essa característica 
morfológica tão peculiar deu o nome à ordem, que deriva 
das palavras gregas “di” (dois) e “ptera” (asa). Surgiram 
na Terra no Triássico superior (225 milhões de anos atrás). 
Hoje, cogita-se que possua cerca de 120.000 espécies.

A ordem Diptera pode ser dividida em duas subordens: 
Nematocera e Brachycera. Os nematoceros (Fig. 1) 
englobam os dípteros que possuem antenas com 
mais de dez segmentos livremente articulados, como 
os mosquitos (Culicidae), borrachudos (Simuliidae) e 
flebotomíneos (Psychodidae). Contudo, os braquíceros 
(Fig. 2) reúnem aqueles dípteros que possuem antenas 
com 3 a 6 segmentos, sendo que o último pode ser 
anelado ou possuir uma arista.
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Fig. 1. Mosquito Aedes albopictu
s (família Culicidae), o “tigre asiático”, 

transmissor do vírus que causa a Febre do Nilo Ocidental. Foto: CDC. Fonte: http://

blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2008/08/mosquito.html

Fig. 2. Mosca Erephopsis nigripennis 

(família Tabanidae), uma mutuca. Acervo 

CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.



<Como vivem?> Os membros dessa ordem possuem 
desenvolvimento holometabólico, realizando metamorfose completa, 
onde os estágios de ovo, larva e pupa (aquáticos ou terrestres) 
acontecem em ambientes diferentes do adulto (aéreo), possibilitando 
uma estratégia de sobrevivência e um sucesso evolutivo incrível ao 
grupo. Desta forma, torna-se extremamente difícil controlar as doenças 
com bioagentes vetorados e/ou veiculados por esses insetos.

Na fase imatura, os dípteros podem ocupar zonas marinhas costeiras 
e estuários, lagos de diferentes profundidades, rios e riachos de todo 
tamanho e velocidade, águas estagnadas, águas termais, poços de 
petróleo, fitotelmas e poças de marés. Pode-se dizer que o único 
ambiente inexplorado por dípteros é o mar aberto.

As larvas são ápodes, e na maioria dos grupos, têm vida-livre, 
nadando ou rastejando ativamente. Entretanto, outras podem viver 
enterradas no sedimento ou sob pedras, em madeira submersa ou 
macrófitas, em tubos formados por secreção salivar, e associadas 
a rochas, plantas e detritos. Alimentam-se do que há nesses 
ambientes, ou podem também parasitar vertebrados, moluscos e 
outros animais. Para passar para o estágio pupal, muitos dípteros 
abandonam o seu habitat. Os parasitas deixam seus hospedeiros 
e dirigem-se para o solo onde empupam, acontecendo o mesmo 
com as formas saprófagas. Todavia, outras permanecem no mesmo 
habitat, protegendo a futura pupa por meio de um casulo que eles 
mesmos constroem. Nessa fase não ocorre alimentação, porém as 
atividades metabólicas são intensas para que haja a transformação 
e emergência do adulto.



A alimentação dos dípteros na fase adulta é bastante diversificada, 
sobretudo pelos diferentes tipos de aparelhos bucais (sugador-labial / 
picador-sugador), nutrindo-se do néctar das flores, de matéria orgânica 
em decomposição, hemolinfa, fezes, sucos vegetais ou sangue.

A grande maioria dos dípteros apresenta reprodução sexuada e são 
ovíparos, podendo apresentar viviparidade em algumas formas, como 
os glossinídeos (mosca tsé-tsé) e no grupo dos pupíparos.

<Importância para o ser humano> //Na medicina - 
Vetores de agentes de doenças. Os insetos da ordem Diptera podem 
atuar como vetores, ou seja, transmissores de agentes que causam 
doenças, de duas formas principais. Uma delas é a transmissão 
mecânica, pelo carreamento de microorganismos que, dependendo 
da quantidade, podem causar doenças. Essa é uma forma do homem 
contrair enfermidades que debilitam e podem até matar como a febre 
tifóide, a disenteria ou mesmo a cólera. As moscas também contribuem 
para a transmissão do agente do tracoma, que por danificar a córnea 
– parte anterior do olho localizada na frente da íris – é considerada 
a principal causa de cegueira, e atualmente cerca de 500 milhões de 
pessoas sofrem desse mal. A outra forma de transmissão de agentes 
ocorre quando insetos hospedeiros de vírus, bactérias ou parasitas 
infectam as vítimas pela picada ou por outros meios. Por exemplo, a 
espécie Aedes aegypti é a principal vetora do vírus da dengue, e os 
mosquitos do gênero Anopheles são os únicos capazes de transmitir o 
bioagente da malária entre mamíferos, doença causada por plasmódio, 
e que depois da tuberculose, é a que mais mata no mundo.
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//Terapia larval - Algumas larvas de mosca só se alimentam de carne morta, e 
dentro deste aspecto surgiram experiências, em ambiente controlado, que as introduzem 
em feridas, eliminando a carne putrefata e evitando a gangrena. Três espécies do gênero 
Lucilia são encontradas no Brasil: L. eximia, L. ilustres e L. sericata. Essas moscas 
são causadoras de miíases primárias em ovinos, ocasionando grandes prejuízos em países 
como a Inglaterra e a Austrália. Nas Américas são necrobiontófagas, invadindo feridas já 
necrosadas, e como se alimentam de tecido morto, são utilizadas na medicina para limpar 
lesões de difícil cicatrização.

//Na medicina veterinária - Algumas moscas possuem a capacidade de transmitir 

bioagentes de doenças para animais domésticos e silvestres, como o caso da espécie 

Stomoxys calcitrans, uma mosca cosmopolita pertencente a família dos muscídeos. É 

um pouco semelhante à mosca doméstica, sendo a principal diferença a tromba alongada 

do aparelho bucal picador, que é utilizada para sugar o sangue de animais. Os principais 

hospedeiros são os cavalos, nos quais podem causar feridas nas orelhas e transmitir doenças. 

