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BD491 / A - Fundamentos em Entomologia 

(Tópicos Especiais em Biologia) 

 

Horário: Terça 14 – 16 horas.  

 

Professor Responsável: Prof. Dr. André Victor Lucci Freitas, Departamento de Biologia 

Animal, Instituto de Biologia, UNICAMP, Caixa Postal 6109, 13083-970 Campinas, SP, e-mail: 

baku@unicamp.br.  

Docentes: Dr. Eduardo de Proença Barbosa (Unicamp), Dr. Ricardo Russo Siewert (Unicamp), 

Dr. Simeão de Souza Moraes (Unicamp),  

 

Ementa 

Apresentação Geral: Insetos são o grupo animal mais diverso do planeta e estão envolvidos em 

diversas relações interespecíficas e são muito importantes como polinizadores, pragas agrícolas, 

vetores de doenças. Portanto, estudar e conhecer esse grupo é fundamental para se entender e 

melhor preservar a biodiversidade do planeta.  

 

Objetivos: A disciplina tem como objetivos fornecer noções básicas sobre a origem e evolução 

da linhagem dos insetos e seus parentes próximos, noções sobre a morfologia geral e específica 

dos grupos que compõem esse clado, classificação taxonômica e relações evolutivas entre as 

linhagens de insetos e importâncias ecológica, médica e econômica do grupo. 

 

Procedimentos didáticos: Aulas teóricas e práticas. 

 

Programa: 

Aula 1. Apresentação da disciplina. Origem e evolução de Hexapoda: conquista do ambiente 

terrestre, tagmose, origem das asas/voo e origem da metamorfose. 
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Aula 2. Morfologia básica interna e externa de Hexapoda: cabeça, tórax e abdômen; antenas, 

aparelho bucal, olhos, apêndices locomotores, asas, aparelho genital, sistema nervoso, sistema 

digestivo, sistema reprodutor, processo de ecdise. Formas imaturas. 

 

Aula 3. Características taxonômicas: aparelhos bucais – evolução, adaptações e consequente 

modificações referentes aos hábitos alimentares dos insetos. 

 

Aula 4. Características taxonômicas: antenas, asas e pernas – evolução, adaptações e consequente 

modificações referentes aos sistemas sensoriais e locomotores dos insetos. 

 

Aula 5. Classificação taxonômica e relações filogenéticas entre as linhagens de Hexapoda e 

apresentação dos principais clados. 

 

Aula 6. Os clados Entognatha e Ectognatha. Introdução aos Ectognatha: Archaeognatha, 

Zygentoma e Palaeoptera (Odonata e Ephemeroptera). 

 

Aula 7. Ectognatha: Neoptera (Polyneoptera – Zoraptera, Dermaptera, Plecoptera, Orthoptera, 

Mantophasmatodea e Grylloblattodea,). 

 

Aula 8. Ectognatha: Neoptera (Polyneoptera – Embioptera, Phasmatodea, Mantodea e Blattodea). 

 

Aula 9. Ectognatha: Neoptera (Paraneoptera/Condylognatha – Thysanoptera, Psocodea e 

Hemiptera). 

 

Aula 10. Ectognatha: Neoptera (Holometabola/Endopterygota – Hymenoptera, Raphidioptera, 

Megaloptera, Neuroptera). 

 

Aula 11. Ectognatha: Neoptera (Holometabola/Endopterygota – Coleoptera, Strepsiptera, 

Trichoptera, Lepidoptera, Mecoptera e Diptera). 
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Aula 12. Métodos de coleta, preparação e conservação de insetos; organização e manutenção de 

coleções biológicas. Visita ao Museu de Zoologia da UNICAMP. 

 

Aula 13. Importâncias ecológica, médica e econômica dos insetos: polinização, predação, vetores 

de doenças, acidentes médicos, pragas agrícolas, produção de alimentos e outros produtos. 

Aula 14. Apresentação dos seminários. 

 

Aula 15. Apresentação dos seminários e encerramento da disciplina. 

 

Avaliações: Desempenho e frequência nas aulas (25%); apresentação e discussão de seminários 

individuais sobre os temas propostos pelos docentes (75%). 

 

Temas preliminares para os seminários (sujeito a alterações): 

- A origem de Hexapoda entre os Arthropoda: Tracheata X Pancrustacea 

- Insetos aquáticos: morfologia e adaptações ao ambiente aquático  

- Origem, evolução e aspectos do parasitismo em insetos 

- Origem, evolução e aspectos da eussocialidade em insetos 

- Interação entre insetos e plantas: aspectos evolutivos e ecológicos  

- Antropoentomofagia e etnoentomologia 

- Mimetismo e camuflagem em insetos 

 

Vagas: 25 

 

Pré-requisitos: BZ-183 (Sistemática Zoológica e Biodiversidade) 

 

Referências básicas: 

Almeida, L.M.; Ribeiro-Costa, C.S. & Marinoni, L. 2003 Manual de coleta, conservação, 

montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2003.  

Brusca, R.C.; Moore, W. & Shuster, S.M. 2018. Invertebrados. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

Buzzi, Z.J. 2005. Entomologia didática. 4ª Ed. Curitiba: Ed. UFPR. 
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Grimaldi, D. & Engel M.S. 2005. Evolution of the Insects. New York: Cambridge University 

Press. 

Gullan, P.J. & Cranston, P.S. 2007. Os insetos: um resumo de entomologia. São Paulo: Roca. 

Rafael, J.A.; Melo, G. & Carvalho, C.J.B. 2012. Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia. 

Ribeirão Preto: Holos Editora. 


