
Programa de Entomologia Agrícola BZ071/BZ041
Aulas teóricas e práticas – 2º semestre 2017

Prof. John Lattke – sextas am

Teoria, 1-1.5h (07:30-09:00). Intervalo 15 mins. Prática, 2-2.5h (09:20 – 11:30).

1a. Aula  (  04  /0  8  ).   
Teoria:  Administrativo, objetivos da disciplina, introdução, importância dos insetos, entomologia como 
ciência. Arthropoda e insetos, que é um inseto?, o succeso dos insetos. Taxonomia e identificação, sua 
importância; a utilidade das coleções científicas.
Prática: Visita a Coleção Entomológica da UFPR. Estudo de um gafanhoto e uma larva holometabola para 
reconhecer estruturas básicas dos insetos

2a. Aula (1  1  /0  8  )  
Teoria:  Coleta e conservação de insetos e a informação associada. Caderno de campo e sua importância, 
dados de campo, materiais de campo, armadilhas diversas, substratos diversos, montagem, alfinetagem e 
etiquetagem, dupla montagem, armazentamento. Envio á especialistas. Assuntos legais.
Prática: Demostração e prática de técnicas de coleta e prática de montagem. A coleção entomológica 
individual. Dicas para atividades no campo. Montagem e alfinetagem de insetos.

3a. Aula (1  8  /0  8  )  
Teoria:  Morfologia geral (Adultos e Imaturos). Desde a cabeça até o pigídeo: tagmas, segmentos e somitos. 
Metamorfose, tipos de metamorfose (Ametabolia, Hemimetabolia e Holometabolia). Tipos de imaturos: 
larvas, náiades, ninfas, pupas. Tipos de larvas mais comuns (eruciforme, escarabeiforme, elateriforme e 
vermiforme). Tipos de pupas (obtecta, exarata e coarctata).
Prática: Morfologia geral. Reconhecimento de estruturas dos adultos e imaturos. Observação e estudo 
comparado de exemplares.

4a. Aula (2  5  /0  8  )   Cabeça  
Teoria: Estruturas e funções da cabeça. Tipos de antenas (filiforme, setiforme, claviforme, moniliforme, 
serreada, bi-serreada, pectinada, bi-pectinada, capitada, lamelada, geniculada, plumosa). Peças bucais (labro, 
mandibulas, maxilas, labio) e aparelhos bucais (mastigador, sugador-lambedor, sugador-picador, 
espiritromba, sugador perfurador Hemiptera, mastigador-lambedor). Relação das peças bucais com danos 
direitos e indireitos em cultivos e em animais.
Prática: Observação e estudo comparado da cabeça, peças bucais e suas estruturas em diversos insetos. 

5a. Aula (  01  /0  9  )  
Teoria:  Morfologia do tórax (pro, meso e meta) e abdômen (tergos, esternos e genitais). Asas,  venação e 
topografia alar, as modificações mais comuns (tégminas, élitros, hemiélitros, membranosas). As pernas e 
suas modificações mais comuns (saltatórias, raptoriais, ambulatoriais / cursoriais, natatórias e fossoriais). 
Estruturas e funções.
Prática: Observação e estudo comparativo dos diferentes tipos de asas e pernas. Reconhecimento básico da 
venação e topografia alar.

08/09. Feriado

6a. Aula (  15  /0  9  )  
Teoria:  Anatomia e fisiologia (tegumento, sistemas digestório, circulatório, excretor, respiratório, 
reprodutor, sistema nervioso e sensorial, musculatura e glândulas). Estrutura e funções, implicações para a 
sua relação com o meio ambiente.
Prática:  Disecção, observação e comparação dos sistemas internos (Gafanhotos, baratas e bichos pau).

7  a. Aula (  22  /0  9  )  
Teoria: Ecologia dos insetos. Reprodução, corte e cópula, oviposição, migração, alimentação, parasitoides e 
predadores, forrajeo, comunicação. Implicações para a sua gestão e controle. Por que podem alguns insetos 
se tornar pragas?
Prática: Taxonomia e clasificação, sua importanca. Carateres utilizados para fazer clasificações, 



semelhanças e diferenças. Recursos para identificações, chaves. Reconhecimento dos ordens utilizando 
exemplares e chaves. Desenho de insetos.

8a. Aula (  06  /  10  )  
Prova I. Prova teórica 08:00-09:00. Prova prática 09:00-09:30. Intervalo 15mins. Abrangem as aulas 1 até 7.
Teoria: 09:45 – 11:00. Ordens pequenos: Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera, Psocoptera, 
Siphonaptera e Neuroptera.

