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Introdução

    Pesquisas feitas por entomólogos cobrem todo o 
espectro de disciplinas da biologia, incluindo evolução, 
ecologia, comportamento, anatomia, fisiologia, 
bioquímica e genética. O que há de comum é o objeto 
de estudo, que são os insetos [1].
    Como os demais seres vivos, os insetos também 
acham-se distribuídos sobre a superfície do globo, 
sendo encontrados simultaneamente com as plantas e 
outros animais, em todas as terras e águas doces, 
mostrando maior densidade populacional, através da 
faixa compreendida entre os dois trópicos, que se 
caracteriza pelos climas quente ou temperado, pelas 
precipitações pesadas ou leves e pela vegetação 
luxuriante ou pobre. Verifica-se que os insetos vão 
diminuindo gradativamente, em número, em direção 
aos pólos, todavia ultrapassando muitos o Círculo Polar 
Ártico e adentrando uns poucos o gélido Continente da 
Antártida [2].
    Os insetos são geralmente de forma mais ou menos 
alongada, cilíndrica e bilateralmente simétricos. O 
corpo é segmentado e os segmentos são reunidos em 
três regiões distintas, cabeça, tórax e abdome. A cabeça 
contém os olhos, antenas e peças bucais; o tórax 
contém as pernas e asas (quando houver); o abdome 
geralmente não contém extremidades locomotoras, mas 
frequentemente tem alguns apêndices na sua ponta [3].
    Os três segmentos do tórax são o protórax, o 
mesotórax e o metatórax. Seus tergitos carregam os 
mesmos prefixos: pronoto, mesonoto e metanoto.  
Cada um dos três somitos torácicos apresenta um par 
de pernas, que são compostas por duas partes, um 
protopodito proximal e um telopodito distal. O 
protopodito (algumas vezes chamado de “coxopodito” 
por entomólogos) é composto por dois artículos (coxa, 
trocanter), e o telopodito é composto por quatro 
artículos (fêmur, tíbia, tarso, pós-tarso) [4].
    A coxa é a parte da perna que se articula com o 
tórax. O trocânter é em geral muito pequeno e 
raramente apresenta dois segmentos, fica entre a coxa e 
o fêmur. Este, juntamente com a tíbia, forma em geral 
as duas partes maiores das pernas. No ápice da tíbia 
prende-se o tarso que forma o “pé” dos insetos, sobre o 
qual se apóia ao andar. O tarso está subdividido em 
pequenas partes denominadas tarsômeros, que variam 
de um a cinco, nos diferentes insetos e, às vezes, no 
mesmo inseto. Se o tarso tiver só um tarsômero é 
denominado monômero; se tiver dois, dímero, três, 
trímero, quatro, tetrâmero e cinco, pentâmero. No ápice 
do pós-tarso há sempre uma ou duas unhas ou garras; 
as unhas podem ser simples, denteadas, pectinadas 

(quando tem aspecto de pente), bífidas (quando são 
partidas ao longo do comprimento) [5]. 

    Este trabalho tem como objetivo estudar o aspecto 
morfo-taxonômico diferenciais entre as pernas preensoras, 
fossoras e coletoras.

Metodologia

    O trabalho, assim como as aulas práticas foi realizado na 
Área de Zoologia/Laboratório de Entomologia do 
Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco/UFRPE. Para o desenvolvimento das 
práticas foram utilizados, com a finalidade de estudo 
comparativo, os seguintes procedimentos: registrou-se com 
máquina fotográfica digital, imagens dos diferentes tipos 
de pernas (preensoras, fossoras e coletoras). Os insetos 
foram manuseados com auxílio de pinças histológicas, 
estiletes entomológicos e tesouras de ponta, para retirada 
das pernas. Estas posteriormente, levadas ao estereoscópio 
binocular para melhor visualização dos aspectos morfo-
taxonômicos diferenciais. A identificação foi realizada 
através de comparação e literatura pertinente [6,7].

Resultados e Discussão

    O auxílio do monitor é fundamental e de desmedida 
importância para os alunos de determinada disciplina nas 
aulas práticas laboratoriais ou de campo, desde sua 
preparação até sua execução, sob a orientação do professor.
Nas práticas identificaram-se os tipos de pernas preensoras, 
fossoras e coletoras (Fig.1).

    As pernas preensoras apresentam o fêmur desenvolvido 
com um sulco, onde se aloja a tíbia recurvada formando o 
órgão preensor. Servem para apreender outros animais 
entre o fêmur e a tíbia. É o primeiro par de pernas dos 
hemípteros aquáticos, Odonata e alguns Diptera. Enquanto 
que, as fossoras também chamadas escavadoras, às vezes, 
apresentam as tíbias providas de expansões laminares, 
aceradas e resistentes na sua margem lateral externa que 
funcionam a semelhança de cavadeiras, nos besouros 
necrófagos, coprófagos e também muitos fitófagos, todos 
de hábito subterrâneo, visto que nas paquinhas, estas são 
fortemente desenvolvidas providas de grandes dentes 
apicais e móveis denominados dactilos ou digitus servindo 
para a escavação do solo com facilidade e rapidez. São 
pernas anteriores. E as coletoras servem para recolher e 
transportar grãos de pólen. O tarso possui o primeiro 
segmento bastante desenvolvido, constituindo o basitarso, 
provido de pêlos e, nas abelhas, a superfície externa da 
tíbia é lisa e com longos pêlos nas laterais, formando a 
corbícula, uma espécie de “cesto” para o transporte do 
pólen. É o terceiro par de pernas das abelhas e 
mamangavas.



    De acordo com as divergências taxomorfológicas 
observadas entre as pernas foram possível distinguir as 
principais características externas entre as mesmas 
(Tabela1).
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Tabela 1. Aspectos taxomorfológicos diferenciais entre os tipos de patas.

Tipos Características

Preensora
Primeiro par de pernas dos hemípteros aquáticos, Odonata e alguns Diptera. O fêmur é desenvolvido, 
apresentando um sulco, onde se aloja a tíbia recurvada formando o órgão preensor; são utilizadas para 
apreender outros animais entre o fêmur e a tíbia.

Fossora

Pernas anteriores. Apresentam as tíbias providas de expansões laminares, aceradas e resistentes na sua margem 
lateral externa que funcionam a semelhança de cavadeiras, nas paquinhas, estas são fortemente desenvolvidas 
providas de grandes dentes apicais e móveis denominados dactilos ou digitus servindo para a escavação do 
solo.

Coletora
Terceiro par de pernas em abelhas e mamangavas. O tarso possui o primeiro segmento bastante desenvolvido, 
constituindo o basitarso, provido de pêlos; sua função é recolher e transportar grãos de pólen.

Figura 1: Tipos de patas. A. Preensora; B. Fossora e C. Coletora.
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