RESUMOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
03/09 (SEGUNDA-FEIRA)
13h30 - 14h45
SALA ARAUCÁRIA
SESSÃO
Entomologia florestal
Resistência de plantas a insetos
Plantas inseticidas
Ecologia e biodiversidade
Biologia, fisiologia e morfologia

TÍTULO
Apate terebrans (Coleoptera: Bostrichidae) attacking African mahogany (Khaya senegalensis ) in Minas Gerais, Brazil
Atratividade de genótipos de arroz a Tibraca limbativentris (Hemiptera Pentatomidae)
Avaliação da suscetibilidade de larvas de campo do Culex ssp. ao óleo essencial de Eucalyptus staigeriana
Biodiversity of Curculionidae (Coleoptera) in cerrado and riparian forest fragments and trap efficacy in SW Brazil
Biologia de ninfas e adultos e preferência de Dichelops furcatus (F.) por estruturas reprodutivas de cereais e de soja

AUDITÓRIO 1
SESSÃO
Sistemática e taxonomia
Educação e etnoentomologia
Biologia, fisiologia e morfologia
Semioquímicos e comportamento
Educação e etnoentomologia

TÍTULO
Chave interativa (Lucid) para a identificação de ordens de insetos
Coleção Virtual de Insetos (CVI) do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos (CCA/UFSCar)
Comparação da biologia entre a linhagem de olho branco e vermelho de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidade).
Comportamento corte de uma população de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) visando a Técnica do Inseto Estéril
Confecção e utilizacão de modelos didáticos para aula prática em insetos

AUDITÓRIO 2
SESSÃO
Sistemática e taxonomia
Ecologia e biodiversidade
Controle biológico com parasitoides
Manejo integrado de pragas
Plantas inseticidas

TÍTULO
Descrição do macho de Aleochara argentina Bernhauer, 1908 (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae)
Cuidado paternal e sua relação com o dimorfismo sexual de tamanho em Belostomatidae (Hemiptera: Heteroptera: Belostomatidae)
Custo adaptativo de linhagens de Myzus persicae com diferentes níveis de suscetibilidade ao parasitoide Aphelinus asychis
Densidade de mosca minadora Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) e de seus inimigos naturais em lavouras de tomate
Desempenho dos enatiômeros R e S-limoneno no controle da lagarta do cartucho Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

AUDITÓRIO 3
SESSÃO
Controle químico
Entomologia florestal
Entomologia forense
Ecologia e biodiversidade
Sistemática e taxonomia

TÍTULO
Desfolha da soja por Chrysodeixis includens em funcão do número de aplicações de inseticidas
Dinâmica do ataque de cupins de cerne em uma área de Caatinga Hipoxerófila, no Piauí
Dípteros e Coleópteros Associados a Cadáveres Humanos no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal em Campina Grande, PB
Distribuição espacial e temporal de califorídeos em áreas de cerrado e mata ciliar no Leste do Maranhão, Brasil
Drosophilidae (Diptera: Schizophora) da Estação Biológica de Boraceia, SP.

SALA AZALÉIA
SESSÃO
Tecnologia de aplicação
Manejo integrado de pragas
Manejo integrado de pragas
Plantas inseticidas
Ecologia e biodiversidade

TÍTULO
Efeito do horário de aplicação na eficiência de Chrysogen® no controle de Chrysodeixis includens em soja.
Estudo da Viabilidade Econômica do Manejo Integrado de Pragas em Feijoeiro no Sudoeste Paulista (Safra 2015/16)
Extrato Hidroglicólico De Café e Essências de Manga e Goiaba como Atrativos para Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)
Extratos vegetais (Azadirachta indica, Petiveria alliacea e Thevetia peruviana ): adulticidas para Helicoverpa armigera
Feijões saltadores do cerrado: o comportamento de larvas endofíticas de besouros Anthonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae)

SALA AZALÉIA 2
SESSÃO
Ecologia e biodiversidade
Manejo integrado de pragas
Manejo integrado de pragas
Ecologia e biodiversidade
Ecologia e biodiversidade

TÍTULO
Fluctuación poblacional de chinches pentatomideos en el cultivo de soja del distrito de Obligado
Flutuação populacional de Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) na cultura do tomate
Interação entre os níveis de ação de desfolha e percevejos em soja
Levantamento de Ocorrência de Broca dos Frutos do Cacau e Cupuaçu no Estado do Pará, e ações em Defesa Sanitária Vegetal
Levantamento de Taquinídeos (Diptera) associados a lepidópteros-praga em cultivos de soja em Goiás

SALA PLÁTANO
SESSÃO
Resistência de plantas a insetos
Biologia, fisiologia e morfologia
Entomologia florestal
Semioquímicos e comportamento
Entomologia florestal

TÍTULO
Métodos rápidos para avaliação da resistência de genótipos de trigo a Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae)
Modelagem de distribuição geográfica potencial de Conotrachelus humeropictus Fiedler, (Coleoptera: Curculionidae) no Brasil
Monitoring of Curculionidae (Coleoptera) in African mahogany (Khaya grandifoliola ) in Capinópolis, Minas Gerais, Brazil
Padrão de emissão de feromônio de uma população de Anastrepha fraterculus (Diptera:Tephritidae) do centro-oeste do Brasil
Nationwide survey of Brazilian bark and ambrosia beetles (Curculionidae: Scolytinae, Platypodinae) – Aquidauana, Brazil

SALA CIPRESTE
SESSÃO
Biologia, fisiologia e morfologia
Ecologia e biodiversidade
Controle biológico com predadores
Resistência de insetos a táticas de controle

TÍTULO
Performance das espécies crípticas Middle East Asia Minor 1 e Mediterranean de Bemisia tabaci em feijão carioquinha
Predação intraguilda de Harmonia axyridis , uma espécie invasora, em joaninhas nativas (Coleoptera: Coccinelidae) do Brasil
Reproductive abilities of the ladybeetle Coleomegilla maculata females under sexual deprivation conditions
Susceptibility to benzoylphenylureas insecticides in different host strains of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