Também são conhecidas pelos nomes: mosca-dos-estábulos, bernanha, meruanha, mosca-

do-bagaço, mosca-do-gado, murianha e muruanha.

//Entomologia forense - O estado de desenvolvimento da larva de alguns dípteros 
braquíceros pode auxiliar na elucidação de crimes, fornecendo o tempo decorrido desde a 
morte, o tratamento que a vítima sofreu, e até o ambiente em que esteve. Várias espécies de 
califorídeos e muscídeos, além de outras moscas, costumam ser os primeiros colonizadores 
de cadáveres, seguidos de coleópteros, lepidópteros e himenópteros.
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//Na agricultura - A mosca-da-
madeira (Rhaphiorhynchus pictus) 
possui esse nome porque suas larvas 
atacam a madeira de muitas espécies de 
árvores silvestres ou cultivadas. Também 
são conhecidas pelos nomes: mosca-da-
casuarina, moscão, moscardo e tavão. É 
uma mosca da família dos pantoftalmídeos, 
de grandes dimensões e ampla distribuição 
brasileira. As moscas-das-frutas são 
dípteros da família Tephritidae, cujas 
larvas se alimentam da polpa dos frutos 
de diversas culturas, e com isso acarretam 
vários danos à agricultura.

//Bioindicadores de poluição 
- Os dípteros da família Chironomidae, 
apresentam uma grande relevância dentre 
os macroinvertebrados bentônicos por 
possuirem uma quantidade de imaturos 
abundante tanto nos meios lóticos quanto 
lênticos. Suas larvas são extremamente 
importantes pela capacidade de 
indicar qualitativamente – através de 
modificações morfológicas – a presença 
de agentes poluentes no meio aquático 
em que vivem.

//Na economia - Algumas infecções 
ocasionadas por doenças com agentes 
veiculados por moscas causam grande perda 
econômica principalmente no agromercado. 
A miíase nodular cutânea provocada pela 
larva, mais conhecida como berne, acontece 
devido à fêmea da espécie Dermatobia 
hominis, em pleno vôo, depositar seus 
ovos na parte lateral do abdome de outras 
moscas geralmente de menor tamanho, 
que atuam como foréticos. O calor do corpo 
do animal (homem, gado, cão, etc.) onde o 
forético irá pousar, induz a eclosão dos ovos e 
a transferência das larvas para o hospedeiro, 
infectando sua pele e permanecendo no
 mesmo até o 3º instar. Em seguida, abando-
narão o hospedeiro, caindo ao solo para 
empupar e transformarem-se em adultos. A 
“bicheira” ou miíase coletiva é uma lesão 
provocada pelo díptero Cochliomyia 
hominivorax (Fig. 3), onde esta espécie 
deposita vários ovos, dos quais saem 
inúmeras larvas no animal. Este é um dos 
principais ectoparasitos de gado bovino 
na região que se estende do México até a 
Argentina, causando infecções, perda de peso, 
baixa produção leiteira, morte de bezerros e 
comprometimento da qualidade do couro.
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<Curiosidades> //Mosca Tsé-tsé - A mosca Glossina 
palpalis é encontrada desde o lago Chade e do Senegal ao oeste, até 
o lago Victória ao leste, recebendo este nome de um dialeto da África 
Equatorial (banto). Este braquícero é o transmissor do agente da doença 
do sono, o Trypanosoma brucei. Existem três grupos desta mosca, 
todas hematófagas e presentes na África.

//Mosca-do-pombo - Pertencente à família dos hipoboscídeos, a 
mosca Pseudolynchia canariensis possui corpo achatado e coloração 
acastanhada. É ectoparasita de aves domésticas, ocorrendo em todo o 
mundo. Possui esse nome, pois costuma viver na plumagem dos pombos 
urbanos. Também são chamadas de alma-de-pombo e avissuga.

//Mosca-do-queijo - São dípteros cosmopolitas da família 
Piophilidae, suas larvas saprófagas são vulgarmente conhecidas por 
saltão. Possuem esse nome por depositarem as larvas sobre certos 
queijos, colonizando-os e podendo provocar miíase humana.

//Mosca-dos-filtros ou mosca-de-banheiro - Esse nome 
refere-se ao fato de serem freqüentemente encontrados em banheiros, 
pois suas larvas criam-se nos ralos e nos encanamentos do esgoto. São 
dípteros da família dos psicodídeos, especialmente do gênero Psychoda 
(pequenos e pilosos). No Brasil, ocorrem quatro espécies, três do gênero 
Psychoda (P. alternata, P. cinerea e P. satchelli) e uma do gênero 
Telmatoscopus (T. albipunctatus). Apesar do nome “moscas-de-
banheiro”, esses insetos não são moscas e sim dípteros nematóceros.



//Mosca-das-frutas - São espécies de moscas 
da família Tephritidae, cujas larvas atacam a polpa de 
diversos tipos de frutos, possuindo grande importância 
enquanto pragas agrícolas.

//Mosca-dos-olhos - Essas pequeninas moscas 
são do gênero Hippelates, da família dos cloropídeos. 
Possuem o hábito de lamber o canto dos olhos do 
homem e de outros animais, causando, às vezes, 
ulcerações e infecções. Também são conhecidas pelos 
nomes: lambe-olhos, mosca-cachorro e mosquito-
remela.

//Mosca-da-azeitona - A espécie Dacus oleae 
pertence à família dos tefritídeos e é causadora de 
grandes prejuízos à oleicultura européia.

