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ORDEM HOMÓPTERA



 Homo = Igual, uniforme; Pteras = Asas, ou seja, possuem as asas 
anteriores com textura uniforme em toda a extensão.

Características gerais



 Nesta ordem inclui-se as cigarras (Cicada orni), cigarrinhas (Deois 
flavopicta), pulgões (toxoptera citricida), cochonilhas (Planococcus citri) 
e compõe-se de insetos terrestres, numerosos e diversificados, muito 
semelhante a ordem hemíptera. Mostram grande variação na forma do 
corpo e muitas espécies são estruturalmente degeneradas.

COCHONILHA

PULGÃO CIGARRA



 Os insetos desta ordem são providos de rostro geralmente dividido em três 
segmentos, cabeça de forma variada e olhos, quando presentes, bem 
desenvolvidos com dois a três ocelos.

 As asas, em número de quatro, são membranosas, sendo a anterior maior e 
mais forte.

 O poliformismo alar é encontrdo nesta ordem. Geralmente as fêmeas 
apresentam tal polimorfismo, porém há casos em que ambos os sexos são 
dimórficos.

 As antenas podem ser rudimentares (cochonilhas) e quando presentes, são 
curtas, setáceas, com poucos segmentos. Têm dois ou três artículos basais 
e o maior flagelo é representado por uma cerda articulada.

 As pernas são ambulatórias, mas algumas espécies possuem modificações 
e por isso grande capacidade de saltar. Os tarsos são triarticulados.



Cabeça: Opistognata
 Olhos simples, compostos ou ainda ausentes.
 Ocelos em número de 2 a 3, ou ainda ausentes.
 Antenas setáceas ou filiformes.
 Aparelho bucal é do tipo picador-sugador.

Tórax: As asas são na maioria 2 pares, sendo as anteriores com textura 
membranosas ou um pouco espessas e as asas posteriores são membranosas. 
Em repouso ficam em telhado sobre o corpo, com as margens internas 
sobrepondo-se um pouco no ápice.
 As pernas podem ser ambulatórias ou normais; saltatórias ou ausentes. 

Ninfas móveis de cigarras apresentam pernas fossoriais.
Abdome: Apresentam 11 anéis sendo os 3 primeiros fundidos. As fêmeas 

podem apresentar ovipositores desenvolvidos.

Anatomia externa
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Anatomia interna

Em quase todos os homóptero o tubo digestivo apresenta uma modificação que 
consiste da "Câmara Filtro", representada por duas partes do tubo, que estão 
intimamente aplicadas uma sobre a outra por uma bainha de tecido conjuntivo.

Os homópteros adaptaram-se a alimentação de seiva composta por substância que 
dispensam a digestão.  A seiva expelida é rica em açucares, mas é pobre em 
aminoácidos essenciais para o crescimento, sendo muito apreciado pelas formigas. 
Assim formando uma associação entre homópteros e formigas, chamada de 
mutualismo.



A reprodução é do tipo sexuada por anfigonia, exceto os pulgões que se 
reproduzem por partenogênese telítoca e anfítoca, sendo que as fêmeas fazem 
a postura por oviparidade.

Reprodução

A postura dos ovos é feita sobre as 
folhas e ramos ou endofiticamente, 
depositando os ovos em incisões 
feitas pelo ovopositor.



 São encontrados em todas as partes do mundo, 
principalmente em regiões temperadas.

 Possuem hábitos terrestres e são encontrados em 
todas as partes do vegetal. Possuem 2 hábitos: aéreos 
do colo da planta para cima e, subterrâneos do colo 
para baixo.

Distribuição geográfica



 Os insetos dessa ordem são paurometabólicos.

 O ciclo de vida é muito complexo, compreendendo gerações 
bissexuais e partenogenéticas, indivíduos alados ou ápteros e, 
algumas vezes, alternância de plantas hospedeiras.

 A maioria dos homópteros, principalmente as formas jovens, 
apresentam glândulas ceríparas cutâneas produtoras de uma 
secreção cérea abundante. Em algumas espécies pode-se 
encontrar ainda, glândulas secretoras de seda e de laca.

Ciclo de vida



Os danos causados por homópteros podem ser:
 Diretos: sucção de seiva, lesões nos tecidos, ação espoliadora, fumagina 

(Capnodium), encarquilhamento das folhas e dos brotos e galhas;
 Indiretos: vetores de doenças, inoculação de sáliva tóxica.

Danos agrícolas

COCHONILHA

PULGÃO



ATAQUE DE PULGÕESATAQUE DE COCHONILHAS

Esses insetos apesar de parecerem inofensivos, podem 
provocar vários danos para a agricultura, principalmente 
quando não são tomados os devidos procedimentos para 
impedir que a infestação se prolongue.



 Método natural:  muitos animais vertebrados (sapos e rãs) e 
invertebrados (aranhas, escorpiões, coleópteros, etc.) são 
predadores dos insetos dessa ordem, fazendo assim o seu 
controle natural.

Controle



 Método natural: Outro método é com a aplicação de óleo 
mineral ou calda de fumo.