9a. Aula (  13  /  10  )  
Teoria: Orthoptera, Hemiptera e ordens menores (Dictyoptera, Dermaptera, Thysanoptera e Phthiraptera). 
Características e biologia. Diagnose e biologia de algumas famílias de maior importância econômica 
ecológica, de saúde pública e animal. Seu papel como pragas ou agentes de biocontrole.
Prática:  Orthoptera, Hemiptera e ordens menores. Observação e identificação das famílias mais comuns.

10a. Aula (  20  /  10  )  
Teoria: Coleoptera. Características e biologia. Diagnose e biologia de algumas famílias de maior 
importância econômica e ecológica. Seu papel como pragas ou agentes de biocontrole.
Prática: Coleoptera. Observação e identificação das famílias mais comuns.

11a. Aula (  27/10  )  
Teoria:  Lepidoptera. Características e biologia. Venação. Diagnose e biologia de algumas famílias de maior 
importância econômica ecológica, de saúde pública e animal. Seu papel como pragas ou agentes de 
biocontrole.
Prática: Lepidoptera. Observação e identificação das famílias mais comuns.

12a. Aula (  03/11  )  
Teoria:   Diptera. Características e biologia. Venação. Diagnose e biologia de algumas famílias de maior 
importância econômica ecológica, de saúde pública e animal. Seu papel como pragas ou agentes de 
biocontrole.
Prática:  Diptera. Observação e identificação das famílias mais comuns.

13a. Aula (  10/11  )   
Teoria:  Hymenoptera. Características e biologia. Venação. Diagnose e biologia de algumas famílias de 
maior importância econômica ecológica, de saúde pública e animal. Seu papel como pragas ou agentes de 
biocontrole.
Prática:  Hymenoptera. Observação e identificação das famílias mais comuns.

14a. Aula (  17/11  ) - Estruturação e identificação da Coleção  
Oficina: Estruturação e identificação da coleção.

15a. Aula (  24  /  11  )  
Prova II. Prova teórica 09:00-10:00. Prova prática 10:00-10:30. Abrangem as aulas e práticas 8 até 13. 
Entrega da coleção com caderno de campo até as 12:00.

Exame Final. 
08/12. Prova teórica 09:00-10:00.
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Objetivos da Disciplina

Objetivo Geral - Comprender a importância dos insetos no ambiente e na vida humana, particularmente no 
meio agrícola.
Objetivo Específico - Fazer a relação entre os insetos e a biodiversidade, os processos ecosisstêmicos nos 
agro-ecosisstemas e ecosisstemas não agrícolas. 

Objetivo Geral - Conhecer as técnicas de coleta e amostragem de insetos 
Objetivo Específico - Propor técnicas de amostragem e conservação de insetos de acordo com os grupos de 
interesse, habitat ou finalidade do projeto.

Objetivo Geral - Comprender a importância de documentar e identificar corretamente as amostras.
Objetivo Específico - Reconhecer, documentar e organizar a informação associada aos insetos no campo e 
laboratório. Conservar a união entre as amostras e a informação.

Objetivo Geral - Capacitar o estudante no uso de atributos que permitam classificar e identificar os principais
grupos de insetos até o nível de ordem e algumas familias.
Objetivo Específico - Utilizar os diferentes recursos possíveis para classificação de insetos: livros, ártigos, 
internet, chaves interativas, applicações.

Objetivo Geral - Fornecer conhecimentos fundamentais sobre a biologia dos insetos, a base para qualquer 
plano de controle. 
Objetivo Específico - Relacionar as estruturas dos insetos com sua funcionalidade e biologia, assim como as 
implicações na agricultura, veterinária, saúde pública e ecología geral.

Faltas

Para entendermos a questão legal envolvida na concessão de licença maternidade, é primeiro preciso 
esclarecer que não existe abono de faltas na legislação educacional brasileira. Qualquer falta de um aluno, 
independente do motivo, deve ser considerada e lançada no diário de classe. Para casos especiais, a 
legislação prevê um Tratamento Especial, sendo que nem esses casos caracterizam abono de faltas. Trata-se 
de inclusão de atividades compensatórias, inclusive aquelas de caráter domiciliar.

Embora não exista abono de faltas, é dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação 
específica (Decreto Lei 1.044/69 e Lei 6.202/75), sendo-lhes atribuídos, nesses casos, como compensação 
das ausências às aulas, exercícios domiciliares supervisionados, com acompanhamento docente. No caso do 
Decreto Lei nº 1044/69, que pode ser aplicado em casos de doenças infecto-contagiosas e outras 
enfermidades graves os benefícios dos exercícios domiciliares devem ser requeridos no início da 
enfermidade. 