//Moscas-das-flores - Apresentam mimetismo 
batesiano, como por exemplo membros da família 
Syrphidae, que se alimentam de polén, mimetizando 
principalmente vespas. A Ceriana vespiformis só é 
reconhecida através dos balancins ou halteres, devido 
à sua semelhança com o himenóptero. Também com 
esse mesmo tipo de mimetismo se apresentam as 
moscas da família Bombyliidae, nesse caso possuindo 
aspecto que lembra o das abelhas.
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//Mosca Midas (Fig. 4) - Gauromydas heros é 
considerada a maior espécie de Diptera conhecida. Seu 
comprimento mede cerca de 60mm. O fêmur geralmente é grosso 
com fortes espinhos ventrais. A tíbia posterior, de forma geral, 
apresenta um espinho característico em sua extremidade.

//Mosca-do-petróleo - Essa é a única espécie que vive em 
petróleo bruto. As larvas de Helaeomyia petrolei habitam 
esse ambiente altamente tóxico e inóspito para os insetos.

//Larva vermelha - São nematóceros da família 
Chironomidae. Algumas larvas apresentam a cor avermelhada, 
pois possuem a proteína hemoglobina, lhes possibilitando 
habitar massas d’água com pouca concentração de oxigênio 
dissolvido e grande quantidade de matéria orgânica em 
decomposição. Esse fato faz com que esses insetos sejam 
excelentes bioindicadores de poluição.

//Mutucas - São dípteros braquíceros cosmopolitas da 
família Tabanidae (Fig. 2). Os machos adultos alimentam-se de 
néctar, porém as fêmeas da maioria das espécies – assim como 
outros dípteros, necessitam de sangue para maturação dos 
ovócitos. Devido a isto, o grupo constitui grande importância 
na transmissão mecânica de agentes patogênicos tanto para 
animais domésticos como silvestres.



Fig. 4. Mosca Midas (Mydas sp.), o maior díptero do mundo. 

Acervo CEIOC. Foto: Paula C. Gomes.

329



como
os insetosestudarcomocomo
os insetosestudarcomo

estudarcomo
os insetosestudar
os insetos



331



Por que as coleções científicas  
são tão importantes?

por @ Sandor Christiano Buys

O Brasil talvez seja o país com maior diversidade biológica 
do mundo, abrigando cerca de 15 a 20% do total de espécies 
conhecidas. Seis biomas estão representados no Brasil: 
Amazônia, Caatinga, Cerrada, Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal. Dentre estes, a Mata Atlântica foi um dos primeiros 
biomas do mundo a ser tratado como ‘hot spot’, ou seja, uma 
área a que se deve dedicar atenção prioritária para conservação, 
eleita em função da alta diversidade biológica aliada a elevada 
perda da cobertura original. Mais recentemente, o Cerrado tem 
sido considerado ‘hot spot’ e alguns estudos têm sugerido que 
a Caatinga também deva ser incluída nesta categoria. Este 
panorama de megadiversidade biológica, somada à constante 
degradação das áreas naturais e a crescente preocupação com 
problemas ambientais, torna evidente a importância que deve 
ser dada à conservação e geração de conhecimento acerca da 
diversidade brasileira.

A Conferência Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro em 1992, estabeleceu a Convenção 
sobre Diversidade Biológica, com o objetivo principal de tratar 
da conservação da diversidade biológica, seu uso sustentável 
e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios do seu uso. 
Um dos princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica 
é que países em desenvolvimento portadores de reconhecida 
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Fig. 1. Parte da Coleção 

Entomológica do Instituto 

Oswaldo Cruz, uma coleção 

biológica de insetos.



capacidade técnico-científica, dentre eles o 
Brasil, desenvolvam estratégias de conservação 
das espécies fora do ambiente natural (ex situ) 
que sejam complementares às estratégias de 
conservação no ambiente natural (in situ). A 
conservação ex situ inclui, por exemplo, as 
coleções biológicas (Fig. 1), coleções de DNA 
e os bancos de germoplasma. Mas deve-se 
ressaltar que as coleções biológicas muito mais 
do que serem apenas importantes repositórios 
de diversidade, funcionam como base para 
uma grande gama de linhas de pesquisa 
sobre a natureza, por exemplo, relacionadas à 
conservação de espécies e habitats, uso racional 
de recursos naturais, biotecnologia.

Abrigar coleções biológicas é papel de instituições 
públicas, especialmente universidades e outros 
centros de pesquisa, que se responsabilizam 
pelos cuidados adequados e disponibilização 
delas para pesquisadores de forma controlada. 



Naturalmente exemplares dos distintos grupos 
biológicos são conservados em coleções de maneiras 
bastante diferenciadas, sendo necessários estruturas 
próprias e conhecimento de curadoria específico para 
lidar com os distintos tipos de coleção. Por exemplo, 
vegetais na maioria das vezes são prensados e 
secos, grande parte dos invertebrados marinhos é 
conservada em álcool, aves e mamíferos muitas vezes 
são taxidermizados. Em todos os casos, é importante 
ter em mente que o material biológico armazenado 
em coleções deve durar o maior tempo possível, 
necessitando um contínuo cuidado com fatores como 
temperatura, umidade, limpeza e manutenção de 
produtos químicos que auxiliam na conservação, já que 
o material biológico costuma ser frágil e perecível.

No capítulo seguinte, saberemos como iniciar e manter 
uma coleção de insetos (coleção entomológica).
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Como iniciar e manter uma coleção 
entomológica?

por @ Sandor Christiano Buys

<Noções sobre técnicas de coleta de insetos> Os insetos 
ocorrem em uma ampla variedade de ambientes terrestres e de água doce, 
são comuns sobre a vegetação, no solo, em troncos de árvore caídos na mata, 
no folhiço do fundo dos rios e lagos. Portanto, as formas de coleta destes 
organismos também são bem diversificadas. Muitas vezes a coleta de insetos 
pode ser feita com as mãos ou com auxílio de frascos simples ou pinças; mas 

em geral coletas feitas como parte de projetos de pesquisa devem 
ser sistematizadas e necessitam de técnicas específicas. A seguir 

são descritos, apenas brevemente, alguns equipamentos 
comumente utilizados em coletas entomológicas, mas é 

certo que os interessados em coletar devem se reportar 
aos manuais técnicos e a literatura pertinente a cada 
grupo de insetos.

