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Introdução

Entomologia é a ciência que estuda os insetos sob 
todos os aspectos, estabelecendo sua relação com os 
seres humanos, plantas e animais, correspondendo, 
respectivamente, a entomologia médica, agrícola e 
veterinária [1].

A Classe Insecta ou Hexápoda, considerada a maior 
e a mais evoluída do ramo Arthropoda, vulgarmente 
chamados insetos, é particularmente observada pelos 
entomólogos e zoólogos como maior grupo animal e 
representa o seu elevado número de espécies, mais da 
metade dos seres vivos [2]. Eles habitam a terra em 
todos os locais que se possa imaginar, desde os 
desertos e geleiras até submersos em petróleo e 
sobrevivem as mais variadas condições climáticas [3]. 
O número de espécies de insetos descritas é estimado 
em aproximadamente um milhão, das quais cerca de 
10% são pragas, prejudicando plantas, animais 
domésticos e o próprio homem [1].

Chromacris speciosa (Fig. 1) (THUNBERG, 1824) 
(ORTHOPTERA: ROMALEIDAE) é considerada 
como devastadora ocasional endêmica da América do 
Sul tendo como hábito alimentar as solanáceas, 
preferindo as seguintes plantas: Cestrum parqui, C. 
strigillatum, C. loretiziana, Lycium cestoides, Solanum 
agentinum e S. verbacifolium, além de compostas, 
leguminosas, mirtáceas e gramíneas, registrando 
estragos em batata inglesa, arroz, cana-deaçúcar, 
girassol, fumo e tomateiro. Alguns autores afirmam 
ainda que sua presença em gramíneas é apenas casual 
[1].

Nos insetos a respiração nada mais é do que a 
difusão comum de gás através de membranas 
permeáveis, e a disperção de gases respiratórios dentro 
do corpo, por difusão no sangue [2]. Na quase 
totalidade dos insetos, as trocas gasosas são feitas 
através de um sistema traqueal formado por tubos, as 
traquéias, que se abrem externamente nos estigmas ou 
espiráculos. As traquéias ramificam-se em traquéolas, 
tubos muito finos que penetram nos tecidos. As 
traquéias são formadas por uma fina camada de 
cutícula formando anéis espirais que conferem rigidez 
ao tubo. Em alguns casos, porções das traquéias podem 
ser achatadas e infladas, formando sacos reservatórios 
de ar [4].

 O trabalho tem como objetivo ensinar os alunos a 
executar uma incisão e observar os aspectos 

morfológicos da estrutura geral do aparelho 
respiratório de C. speciosa, identificando os principais
estrutura.

Metodologia

As aulas práticas são realizadas no Laboratório de 
Entomologia do Departamento de Biologia da Área de 
Zoologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - UFRPE. Os alunos executaram a incisão 
e observaram a estrutura geral do aparelho respiratório 
de C. speciosa identificando as suas principais divisões 
e as estruturas presentes. 

Os espécimes foram previamente anestesiados, após 
esta etapa as asas e patas devem ser removidas 
cortando-as bem junto ao corpo. Inicia-se então um 
corte ventral, com tesoura ponta fina, desde o final do 
abdome até a cabeça. O tegumento deve ser rebatido 
com cuidado e preso com alfinetes dos dois lados da 
placa de isopor de forma simétrica. Foram utilizados 
pinças, estiletes e estereoscópio binocular, para 
identificação das principais estruturas do aparelho 
respiratório de C. speciosa.

Resultados e Discussão

O aparelho respiratório de C. speciosa é do tipo 
traqueal, formado por espiráculos (Fig. 2) que são 
aberturas do corpo que servem como meio de ligação 
entre os meios internos e externo.

Após a observação dos espiráculos foi efetuada a 
incisão do tegumento que deve ser rebatido com 
cuidado e preso com alfinetes dos dois lados da placa 
de isopor de forma simétrica (Fig. 3) para visualização 
das traquéias, tenídeos, traqueólas e sacos aéreos.

As Traquéias (Fig. 4) são vasos ou tubos de 
coloração esbranquiçada e quando cheio de ar 
apresentam a coloração prateada, com um aspecto 
estriado muito característico, formando finíssimas 
cristas semelhantes a um fio chamados de tenídios (Fig 
5.) que se apresentam espiralados.

 As traquéolas (Fig. 6) são ramificações terminais 
finíssimas das traquéias, são extremamente delicados e 
desprovidos de tenídios. Bastante unidas entre si para 
formar um verdadeiro retículo capilar. São encontradas 
sobre músculos, tubo digestivo, tubo de Malpighi e 
órgãos reprodutores.

Os sacos aéreos (Fig. 7) são as traquéias dilatadas 
em várias partes do corpo e comumente perdem o 
tenídio. Quando completamente cheios de ar são 
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facilmente vistas como vesículas brancas e brilhantes, 
porém quando vazias, caem na cavidade do corpo. São 
largamente distribuídos no abdome, tórax, cabeça e 
apêndices.

Os troncos traqueais que aparecem acima do canal 
alimentar e as traquéias espiraculares são facilmente 
visualizados.

Conclusões

Nas aulas práticas, o monitor realiza uma função de 
grande relevância, pois orienta os alunos sob a 
supervisão do docente, além de executar uma ligação 
na transmissão de conhecimentos e organização das 
aulas práticas de maneira clara e objetiva, facilitando a 
ligação entre as informações teóricas e suas adaptações 
práticas. Verificou-se que dessa maneira, o monitor 
auxilia os alunos a identificar e localizar as principais 
estruturas do aparelho respiratório de C. speciosa., 
tendo portanto, um melhor aprendizado.

Referências Bibliográficas
[1] GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: E.  Fealq, 

2002. 920p. 
[2] MARANHÃO, Z. C. Entomologia Geral. São Paulo: 

E.Biblioteca Rural Livraria Nobel S/A, 1976.
[3] LARA, F. M. Princípios de Entomologia. Piracicaba: E. 

Livroceres LTDA, 1979. 295p.
[4] COSTA, Cibele S. Ribeiro; ROCHA, Rosana Moreira da. 

Invertebrados: manual de aulas práticas. 2. ed. Ribeirão 
Preto: Holos, 2006. 271 p.



1 Aluno de Graduação do curso de Agronomia, Monitor bolsista e Estagiário do Departamento de Biologia, Área de Zoologia e laboratório de 
entomologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: joaopaulorm@hotmail.com
2 Orientador e Professor Titular do Departamento de Biologia , Área de Zoologia, Laboratório de Entomologia da Universidade Federal Rural  de 
Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos, Recife - PE. CEP 52171-900. E-mail: afsouzaleao@click21.com.br

Figura 1. Espécie, Chromacris speciosa, estudada nas aulas 
práticas de Entomologia Geral.

Figura 2.  Vista dos espiráculos abdominais do aparelho 
respiratório de Chromacris speciosa.

Figura 3. Chromacris speciosa colocado de forma simétrica 
sobre placa de isopor.

Figura 4. Vista das traquéias do aparelho respiratório de
Chromacris speciosa

Figura 5. Vista dos tenídios das traquéias do aparelho 
respiratório de Chromacris speciosa.

Figura 6. Vista de uma traqueóla do aparelho respiratório de 
Chromacris speciosa

Figura 7.  Vista dos Sacos aéreos do aparelho respiratório de 
Chromacris speciosa


