
 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

Programa de Pós-Graduação em Entomlogia Agrícola 

--- PPGEA --- 

www.ufrpe.br / www.ppgea.ufrpe.br  

Estamos aqui. 
Conheça Recife -  
Google <imagens 

de Recife>  

http://www.ufrpe.br/
http://www.ppgea.ufrpe.br/


1o Mestre:  Wendel José Teles Pontes / Fev. 2006 
1o Doutor : Suêrda Willna Jácome de Santana / Fev. 2008    

Visamos oferecer oportunidade 

ao profissional para ampliar o 

seu conhecimento no 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à pesquisa, ensino 

e extensão em Entomologia. 

Entomologista = especialista em Entomologia  - que estuda os 

insetos sob todos os seus aspectos e relações com o homem, as plantas, os 
animais e o meio-ambiente. 



Entomologia 
Entomófagos 

Imunologia 

Entomófilo 

Predadores 

Insetos Ácaros 

Toxicologia 

Comportamento 

Sistemática 

Taxonomia 

Morfologia 

Acarologia 

Controle 

Patologia 

Parasitoides 

Bactérias 

Biologia 

Resistência 

Ecologia 

Modelagem Conservação 

Biodiversidade 

Vírus  

Fungos 

Manejo 

Inseticidas 

Biotecnologia 

Fisiologia 

Acarologia 

População 

Praga 

Benéficos 
Artrópodes 

Inseto-planta Insetários 

Fungos 

Entre todas estas 
possibilidades, veja 
a seguir um pouco 

do que fazemos 



Acarologia      -----   Prof. Manoel Guedes Correa Gondim Jr. 

Diversidade e manejo de ácaros fitófagos e controle biológico. 

Prof. Manoel Guedes 



Doutoranda Cristina 
realizando parte de seu 
projeto na Embrapa 
Roraima. 

Acarologia      -----   Prof. Manoel Guedes Correa Gondim Jr. 

Prof. Manoel inspeciona folha de 
coqueiro em busca de ácaro. 



Laboratório de Sistemática e Biologia de Coleoptera -----  Prof.  Paschoal Coelho Grossi 

Desenvolver estudos em Sistemática através da morfologia comparada de Coleoptera 

Paulo Roberto em sua defesa de Dissertação 
e prancha ilustrada de Bothynus entellus. 

Primeiros holótipos depositados na CERPE 
Cyclocephala everardoi Grossi, Santos & Almeida 2016 
Cyclocephala machadoi Grossi, Santos & Almeida 
2016 
Montesinus tatula Grossi 2016. 

Alessandra Guedes 
confeccionando ilustrações 
científicas de imaturos de 
Casignetus em câmara clara. 

Phalacrognathus muelleri 

MacLeay 

Equipe do Laboratório de Sistemática e Biologia 
de Coleoptera – Andrezo Santos, Rone Medeiros, 
Juan Canul, Guilherme Lima, Paulo Duarte, 
Alessandra Guedes, Tamara Carvalho, Carlos 
Aydano e Paschoal  Grossi 



Laboratório de Sistemática e Biologia de Coleoptera -----  Prof.  Paschoal Coelho Grossi 

Estudar a diversidade e distribuição das espécies de Coleoptera nos diferentes biomas 
brasileiros 

Carlos Aydano triando material de 
Coleoptera da Mata Atlântica 
Pernambucana. 

Tamara Carvalho organizando a 
Coleção do Laboratório (CERPE); e 
Rozileudo Guedes morfotipando os 
Coleoptera de sua Tese 

Alessandra Guedes e Andrezo Santos em 
início de coleta noturna  (SALI*) na Estação 
Ecológica de Tapacurá.  
*Seita dos Amantes do Lençol Iluminado 

Megasoma rumbucheri 

Fisher 

Inca clathrata 

(Olivier) 

Coprophanaeus ensifer 

(Germar) 

Moronius miguelangeli 

Grossi & Vaz-de-Mello 



Biologia de Insetos e Resistência de Plantas a Insetos -----  

Prof.  Reginaldo Barros 

Prof. Reginaldo Barros 

Muitos esclarecimentos acontecem 
com o conhecimento da biologia dos 
insetos. Nosso foco está no manejo da 
traça-das-crucíferas. 

Franciele  coletando 
dados de seu trabalho de 

tese. 

Elaine realizando 
manutenção de 
criações de seu 

trabalho de tese. 



Gaiolas para coleta de posturas de Plutella xylostella 
em meio natural destinada a suprir as demandas das 
pesquisas desenvolvidas no ambiente do PPGEA. 

Biologia de Insetos e Resistência de Plantas a Insetos -----  

Prof.  Reginaldo Barros 

Posturas de Plutella xylostella 

Obtenção de lagartas de Plutella 
xylostella em meio natural no 
laboratório destinada a suprir as 
demandas das pesquisas 
desenvolvidas no ambiente do 
PPGEA. 