//Redes entomológicas (Fig. 1) - As redes 
entomológicas, também chamadas puçás ou redes 

aéreas, consistem de redes cônicas simples de tecido 
fino e transparente, usadas especialmente para coleta de 

insetos em vôo, como borboletas, libélulas, moscas, vespas e 
abelhas. Estas redes podem ter distintas dimensões e malhas 

em função do uso e das preferências do coletor; um tamanho 
comumente usado para as redes é cerca de 30-50 cm no seu 

diâmetro maior e mais ou menos um metro de cabo.

Fig. 1. Rede entomológica, para captura de insetos em vôo.



//Sugadores (Fig. 2) - Os sugadores, 
também chamados aspiradores, 
consistem basicamente de um recipiente 
de vidro ou plástico transparente, de 
tamanho confortável para caber em 
uma mão, no qual são acoplados 
dois tubos de plástico flexível. 
Durante a coleta, um dos tubos deve ser 
cuidadosamente aproximado do inseto que 
se quer coletar, enquanto o outro tubo é mantido 
na boca do coletor; quando o tubo está a uma distância suficiente do 
inseto, deve-se aspirar fortemente de maneira que o inseto entre no 
recipiente. É preciso ter o cuidado de manter a extremidade do tubo de 
sucção que fica dentro do vidro coberta por um tecido de malha bem fina 
para que não haja risco do material coletado ser ingerido pelo coletor 
acidentalmente durante a sucção. Sugadores são úteis para coletar 
insetos de tamanho corporal reduzido, como cigarrinhas, pequenas 
abelhas, vespas e besouros.

//Armadilhas com iscas atrativas - Existe uma grande variedade 
de tipos de armadilhas com isca, de forma, dimensões e estrutura muito 
distintas, adequadas para capturar grupos específicos de insetos. Um 
princípio geral das armadilhas é que os insetos sejam atraídos por uma 
isca e entre em um dado compartimento no qual fique preso. As iscas 
usadas são muito variadas e específicas para determinados grupos 
de insetos, por exemplo, muitas moscas são atraídas por material em 
decomposição, algumas abelhas são atraídas por compostos aromáticos, 
como essência de eucalipto e cravo, certas borboletas são atraídas por 
frutas fermentadas.
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//Armadilha luminosa (Fig. 3) - Mesmo observadores despreparados costumam ver 
insetos voando na luz de postes luminosos ou em janelas ao anoitecer. Aproveitando esta 
atração que a luz exerce sobre determinados insetos, podem ser confeccionadas as chamadas 
armadilhas luminosas. Dentre as várias formas que estas armadilhas podem ter, uma muito 
difundida e simples é estender um pano branco na área onde se quer efetuar a coleta e ascender 
uma lâmpada junto ao pano. Os insetos são atraídos pela luz no pano e podem ser capturados 
com pinças, potes, com sugadores (descritos acima) ou mesmo com as mãos. Estas armadilhas 
são eficientes para capturar diversos grupos de insetos, especialmente insetos com atividade 
noturna ou crepuscular, tais como mariposas e baratas.
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Coleta de insetos habitantes do solo: armadilhas tipo 
“Pitfall” e o funil de Berlese. As armadilhas chamadas 
“pitfall” consistem de recipientes de tamanho variável 
contendo um líquido conservante, usualmente álcool, 
enterrada no chão. A idéia básica é que os insetos 
que estejam se deslocando no solo caiam no interior 
do recipiente e permaneçam no líquido conservante. 
Variações comuns desta forma básica consistem em 
colocar uma cobertura protegendo a armadilha do sol 
e da chuva, ou colocar uma estrutura cônica na boca 
do recipiente para facilitar a queda do inseto. Outra 
forma bastante difundida e eficiente de coletar insetos 
e outros artrópodes habitantes do solo é o uso dos 
funis de Berlese, que consistem basicamente de um 
cone com uma rede (usualmente uma malha metálica) 
na extremidade mais larga e na outra extremidade 
um recipiente, com líquido conservante, geralmente o 
álcool. Este equipamento serve para separar a fauna do 
folhiço, que é coletado do ambiente natural e colocado 
na malha sobre a extremidade mais larga do funil. 
Os componentes da fauna quando se movimentam 
em direção a parte mais profunda do folhiço tendem 
a escorregar pelo cone e caírem no recipiente com 
álcool.  Uma lâmpada mantida acesa próximo à parte 
mais larga do funil, aquecendo o material, aumenta o 
movimento dos insetos e torna mais rápido e eficiente 
o processo de sua separação do folhiço.
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Coleta de insetos aquáticos: redes e peneiras. Existe uma ampla variedade de técnicas 
para se coletar insetos aquáticos, talvez as maneiras mais simples sejam usando redes e 
peneiras. Redes cônicas de tecido, muitas vezes chamadas de redes de imersão, podem 
ser usadas para coletar insetos na coluna ou no espelho d’água. Outro procedimento 
consiste em peneirar áreas marginais dos riachos e lagoas com vegetação abundante, 
ou mesmo coletar plantas aquáticas ou o folhiço aquático, colocá-los sobre peneiras e 
inspecionar, capturando os insetos com pinças.