 Método químico: existem vários defensivos agrícolas 
voltados para o controle desses insetos, visando minimizar os 
danos provocados pelos mesmos.
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Classificação



Dizem que as cigarras cantam até morrer, mas isso é mito. Na verdade o 
canto é emitido apenas pelos machos, com o objetivo de atrair as fêmeas para 
o acasalamento.

A cigarra macho possui na parte inferior do abdômen, o chamado órgão 
cimbálico. Ele é feito de músculos que, quando se contraem, fazem vibrar uma 
bolsa de ar. Assim é produzido o seu canto.

Durante a maior parte do inverno as cigarras ficam no solo, alimentando-
se da seiva das raízes das plantas. Apenas quando o clima começa a esquentar 
que esses insetos saem  do solo.

Curiosidades



Cochonilhas

A fêmea adulta é de coloração rósea amarelada, não possui pernas ou 
antenas. Apesar de as fêmeas serem ápodas apresentam capacidade de 
locomoção, através de movimentos ondulares do corpo. 



 Os machos são os únicos que voam. São muito 
pequenos e de cor alaranjada. Não possuem as partes 
bucais desenvolvidas e, assim, são incapacitados para 
se alimentarem e sobreviver mais do que 24 horas.



 Fêmeas não-fertilizadas ao longo das três semanas do 
período de maturidade sexual saem da carapaça e, sem 
tirarem o longo estilete do ponto inicial de inserção na 
planta, começam a secretar uma nova carapaça, que é 
mais branca e macia do que a primeira. 

 Quando fertilizadas durante esse processo, as fêmeas 
param de produzir a carapaça e começam a produzir 
ovos.



Reprodução
 Os machos respondem, ativamente, ao feromônio das 

fêmeas, procurando-as para a cópula. Esta é rápida e 
ocorre com maior frequência ao entardecer. Um macho 
fertiliza muitas fêmeas e estas, por sua vez, aceitam 
muitos acasalamentos.

 A dispersão da espécie pode ocorrer pelo transporte das 
ninfas caminhadoras através do vento.



Distribuição Geográfica das 
Cochonilhas
 A cochonilha está, atualmente, distribuída em 

quase todo o mundo, ocorrendo em todas as 
regiões biogeográficas, embora seja ausente 
em determinadas localidades. No Brasil, 
ocorre em todo o país.

 



Ataque

 A cochonilha ataca um grande número de espécies de 
plantas lenhosas, cultivadas ou não, assim como 
numerosas plantas ornamentais e silvestres, 
infestando seu tronco, folhas e frutos.

  É uma espécie polífaga.



Ciclo de Vida

 O ciclo total da cochonilha é variável em função das 
condições de clima, sendo de 35 a 40 dias no verão e 
de 80 a 90 dias no inverno.

 O número de gerações anuais varia de duas a três.



Controle

 As ninfas caminhadoras são mais suscetíveis ao 
controle químico do que aquelas em outros estádios de 
desenvolvimento, já protegidas pela carapaça.

 O controle químico é realizado através de aplicações de 
inseticidas com óleos minerais.



 O uso de pulverizadores de baixa pressão e alta vazão 
propicia melhores resultados, pois estes permitem um 
franco molhamento das partes atacadas da planta, 
condição essencial para se atingir a cochonilha.

 Outras formas de controle, tais como feromônio, 
cultivares resistentes e armadilhas, não têm tido 
aplicação prática.



Controle Biológico

 O controle biológico através de parasitas e 
predadores é considerado, o método de maior 
eficiência na contenção da cochonilha.

 Uma das formas é não se queimar os ramos 
infestados das plantas, mas sim colocá-los  nas 
entrefilas, dando chance para que os parasitas 
venham a emergir e atacar as cochonilhas 
remanescentes na área.



Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Classe: Insecta
Ordem: Hemiptera
Subordem: Stenorrhyncha
Superfamília: Aphidoidea

Pulgão



Pulgão

Os pulgões apresentam corpo mole, piriforme, 
aparece em grande quantidade sobre os ramos e 
botões florais. Sugam a seiva das plantas 
eliminando uma substância adocicada denominada 
“honeydew”.



Pulgão

 Esta substância corresponde ao excesso de seiva 
sugada pelo inseto, que uma vez em contato com 
a planta possibilita o crescimento de um fungo 
negro denominado fumagina. Este fungo impede 
que a planta exerça suas funções podendo levá-la 
a morte. As formigas também são atraídas pelo 
"honeydew". 



Pulgão

Os pulgões provocam o enrolamento ou 
murchamento da planta, além de serem vetores 
de microrganismos que causam doenças às 
plantas. 



Pulgão

Os produtos químicos utilizados para o controle, são 
os organofosforados, que controlam o pulgão em 
diversas culturas.
Existem alternativas ecologicas para o controle destes, 
como por exemplo o uso de vespinhas que se 
alimentam dos pulgões. Algumas Joaninhas também 
se alimentam de pulgões.



Muito obrigado 
pela atenção!!!
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