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I N S E T O S

Esses animais são caracte-
rizados por possuírem um 
corpo segmentado em três 
partes: cabeça, tórax e ab-
domen; um par de olhos 
compostos, um par de ante-
nas e três pares de pernas.

Os insetos são animais invertebrados bastante diversificados e que 
habitam quase todo o planeta Terra. 

Seu corpo é constituído por 
um exoesqueleto quitinoso 
que ao longo de sua vida 
pode ser eliminado e troca-
do, esse processo é chama-
do de ecdise. 

Os insetos são muito importantes para os ecossistemas, pois desem-
penham papel de polinizadores ou atuam na reciclagem de nutrientes, 
também apresentam uma importância econômica, com a produção de 
mel, cera e seda. Alguns insetos podem ser vetores de doenças, tendo 
uma importância para a saúde pública. Além de exercerem muitos 
outros papéis no meio ambiente.

ORDEM DIPTERA

O nome Diptera tem origem 
grega, di= duas e ptero= asa

ETIMOLOGIA

Esses insetos são caracterizados por possuírem o primeiro par de 
asas funcionais e o segundo par de asas é modificado, sendo chama-
do de halteres ou balancins, que permitem o seu equilíbrio durante 
o vôo. Possuem olhos bem desenvolvidos que ocupam grande parte 
da cabeça, além da presença de um aparelho bucal do tipo sugador 
labial, que pode ser bem variado e depende do tipo de alimentação.
A reprodução em geral é sexuada, sendo a maioria ovípara, com al-
gumas espécies vivíparas. Eles passam por estágios de desenvolvi-
mento bem determinado, passando por uma metamorfose completa, 
são holometabolos, com as fases de ovo, larva, pupa e adulto, confor-
me mostrado na figura abaixo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

(Moscas, mosquitos, varejeiras, pernilongos...)

Algumas moscas imitam abelhas e ves-
pas, ou seja, fazem mimetismo, apresen-
tando características parecidas com ou-
tros organismos. No caso, dessas moscas, 
elas chegam até a se alimentar de pólen e 
néctar, assim como as abelhas. 
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ORDEM HYMENOPTERA

 O nome Hymenoptera tem 
origem grega, hymen= mem-
brana e ptero= asa.

ETIMOLOGIA

Esses insetos possuem a cabeça bem desenvolvida, e seus olhos com-
postos bem dispostos e aparentes, além de um aparelho bucal bem 
interessante, tendo dois tipos: o mastigador que é característico das 
vespas e das formigas, ou lambedor, pertencente às abelhas.
Também possuem asas membranosas, transparentes e/ou coloridas 
dependendo da espécie, mas algumas espécies são ápteras, ou seja, 
não têm asas, e isso depende da casta que ela se encontra, como é 
o caso das formigas. Esses insetos são conhecidos por viverem em 
colônias ou de forma solitária, em que constroem seus ninhos utili-
zando vários substratos, como cera, terra e entre outros.

(abelhas, marimbondos, vespas, formigas...) 

Os himenópteros possuem uma organi-
zação social. No caso das abelhas socias, 
temos a rainha, o zangão e as operárias, 
sendo essas últimas estéreis e com um 
papel de trabalho e manutenção da col-
meia, e a rainha com papel reprodutor. 
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CARACTERÍSTICAS 
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ORDEM COLEOPTERA

O nome Coleoptera tem 

origem grega,  koleos= 

caixinha e ptero= asa.

ETIMOLOGIA

Possuem dois tipos de asas, sendo as posteriores, formadas por asas 
membranosas, além de um par de asas anteriores, chamado de éli-
tro, que funciona como uma capa rígida e gerando proteção ao ani-
mal. Seu aparelho bucal é do tipo mastigador, com suas mandíbulas 
bem desenvolvidas. A sua reprodução é sexuada e o seu desenvol-
vimento é holometabólico, iniciando em ovo e seguindo para larva, 
pupa e adulto. Além disso, esses insetos possuem diferentes modos 
de alimentação, em que, alguns são fitófagos, consumindo plantas, 
outros são saprófagos, participando da decomposição de matéria 
orgânica, os fungívoros ou micófagos que se alimentam de fungos, 
e os predadores ou parasitas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

(BESOUROS, JOANINHAS...)

Os vagalumes ou pirilampos são pequenos 
besouros pertencentes a Ordem Coleopte-
ra que emitem luz (bioluminescência), isso 
ocorre pois há uma reação química entre 
substânciasquímicas presentes neste inseto, 
que, ao serem lançadas no ar são oxidadas. 
Ao piscar  ele alerta aos predadores que ele 
não é uma boa presa.
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ORDEM HemiPTERA

O nome Hemiptera tem ori-
gem grega, hemi= metade e 
ptero= asa.