<Tratamento dos insetos após a coleta> //Sacrifício dos insetos 
- Depois de coletado é preciso logo sacrificar os exemplares, pois muitas vezes pode 
haver dano nos insetos devido ao contato entre eles ou caso eles permaneçam se 
debatendo muito tempo em um recipiente. Alguns insetos morrem rapidamente quando 
confinados, outros, porém, podem viver vários dias em condições precárias. É de uso 
comum sacrificar insetos em um frasco contendo veneno, muitas vezes chamado de 
‘frasco mortífero’. Estes frascos em geral contêm material absorvente no fundo, como 
gesso ou algodão, que é embebido com uma substância venenosa. Éter ou acetato de 
etila são as substâncias que costumam ser usadas nos frascos mortíferos. Neste ponto, 
é importante considerar que as substâncias usadas em frascos mortíferos são tóxicas 
ao homem e devem ser manipuladas com muito cuidado. Em certos casos é indicado 
o sacrifício de insetos em campo através da compressão do tórax. O sacrifício por 
congelamento em alguns casos é eficiente, mas além de ter a limitação da dificuldade 
do uso em campo, pode provocar um excessivo enrijecimento do corpo, dificultando 
a montagem, além disso, alguns insetos são muito resistentes ao congelamento e 
depois de passar dias congelados permanecem vivos. Uma vantagem importante do 
congelamento é que o coletor não precisa entrar em contato com substâncias tóxicas. 
A imersão em uma mistura de compostos chamada KAAD é indicada para o sacrífico 
de imaturos de insetos holometábolos para que eles, por contração do corpo, não se 
tornem demasiadamente emurchecidos.



//Armazenamento provisório - Normalmente, logo após 
a coleta não é possível realizar a montagem de exemplares 
para a conservação em coleção. Então, é preciso armazená-los 
provisoriamente. Os insetos podem ser conservados muito tempo 
em envelopes de papel ou mantas de algodão antes de serem 
preparados para montagem, com tanto que fiquem em local seco 
e com naftalina, para evitar a infestação por fungos ou insetos 
praga. A desvantagem de armazenar material desta maneira é 
que os exemplares ficam ressecados e enrijecidos e devem ser 
colocados em uma câmara úmida para amolecer antes de serem 
montados.

//Montagem com alfinete entomológico - A maior 
parte dos insetos é adequadamente mantida em coleções sendo 
montados com alfinetes entomológicos. Estes alfinetes são 
especiais por não oxidarem com facilidade e são fabricados em 
espessuras e comprimentos distintos. Usualmente os exemplares 
são alfinetados no tórax e seu corpo posicionado de forma 
adequada ao estudo morfológico posterior. Deve-se ter em 
mente que é importante expor, na medida do possível, as partes 
necessárias para serem examinadas; assim, dependendo do caso, 
é interessante, por exemplo, expor a genitália ou as mandíbulas 
ou abrir as asas. Exemplares pequenos podem ser colados em 
um triângulo de papel ou plástico, que, por sua vez é alfinetado 
(Fig. 4). Os insetos montados em alfinetes são guardados em 
caixas especiais com fundo forrado com material mole, como 
cortiça, isopor ou algum tipo de plástico, onde os alfinetes 
podem ser fixados (Fig. 5). Usualmente se coloca naftalina e às 
vezes formol nas caixas para evitar a proliferação de pragas.
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//Conservação em meio líquido (Fig. 6) - Muitos 
insetos adultos e grande parte dos imaturos devem ser 
conservados em meio líquido. O principal conservante usado é 
o álcool diluído em água, normalmente em uma concentração 
de 70-80 %. Mas podem-se acrescentar ao álcool pequenas 
partes de formol, ácido acético ou outras substâncias com 
fins específicos, como o de evitar a perda de cor. Deve-
se conservar em meio líquido insetos que possuem corpo 
pouco rígido e podem ficar significativamente deformados se 
expostos ao ambiente, como os imaturos dos holometábolos, 
ou representantes em geral das ordens Thricoptera e 
Ephemeroptera. Há ainda casos de insetos que ficam muito 
quebradiços quando secos e mantê-los em álcool pode ser 
mais conveniente.
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Fig. 5. Caixas entomológicas em uma coleção. Foto: Peter Iliciev.



//Etiquetagem - É fundamental que todo amostra biológica seja 
etiquetada. No caso de insetos montados em alfinete, a etiqueta é 
alfinetada junto ao exemplar, sendo comum se colocar mais de uma 
etiqueta; na primeira delas deve constar o local onde o material foi 
coletado, a data e o nome do coletor. Esta etiqueta é a mais importante, 
ficando os exemplares sem procedência conhecida muitas vezes sem valor 
para pesquisa. Os exemplares podem ter outras etiquetas, por exemplo, 
com o nome da espécie ou portando informações sobre comportamento, 
ambiente, armadilha ou isca atrativa que porventura tenha sido utilizada 
na coleta. Em amostras conservadas em meio líquido, é comum usar 
etiquetas de papel vegetal, sendo as informações escritas a tinta nanquim, 
que não se dilui no álcool.
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<Licença para coletar e manter coleções> Insetos usualmente 
formam populações locais grandes e poucos são aqueles que constam em 
listas de espécies ameaçadas de extinção, mas ainda assim é necessário 
estar atento à legislação em vigor que trata do licenciamento para coleta 
e pesquisa. É muito importante que o interessado em coletar e estudar 
insetos entre em contato com órgãos públicos pertinentes antes de fazer 
coletas; a licença costuma ser expedida mediante a apresentação de um 
projeto de pesquisa, que é avaliado por um corpo técnico. Há tempo atrás 
era comum o hábito de amadores ou mesmo pesquisadores profissionais 
manterem coleções particulares de insetos; muitas destas coleções eram 
muito relevantes e foram incorporadas a instituições públicas. Nos dias de 
hoje as coleções particulares em geral são proibidas, mas em certos casos é 
possível conseguir autorização para formar este tipo de coleção. Porém, mais 
uma vez o interessado em manter uma coleção particular deve consultar a 
legislação vigente e os órgãos responsáveis para se informar.
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Adaptação. Processo pelo qual um 
organismo se torna ajustado às condições do 
meio em que vive.

Alado. Com asas desenvolvidas.

Âmbar. Resina fóssil, com consistência de 
cera, derivada de uma espécie de pinheiro.

Ambiente. Meio em que cada um vive, 
levando-se em consideração os fatores 
(clima, iluminação, pressão, teor de oxigênio) 
e condições (alimentação, modo de vida em 
sociedade) que influenciam os seres vivos.

Antenômero. Cada uma das subdivisões 
da antena.