Criação de Spodoptera frugiperda em meio artificial no laboratório de Biologia de Insetos, 
destinada a suprir as demandas das pesquisas desenvolvidas no ambiente do PPGEA. 

Biologia de Insetos e Resistência de Plantas a Insetos -----  

Prof.  Reginaldo Barros 



Comportamento de Insetos 

Quem somos: 

Profa. Christian 
Torres 

Rossana 
cuidando das 

joaninhas. 

Amanda Túler contando 
ovos da joaninha 

Tenuisvalvae notata.  
Elisabete conduzindo 
teste de olfatometria. 

Daniel e Ryan 
trabalhando seus dados. 

Clara (UFPE) realizando 
manutenção de criação 

de parasitoides. 
Alysson fazendo 

manutenção de criação de 
cochonilhas. 



Aula prática: Avaliando 
comportamento de insetos. 

Confraternização 
também faz parte 

Escola de Altos-Estudos com Prof. 

Robert Matthews - UGA 

Profa. Christian em plantio de graviola 
com infestação de cochonilhas. 

Viagem a áreas de 

produção de hortaliças 

Comportamento de Insetos 



Ecologia e Controle Biológico de Insetos  -----  Prof. Jorge Braz Torres 

Estudar aspectos da biologia, comportamento e interações de insetos predadores em 
laboratório e campo.  

Priscilla realizando 
manutenção de 

populações de Eriopis 
connexa de diferentes 
localidades do Brasil. 

René aplicando produto para avaliar 
a resposta de Chrysoperla externa. 

Rogério 
mantém 
população de 
Eriopis connexa 
padrão de 
suscetibilidade 
a 63 gerações. Luziani desvendando sobre o 

mutante amarelo em populações 
verde de Chrysoperla externa. 



Bicudos emergindo de botões 
coletados em experimento de 
campo. 

A tesourinha Euborellia  
sobrevive a inseticidas 

recomendados em 
algodoeiro. 

Nayara desenvolvendo atividade do seu 
projeto de Doutorado com Helicoverpa 

em parceria com o Dr. Miguel Michereff 
(Embrapa Hortaliças). 

Paulo coleta dados de seu 
experimento durante 
estágio sanduíche na 

Kansas State University. 

Ecologia e Controle Biológico de Insetos  -----  Prof. Jorge Braz Torres 



Paulo, Lucas, René e Guilherme realizando plantio de 

algodão em Algodão do Manso, PE (29.Abril.2016) em 

comemoração do aniversariante René. 

Estudar interações inter e intraespecíficas em campo.  

Robério em estudo de 

sobrevivência do bicudo 

em botões florais 

coletados no solo. 

Eduardo quantificando ataque do 
bicudo-do-algodoeiro e Lucas  
anotando. 

Interação intraespecífica ... 

Jorge avaliando liberação de Eriopis 
connexa resistente à -cialotrina em 

parcelas tratadas para controle do bicudo-
do-algodoeiro. 

Ecologia e Controle Biológico de Insetos  -----  Prof. Jorge Braz Torres 



Histologia e Fisiologia de Insetos -----  Profª.  Valéria Teixeira 

Trabalhar aqui é um 
hobby, fato que 
estamos todos sorrindo. 

Profa. Valéria W. Teixeira 
Morfologia, bioquímica, ultra-estrutura, 
imunohistoquímica celular de insetos; 
reprodução e histofisiologia. 



Laboratório de Histologia e Fisiologia de Insetos -----  Profª.  Valéria Teixeira 

Criação massal de 
Spodoptera  frugiperda 

Extração e Identificação  
de óleos essenciais  em parceria 
com DQF da UFPE para estudos 
no laboratório de Fisiologia de 

Insetos 

Análise histoquímica 

Carolina realizando teste 
com aplicação tópica 

Thalita realizando análise de 
material sobre resposta 

humoral 

Criação massal de 
Podisus nigrispinus 



Histologia e Fisiologia de Insetos -----  Profª.  Valéria Teixeira 

Alguns resultados 

Morfologia do aparelho 
reprodutor e glândula de 

veneno de Bracon  vulgaris 

Parâmetros bioquímicos 

Ultraestrutura 

Histoquímica da reprodução 

Imunologia (Apoptose) 

Identificação de óleo essencial 

doi:10.1016/j.acthis.2016.03.004
doi:10.1016/j.toxicon.2015.10.006
doi:10.1016/j.acthis.2016.03.004
http://dx.doi.org/10.1603/EC12158
doi:10.1016/j.jspr.2016.04.001


Manejo Integrado de Pragas -----  Prof. José Vargas de Oliveira 

Sérgio instalando 
experimento de 

monitoramento e 
liberação de 

Trichogramma para o 
controle da broca-

pequena-do-tomateiro. 

