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Ementa:
Plantas e insetos herbívoros têm influenciado simultaneamente o curso evolutivo um do
outro. Portanto, o objetivo deste curso é examinar através de um enfoque evolutivo e
ecológico as interações existentes entre plantas e insetos herbívoros, abordando aspectos
relacionados com plantas hospedeiras, tais como os diferentes tipos de defesas e
características nutricionais, bem como os aspectos relacionados aos insetos herbívoros,
como por exemplo: a capacidade de localização da planta, as respostas fisiológicas e
comportamentais que os ajudam a se desenvolver nas mais diversas plantas, a herbivoria
e o mutualismo. Por fim, como as plantas podem recrutar inimigos naturais através de
interações tri-tróficas para se defender dos insetos herbívoros, e como as plantas e os
insetos vivem em uma constante adaptação mútua através da co-evolução.
Conteúdo Teórico:
Características de insetos herbívoros e plantas hospedeiras.
Planta como alimento para insetos herbívoros.
Percepção sensorial - localização da planta hospedeira.
Defesas de plantas à herbivoria.
Respostas fisiológicas de insetos herbívoros as defesas de plantas.
Polinização de plantas, dispersão e predação de sementes.
Mutualismo entre herbívoros e plantas hospedeiras.
Competição entre herbívoros pela planta hospedeira.
Interação tritrófica entre plantas, herbívoros e seus inimigos naturais.
Co-evolução entre plantas hospedeiras e insetos herbívoros.
Conteúdo Prático:
Teste de preferência e aceitação alimentar de insetos em relação a plantas hospedeiras
e não hospedeiras.
Biologia comparativa de insetos herbívoros em planta hospedeira preferida e alimento
alternativo ou dieta artificial.
Utilização de túnel de vento e olfatômetro para observação comportamental de insetos
em relação a escolha de hospedeiro.
Resposta de inimigos naturais a plantas atacadas por herbívoros em túnel de vento e
olfatômetro.
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