Aparelho bucal (ou peças bucais). 
Conjunto de apêndices anteriores dos 
artrópodes, utilizados para captura, ingestão 
e manipulação dos alimentos.

Apnêustica. Termo referente à larva 
aquática sem quaisquer espiráculos 
funcionais. Por isso, captam o oxigênio 
dissolvido na água através de brânquias ou 
da parede do corpo.

Ápodo. Sem pernas.

Áptero. Sem asas.

Arista. Cerda dorsal lisa ou plumosa 
característica no terceiro artículo das antenas 
dos dípteros da subordem Brachycera.

Bentônico. Organismo aquático que vive 
sobre os substratos do fundo de um rio, lago 
ou poça.

Bioagente. Agente vivo (vírus, bactérias, 
protozoários) que, pelo menos em uma das 
formas que assume no seu ciclo de vida, pode 
ser introduzido, penetrar ou se associar a 
outro ser vivo, onde é capaz de se desenvolver 
ou multiplicar.

Biodiversidade. Diversidade de 
vida, incluindo desde os genes até os 
ecossistemas.

Bioindicador. Organismo que pode 
revelar os efeitos cumulativos de diferentes 
poluentes no ecossistema e há quanto tempo 
o problema pode estar presente.



Brânquia traqueal (ou traqueobrânquia). 
Estrutura para trocas gasosas dos insetos que 
vivem na água, formada por expansões do 
corpo contendo ramificações das traquéias.

Cadeia alimentar. Rede de alimentação 
e ciclagem de nutrientes observada na 
natureza, incluindo organismos produtores 
(que fazem fotossíntese), consumidores 
primários (herbívoros), secundários 
(predadores de herbívoros), terciários 
(predadores de carnívoros) e decompositores 
(fungos e bactérias que degradam matéria 
orgânica).

Canhão das penas. Porção basal do 
eixo das penas, que fica inserida na pele das 
aves.

Canibalismo. Quando um ser é capaz de 
comer parte ou até mesmo todo o corpo de 
um indivíduo da mesma espécie.

Caráter. Variação comparável de qualquer 
natureza entre indivíduos, empregada para 
distingui-los.

Carnívoro. Que se alimenta exclusivamente 
de carne.

Casta. Grupo de indivíduos que possui 
características morfológicas e/ou funcionais 
próprias diferenciadas, encontrado em insetos 
sociais.

Cefalotórax. Parte do corpo de 
quelicerados e crustáceos composta pela 
cabeça fundida ao tórax. Na parte anterior do 
cefalotórax se encontram as antenas (quando 
presentes), os olhos, a boca e os apêndices 
bucais.

Cemento. Substância produzida por 
glândulas genitais femininas que tem função 
de “colar” o ovo ao pelo ou à pena.

Cercos. Par de apêndices presentes no final 
do abdômen de muitos insetos.

Cerda espiniforme. Cerda em forma de 
espinho.

Ciclo biológico (ciclo de vida). Expressão 
aplicada principalmente aos animais 
invertebrados, que representa as fases de 
vida dos animais. No caso das pulgas, ele é 
completo e envolve quatro fases: ovo, larva, 
pupa e adulto.
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Classe. Nível que agrupa ordens distintas 
entre si, mas que apresentam algumas 
características em comum.

Cópula. União sexual entre um macho e 
uma fêmea, acasalamento.

Coriácea. Asa que apresenta aspecto e 
consistência similares ao do couro.

Cosmopolita. Encontrado praticamente 
em qualquer lugar do mundo.

Coxa. Segmento basal das pernas de um 
artrópode, que se articula com o corpo.

Cutícula. Cobertura resistente responsável 
pela rigidez do exoesqueleto dos artrópodes.

Desenvolvimento sustentável. 
Desenvolvimento econômico e social 
preocupado em reduzir ao mínimo os 
impactos sobre o ambiente, aproveitando os 
recursos naturais de forma inteligente, sem 
esgotá-los.

Diapausa. Parada prolongada durante o 
desenvolvimento dos insetos.

Ecdise (ou muda). Processo de substituição 
do exoesqueleto dos artrópodes, permitindo 
seu crescimento, no qual há produção do 
hormônio ecdisona, que tem a função de 
desorganizar o exoesqueleto antigo, permitindo 
a constituição de um novo, maior.

Ecdisona. Hormônio secretado pelos 
artrópodes que atua no processo de ecdise 
ou muda do exoesqueleto.

Eclosão. Saída da larva de dentro do ovo.

Ecossistema. Compreende os seres vivos 
de uma área e a comunidade que nela ocorre, 
incluindo os fatores ambientais (água, vento, 
temperatura) que atuam simultaneamente 
sobre determinada região, estando todos 
relacionados entre si.

Ectoparasito. Parasito animal que vive 
na superfície externa dos tegumentos do seu 
hospedeiro.

Empupar. Transformar-se em pupa.

Endemia. Número esperado de casos de 
uma determinada doença em um período de 
tempo.



Endêmica. Espécie que é encontrada 
apenas em um determinado bioma ou 
habitat.

Entomologia. Ciência que estuda os 
insetos.

Enxameamento (ou revoada). Fenômeno 
de dispersão de indivíduos alados no período 
de reprodução.

Epidemia. Número não esperado de casos 
de uma determinada doença em um período 
de tempo.

Erucismo. Nome dado a acidentes de 
importância médica envolvendo somente a 
fase larvar (lagarta) das mariposas.

Escutelo. Porção posterior e dorsal do 
segmento torácico. Nos heterópteros, 
geralmente tem aspecto triangular.

Espécime. Indivíduo ou exemplar de 
qualquer espécie tomado isoladamente.

Espermatóforo. Cápsula que contém o 
esperma. É encontrado em muitos insetos.

Espirotromba. Aparelho bucal típico de 
lepidóptero, composto por um longo tubo 
enrolado em espiral, semelhante a uma 
“língua-de-sogra”. Serve para alcançar o 
néctar, facilitando a sua sucção.