Fabiana coletando dados de sua 
tese sobre cochonilhas da videira 
no Vale do São Francisco. Estudo 
em parceria com o Dr. José Eudes 
(Embrapa Semiárido ). 

Prof. Vargas vistoriando 
ácaros em videira. 



Laboratório de Entomologia Aplicada 
-----  Prof. Elton Araujo (Colaborador/UFERSA) 

Estudar aspectos de biologia, comportamento e controle de pragas do meloeiro e moscas-
das-frutas. 

Criação de mosca minadora. 

Sistema de criação de 
mosca minadora e de 
seus parasitoides. 

Prof. Elton participa 
como avaliador de 
defesa de Tese na 
Universitat Politècnica 
de València, Espanha. 

Prof. Elton e colaboradores 
divulgando  a produção e 
liberação de parasitoides da 
mosca minadora. 



Estudamos a interação de insetos pragas com inseticidas – sejam de 
natureza química ou biológica com foco principal em resistência a estes 

inseticidas.  

Avaliação de bioensaio 

toxicológico de  Tuta absoluta Curando criação 

de broca da 

cana-de-açúcar 

Bioensaios 

toxicológicos 

Laboratório de Interação Insetos Tóxicos  -----  Prof.  Herbert Siqueira 

Bioensaio de seleção de 
agentes de controle 

Prof. Herbert 



Laboratório de Interação Insetos Tóxicos  -----  Prof.  Herbert Siqueira 

Estudamos a interação de insetos pragas com inseticidas – sejam de natureza química ou 
biológica com foco em Biotecnologia aplicada ao controle de pragas. 

Genotipagem por PCR-tempo real Preparo de reação de PCR 

Centrifugação 

de amostras  

Tuta absoluta Infestação de 

Plutella xylostella 



Inseticidas Naturais -----  Prof.  Cláudio  A.G. da Câmara 

Obtenção de óleo essencial por hidrodestilação 
utilizando aparelho tipo Clevenger  

 Laboratório de Produtos Naturais Bioativos.  

Prof. Cláudio Câmara 



Inseticidas Naturais -----  Prof.  Cláudio  A.G. da Câmara 

 Laboratório de Produtos Naturais Bioativos.  

Doutorando João Paulo utilizando medidor de 
área foliar para quantificar deterrência alimentar 
de óleo essencial para Plutella xylostella. 

DoutorandaTamara Leal avaliando a atividade 
inseticida dos óleos essenciais de espécies do 
gênero citrus e eucalyptus sobre Lipaphis 
erysimi . 

Doutoranda Mauricéa Fidelis 
realizando manutenção das criações 
de  ácaro rajado (Tetranychus 
urticae) e de seu predador 
Neoseiulus californicus, para os 
teste de toxicidade e impacto em 
não alvo de óleos essências. 



Vida Acadêmica 

Prof. Reginaldo entrega diploma de 
reconhecimento ao professor Souza Leão 
por  ocasião de sua  aposentadoria. 

Prof. Herbert entrega 
certificado de “Doutoranda 
em Entomologia Agrícola 
2010” à Alicely. 

Mestrandos e Doutorandos 
homenageados desde 2007. 



Aula prática de insetos 
entomófagos em cultivo 
orgânico. 

Visita ao laboratório de 
produção de Cotesia 
flavipes da ECAC-UFRPE. 

Doutora Agna Rita recebe 
Prêmio CAPES de Tese em 

2013. Atualmente é 
professora no IF-GO. 

Vida Acadêmica 

Momento de descontração 
promovido pelo Entomófilo 



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Alunos de 
escola 
pública 
durante o 
Festival Vida 
de Insetos. 

Paulo falando sobre 
Entomologia para alunos de 
escola pública em São 
Lourenço da Mata, PE. 

Thiago e Cleane recepciona os 
visitantes. 



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Prof. Jeff Tomberlin 
da Texas A&M 
ministra palestra no 
III SENA. 

III SENA 

II SENA I SENA 



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Apresentação cultural 
durante o II SENA IV SENA 

Apresentação cultural 
durante o III SENA 

Prof. Arne Janssen da 
Univ. of Amsterdam 
ministra palestra no III 
SENA  



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Primeiro Festival Vida 
de Insetos em 2007. 



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Aconteceu nos vários Festivais Vida de Insetos ... 



Grupo Entomófilo 
http://entomofiloppgea.blogspot.com.br/ 

Realizando extensão.... 

Dia de campo em São 
Lourenço da Mata-PE. 

Dia de campo na 
comunidade 

Furnas/Surubim-PE. 

Prof. Jorge visita fazenda 
do Grupo Nativa Primavera 
do Leste-MT. 



Obtenha mais informações nos 

demais menus e links da homepage 

www.ppgea.ufrpe.br 

Todas as imagens publicadas nesta apresentação foram cedidas pelos autores presentes nelas ou responsável pelo laboratório.  