ETIMOLOGIA

São caracterizados por possuírem asas anteriores, em que metade 
são membranosas e a outra metade  coriáceas, sendo mais resistentes 
que as anteriores. Já o seu aparelho bucal é do tipo picador sugador, 
em que possui 4 estiletes, que formam um canal de sucção e saliva 
desses insetos.
A sua reprodução é sexuada e o seu desenvolvimento é hemimeta-
bólico, em que há fases de ovo, ninfa e adulto, ocorrendo então uma 
metamorfose incompleta. Algumas espécies se utilizam da parteno-
gêse, em que a fêmea deposita seus ovos sem a interferência dos ma-
chos, mas, esses casos, são reações rápidas às condições favoráveis.

(percevejos, barbeiros, cigarras, pulgões...)

Alguns são conhecidos por parasi-
tarem humanos e serem vetores de 
doenças, como é o caso do barbeiro 
que transmite a Doença de Chagas, 
muito presente no Maranhão.
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ORDEM lepdopteRA

Lepdoptera vem do gre-

go “asa com escamas”.
ETIMOLOGIA

As borboletas, animais diurnos, são caracterizadas pelo corpo mole 
e fino, com poucas cerdas e por asas cobertas por escamas pigmen-
tadas com cores brilhantes e variadas que ficam levantadas e fecha-
das verticalmente ao corpo quando em repouso. Ao contrário das 
borboletas, as mariposas, possuem hábitos noturnos, antenas não-
-clavadas (semelhantes a um mini-taco de golfe), asas estendidas 
sobre o corpo quando em  repouso, cores escuras  na maioria dos   
indivíduos e corpo gordo, com aspecto “peludo”. São necessários  
quatro estágios  para  que completem  seu  ciclo de vida, são eles: 
ovo, larva, pupa, e adulto. Isto significa que eles são insetos  que  
possuem uma metamorfose completa, ou seja, são holometabólicos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

(borboletas e mariposas)

As borboletas e mariposas 

enxergam luz ultravioleta, 

que é invisível para nós.
CURIOSIDADES



ORDEM odonata

O nome Odonata tem ori-

gem grega, odous = dente; 

gnatha = maxilas. 

ETIMOLOGIA

As libélulas possuem uma cabeça móvel e curta, com olhos compos-
tos e gigantescos ocupando a maior parte da superfície da cabeça, seu 
tórax é forte, com pernas dirigidas para frente e possui dois pares de 
asas membranosas, relativamente longas e estreitas. Suas estruturas 
bucais estão na região inferior da cabeça, e são caracterizadas por 
uma mandíbula bastante forte, com dentes cortantes, visto que as li-
bélulas são insetos predadores e alimentam-se de outros insetos, nor-
malmente mosquitos e moscas, mas também capturam abelhas e bor-
boletas. O desenvolvimento dos odonatas é dividido em três estágios: 
ovo, ninfa e adulto, chamado de desenvolvimento hemimetabolo.

(libélulas)

As ninfas de libélula são aquáticas e os 
adultos são terrestres.
As larvas são carnívoras e extremamente 
agressivas, podendo alimentar-se não só 
de insetos mas também de girinos e pei-
xes juvenis. 
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ORDEM orthoptera

São caracterizados por terem o fémur das pernas posteriores mui-
to grandes e fortes, o que lhes permite deslocarem-se aos saltos. 
São conhecidos pelos sons característicos que produzem. O som é 
produzido pelos machos, por estribulação, ou seja, pelo atrito entre 
partes do corpo, como as asas, por exemplo. São animais fitófagos 
(se alimentam de vegetais) e seu aparelho bucal é do tipo mastiga-
dor. Suas cores são variadas, indo do marrom-avermelhado ao ver-
de, além de apresentarem manchas em suas pernas que podem ser 
pretas, amarelas, verdes. São indivíduos hemimetabólicos. Em  seu 
ciclo de vida existem três fases, são elas: ovo, ninfa e adulto.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

(gafanhotos, paquinhas, grilos...)

No Japão, os gafanhotos são 
considerados sinal de boa 
sorte. No méxico, vendem-se 
gafanhotos fritos como se fos-
sem salgadinhos.

CURIOSIDADES

O nome Orthoptera tem 
origem grega, orthos = reto; 

ptera = asas.

ETIMOLOGIA