Estádio (ou instar). Período intermediário 
entre uma muda e outra, determinado pela 
troca da cutícula que reveste o corpo.

Estágio. É a fase da vida em que um inseto 
se encontra: ovo, larva ou ninfa, pupa, adulto 
(imago).

Esternito. Placa esclerosada ventral dos 
segmentos dos artrópodes.

Evolução. Teoria biológica que admite a 
transformação progressiva das espécies.

Excremento. Matéria fecal eliminada 
pelos animais no processo de defecação.

Exoesqueleto. Esqueleto externo que 
reveste o corpo dos artrópodes, formado de 
três camadas (membrana basal, epiderme e 
cutícula).

Exótica. Espécie que não faz parte da fauna 
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ou flora nativa de um país, sendo introduzida 
pelo homem.

Exsudato. Secreção líquida produzida pelo 
organismo, contendo células, em resposta 
a agressão sofrida, que se exterioriza por 
aberturas naturais do corpo.

Exúvia. Cutícula antiga de um artrópode, 
eliminada após a conclusão da muda 
(ecdise).

Falx. Estrutura esclerotizada localizada entre 
a fronte e o occipício.

Fêmur. Terceiro segmento da perna de um 
inseto.

Feromônio. Substância química produzida 
e captada por animais de mesma espécie, 
que sinaliza agregação, perigo, alimentação 
e também atração para a reprodução.

Filiforme. Tipo de antena dos insetos que 
apresenta a mesma espessura em todo o seu 
comprimento.

Filogenético. Termo utilizado para 
hipóteses de relações evolutivas de um grupo 

de organismos, determinadas com base em 
relações entre as espécies atuais e dessas 
com seus ancestrais.

Filogenia. Estudo da evolução de um grupo 
biológico, que procura estabelecer hipóteses 
sobre o relacionamento entre suas unidades 
(espécies, por exemplo). As hipóteses são 
expressas em árvores filogenéticas ou 
cladogramas.

Fitófago. Organismo que se alimenta de 
plantas. Pode ser sinônimo de herbívoro ou 
vegetariano.

Fitotelmas. Pequenas coleções de água 
depositada em cavidades de árvores e outros 
pequenos receptáculos.

Fontanela. Poro localizado na região 
frontal da cabeça, com função de liberar 
substâncias tóxicas como meio de defesa.

Forético. Animal que transporta outro 
para um ambiente favorável ao seu 
desenvolvimento ou para nova colonização.

Fracticipita. Ligeira fenda que acompanha 
o sulco antenal e praticamente separa a fronte 



do occipício na cabeça de uma pulga.

Gonópode. Apêndice modificado para a 
cópula, intromissão ou oviposição.

Gressorial. Que anda ou está adaptado 
para caminhar.

Habitat. Local onde vive um organismo ou 
uma espécie. Por exemplo, o habitat da truta 
são os cursos de água bem oxigenados e com 
baixa salinidade das zonas temperadas.

Hematofagia. Comportamento 
característico dos animais que se alimentam 
normalmente de sangue.

Hematófago. Animal que se alimenta de 
sangue de outros animais (ex.: mosquitos, 
barbeiros e pulgas).

Hemimetabolia. Metamorfose simples 
ou incompleta, isto é, os insetos durante seu 
desenvolvimento apresentam os seguintes 
estágios; ovo, ninfa e adulto.

Hemolinfa. Substância líquida dos 
artrópodes similar ao sangue dos vertebrados.

Herbívoro. Que se alimenta exclusivamente 
ou principalmente de ervas e outros vegetais.

Hidrodinâmico. Forma da estrutura 
corporal que facilita o deslocamento em 
água.

Hipermetamorfose. Metamorfose em 
que o inseto passa por várias formas de larva 
mais ou menos diferentes.

Hipertrofia. Aumento de uma estrutura.

Hipognata. Cabeça com peças bucais 
direcionadas para a região ventral do corpo.

Hipótese evolutiva. Explicação sobre 
como se deram as modificações ao longo da 
evolução biológica de um grupo e o resultado 
dessa evolução, que pode ser expresso em 
uma filogenia.

Holometabólico. Inseto com 
metamorfose completa, que apresenta 
quatro fases de desenvolvimento diferentes: 
ovo, larva, pupa e adulto.

Homocromia. Semelhança do colorido 
do animal com o meio em que vive.

369



Hospedeiro. Animal que serve suporte ou 
fonte de alimento para a existência de um 
parasito obrigatório ou ocasional.

Impactos ambientais. Qualquer 
forma de distúrbio ou perturbação causada 
no ambiente, geralmente por atividades 
humanas (poluição, por exemplo).

Insetos aquáticos. Insetos que têm pelo 
menos uma parte de seu ciclo de vida no 
ambiente aquático.

Insetos sociais. Insetos que vivem 
associados em colônias (formigueiros, 
cupinzeiros, colméias, vespeiros), as quais 
apresentam muitos indivíduos e, geralmente, 
divisões de funções e tarefas entre eles, 
representando as castas (operários, soldados, 
rainha, etc.).

Instar (ou estádio). Período intermediário 
entre uma muda e outra, determinado pela 
troca da cutícula que reveste o corpo.

Invertebrado. Animal que não possui 
esqueleto interno ou coluna vertebral.

Lêntico. Ambiente onde a água é parada 

na maior parte do tempo, como, por exemplo, 
poças de maré, lagos, lagoas e pântanos.

Lepidopterismo. Acidente de 
importância médica envolvendo somente a 
fase adulta das mariposas.

Líquen. Associação muito íntima 
entre um fungo e uma alga, ao ponto 
que esses organismos não podem viver 
separadamente.

Lótico. Ambiente com água corrente, como, 
por exemplo, rios, nascentes, ribeiras e riachos. 
Têm como características o movimento, maior 
contato entre a água e o substrato, e um teor 
de oxigênio mais elevado.

