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Objetivos da disciplina 

Tomar conhecimento dos principais espécies de insetos praga em florestas naturais e plantadas, suas 
interações e técnicas de controle. 

Ementa 

Curso teórico e prático. Estudo da Entomofauna em florestas naturais e plantadas suas interações e 
controle biotécnico dos insetos praga. 

Conteúdo programático 

Introdução: importância dos insetos nas florestas. Fatores que afetam a interação inseto-planta. 
Importância do estudo da biologia e etologia dos insetos. Classificação dos insetos. Fatores associados 
aos insetos praga. 
Fases de desenvolvimento dos insetos: ovo, larva,  pupa e adulto. Morfologia e duração das fazes. 
Influência das condições ambientais.  Determinação do período de incubação e viabilidade de postura. 
Determinação dos períodos de pré-postura, postura e pós-postura, longevidade por sexo e 
acasalamento dos adultos. Efeito da temperatura nas fases de desenvolvimento.  Métodos para estimar 
a temperatura base das diferentes fases do ciclo biológico. Determinação do número de ínstar, medição 
da cápsula cefálica. Alimentação dos adultos. Estudo dos insetos associados aos florestamento, 
reflorestamento e arborização urbana e alternativas de controle. 
Efeito dos fatores ambientais nas fases de desenvolvimento de insetos e fungos associados. Avaliação da 
ação dos insetos deterioradores de produtos florestais. Técnicas de criação e manutenção de agentes 
deterioradores em laboratório.  Campo de apodrecimento. 
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