
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 
ENTOMOLOGIA FLORESTAL – BZ 063 (A1/A2) -  PROGRAMA 2016/ 1º semestre 
Professores: Profa Dra Mirna Martins Casagrande e Profa Dra Lucia M. de Almeida  

 
Desenvolvimento: 

As aulas teóricas e práticas da disciplina são ministradas nas quartas feiras e seguem o cronograma 
distribuído no primeiro dia (02/03/2016).  
Para todas as aulas será disponibilizado material entomológico (exemplares) devendo o estudante ter em 
mãos o material que segue:  
1. Pinça com ponta fina e sem ranhuras na parte interna. (Podem ser adquiridas em Fornituras, ou seja, lojas que 
vendem peças para relojoeiros). Um pincel pequeno e um estilete de ponta fina. 
3. Caderno ou similar para desenhos e anotações 
4. Livro para ser utilizado durante as aulas práticas  
 
Avaliação: 

Duas provas teórico-práticas (ver cronograma) e um trabalho prático (coleção de insetos), todos com o 
mesmo peso.  

março  

02 
 

T – INSETOS – Origem dos Insetos. Posição sistemática. Relações com o Homem.  Razões do 
sucesso. Tegumento e Exoesqueleto  -  Regiões do corpo. 
P - Introdução ao estudo prático da disciplina. 
Morfologia externa – Gafanhoto (cabeça, tórax e abdome) 

09 SISBIO /ICMBIO  - Coleta e transporte de material biológico - Legislação – Cadastro  

T – Técnicas de coleta, conservação, montagem e etiquetagem de insetos.    
P – Orientações para o trabalho prático.   Montagem de insetos 

16 A Engenharia Florestal e a Entomologia 

T – Anatomia interna e fisiologia. Sistema nervoso, percepção e órgãos dos sentidos. Glândulas 
endócrinas e exócrinas.  

23 T – Alimentação 
P -  Aparelhos bucais. Diferentes adaptações e consequentes modificações. 

30 T - Circulação , Respiração e Excreção 
P – Características taxonômicas – antenas, pernas e asas. 

abril  

06 T -  Reprodução e desenvolvimento 
P – Formas imaturas – diferentes tipos – conservação 

13 T/P – Hexapoda (Collembola) + Chave dicotômica para ordens de Insecta (Thysanura, Odonata, 
Orthoptera, Phasmida, Dermaptera, Isoptera, Mantodea e Blattaria) 

20 T/P - Avaliação 
T/P – Chave dicotômica para ordens de Insecta (Neuroptera, Hemiptera, Thysanoptera, 
Psocoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Siphonaptera e Diptera) 

27 Resultados da avaliação (análise considerando acertos e erros) 
T/P – Chaves dicotômicas para famílias (Orthoptera, Hemiptera) 

maio  

04 T/P – Chaves dicotômicas para famílias (Coleoptera) 

11 T/P – Chaves dicotômicas para famílias (Lepidoptera) 

18  t/P – Chaves dicotômicas para famílias (Hymenoptera) 

25 T/P – Chaves dicotômicas para famílias (Diptera) 

junho  

01 Estruturação do trabalho prático – Coleção Entomológica – princípios e padrões 

08 Apresentação do trabalho prático.  Avaliação T/P. Análise dos resultados 

julho  

13 Exame Final 
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