Macrófitas. Designação geral para os 
vegetais que habitam desde brejos até 
ambientes totalmente submersos, sendo esta 
terminologia baseada no contexto ecológico, 
independentemente, em primeira instância, 
de aspectos taxonômicos.

Macroinvertebrados bentônicos. 
São invertebrados visíveis a olho nu, que 
vivem associados ao sedimento tanto 
marinho como de água doce.



Mandíbula. Uma das peças principais 
que formam o aparelho bucal mastigador de 
alguns insetos. Servem para triturar e cortar 
os alimentos.

Medicina forense. Ramo da medicina 
que se ocupa do estudo de fenômenos 
correlacionados com a degradação de corpos 
de animais vertebrados, com participação de 
invertebrados.

Membranosa. Asa que apresenta 
consistência fina como uma membrana. 
Geralmente é transparente ou 
semitransparente e com nervuras claramente 
visíveis.

Metamorfose. Mudanças na forma e na 
estrutura do corpo, ocorridas durante o ciclo 
de vida de alguns animais.

Miíase. Afecção parasitária devida à 
infestação dos tecidos ou cavidades do corpo 
por larvas de insetos.

Mimetismo batesiano. Semelhanças 
nas características morfológicas e/ou 
etológicas entre uma espécie (modelo) e outra, 
que é sua cópia (mímico). Ocorre quando uma 

presa inofensiva “imita” uma presa perigosa, 
tirando proveito desta semelhança e sendo, 
por isto, evitada pelos predadores.

Morfologia. Estudo da forma geral e das 
estruturas de um ser vivo.

Muda imaginal. Muda ou ecdise (troca 
do exoesqueleto) que ocorre da fase de 
ninfa para a de adulto, também chamado de 
imago.

Necrobiontófaga. Larva que invade 
exclusivamente tecidos de animais vivos 
já afetados e com processo de necrose 
proveniente de outras causas, nutrindo-se 
preferencialmente de tecido morto.

Nervuras (ou veias). Estruturas tubulares 
e ramificadas que percorrem as asas dos 
insetos, dando-lhes sustentação.

Ninfa. Indivíduo em fase jovem. Nos 
insetos, o termo é empregado para os grupos 
hemimetabólicos.

Nível trófico. Posição que um organismo 
ocupa na cadeia alimentar ou trófica 
(produtor, herbívoro, carnívoro, etc.).
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Ocelos. Olhos simples. Estruturas sensoriais 
pequenas e individualizadas, responsáveis 
pela percepção de luz.

Olho composto. Órgão visual composto 
por 12 a 1.000 omatídeos (fotossensores).

Onívoro. Que se alimenta de substâncias 
animais e vegetais.

Ooteca. Envoltório protetor dos ovos.

Ovíparos. Animais cujo embrião se 
desenvolve dentro de um ovo em ambiente 
externo, sem ligação com o corpo da mãe.

Oviposição. Ato de colocar ovos.

Ovipositor. Estrutura no ápice do abdome 
da fêmea, com a função de realizar a postura 
dos ovos.

Partenogênese. Reprodução em que 
o gameta feminino (óvulo) se desenvolve 
sem ser fertilizado pelo gameta masculino 
(espermatozóide).

Peças bucais (ou aparelho bucal). Conjunto 
de apêndices anteriores dos artrópodes, 

utilizados para captura e manipulação dos 
alimentos.

Polimórfico. Referindo-se a espécies, 
são aquelas em que seus indivíduos se 
apresentam em duas ou mais variedades 
morfológicas distintas (morfos).

Prógnato. Com peças bucais voltadas para 
frente.

Pronoto. Placa esclerosada dorsal do 
protórax dos insetos.

Protórax. Primeiro segmento do tórax dos 
insetos.

Pterygota. Grupo dos insetos alados, isto 
é, que possuem asas.

Pupa. Estágio em que ocorre a transformação 
da larva em adulto nos insetos holometábolos. 
Nos lepidópteros é também denominada 
crisálida.

Pupíparos. Diz-se de certos insetos 
dípteros cujas larvas se desenvolvem nas vias 
genitais das fêmeas e que, ao nascerem, se 
metamorfoseiam em pupas.



Raptorial. Apêndice adaptado para 
capturar presas agarrando-as.

Saprófagas. Espécies que se alimentam 
de matéria orgânica morta. Possuem papel 
importante para o meio ambiente na 
decomposição de animais e vegetais.

Silvicultura. Cultivo de espécies vegetais 
formadoras de floresta.

Subfilo. Nível que agrupa classes distintas 
entre si, mas que apresentam algumas 
características em comum.

Substrato. Meio físico, químico ou biológico 
onde se desenvolvem os organismos.

Tarso. Segmento apical da perna de um 
artrópode, podendo ser subdividido.

Tégmina. Asa anterior endurecida e 
pergaminácea.

Tegumento. Superfície externa da parede 
do corpo, similar à pele.

Tergito. Placa esclerosada dorsal dos 
segmentos dos artrópodes.

Tíbia. Quarto segmento da perna de um 
inseto.

Trocânter. Segundo segmento da perna de 
um inseto.

Urômero. Cada um dos anéis que formam 
os distintos segmentos do abdome dos 
artrópodes.

Venação (ou nervação). Conjunto de veias 
(ou nervuras) das asas dos insetos.

Vivíparo. Animal do qual os filhotes nascem 
livres de envoltórios ovulares ou inteiramente 
formados.

Xilófago. Que se alimenta de madeira.

Zooantroponose. Doença originária de 
animais, que afeta o homem.
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Foto: Jane Costa

Quando se fala de Insetos... 
o fim parece o fim, 
mas, não é bem assim!



Foto: Jane Costa

Você pode também conhecer e explorar mais a 

entomologia agendando sua visita pela página 

de eventos e visitações do site da Coleção 

Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz.

Suas perguntas e sugestões também são  

muito bem vindas!
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