Programação das apresentações orais (13:30h – 15:30h)
Código do
trabalho

Sala Mangaba
14 de março
(segunda-feira)

7459

Compatibilidade reprodutiva pós-zigótica entre A.sp.1 aff. fraterculus e A.sp.3aff. fraterculus.

7312

Determinação do período embrionário e avaliação para indução da eclosão de ninfas de Quesada gigas (Hemiptera: Cicadidae)

7317

Impact of five insecticides used to control citrus pests on the parasitoid Ageniaspis citricola Longvinovskaya (Hymenoptera: Encyrtidae)

7219

Registro del ciclo de vida de Rothschildia lutea Jordan 1911 (Lepidoptera: Saturniidae) y aportes ecológicos

7206

Dispersão por voo: caracterização de revoadas em campo e status reprodutivo do percevejo-castanho

7136

Consumo, sobrevivência e duração de larvas de H. armigera em folhas de espécies vegetais

7115

Comparação morfométrica entre populações selvagens e de laboratório de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae)

Código do
trabalho

Sala Siriguela
14 de março
(segunda-feira)

Área: Manejo Integrado de Pragas e Controle biológico

6694

Definição do tempo de exposição e do número de larvas de Anastrepha fraterculus a ser oferecido para Doryctobracon brasiliensis

6695

Parasitoides exóticos no controle biológico de Ceratitis capitata em goiabas

6539

Ocorrência do parasitóide Baryceros sp. (Ichneumonidae: Cryptinae) em pupas de Acharia barbara (Dyar, 1905) (Lepidoptera:
Limacodidae) em Santarém-PA

7426

Melanagromyza sojae (Diptera: Agromyzidae) em soja no Brasil

7465

Helicoverpa armigera no Cone Sul da América: ondas de invasões

7042

Cydia pomonella a primeira praga erradicada do Brasil

7075

Mosca Negra dos Citros no estado de Alagoas

Código do
trabalho
Sala Tamarindo
14 de março
(segunda-feira)

Área: Biologia, fisiologia e morfologia

Área: Manejo Integrado de Pragas

7305

Resposta fisiológica do feijoeiro transgênico (RMD) e convencional à infestação de Bemisia tabaci Biótipo B

7141

Alta suscetibilidade de Chrysodeixis includens (Walker) e Helicoverpa armigera (Hübner) e baixa frequência de alelos de resistência à
soja Bt reduzem o risco de evolução de resistência no Brasil

6546

Proteínas associadas a regulação hospedeira por parasitoides como eventos de transgenia para o controle de insetos-pragas

Sala Tamarindo
14 de março
(segunda-feira)

6498

Insect resistant and herbicide tolerant maize MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 x DAS-40278-9 and MON89034 x
TC1507x MON88017 x DAS-59122-7 safety to non-target epigeal arthropods

6499

Insect resistant and herbicide tolerant maize MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 x DAS-40278-9 and MON89034 x
TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 safety to non-target flying insects

7228

Feromônio sexual como tecnologia promissora para o manejo de Elasmopalpus lignosellus (Zeller, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae)

7243

Compostos defensivos emitidos por percevejo castanho Scaptocoris castanea Perty, 1833 (Hemiptera: Cydnidae)

Código do
trabalho

Sala Pitanga
14 de março
(segunda-feira)

6660

Monitoramento de fêmeas de Grapholita molesta em pomares de macieira submetidos à técnica da interrupção do acasalamento

6564

Atividade inseticida de substâncias sintéticas análogas à piperina para Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

6839

Toxicity of an annonin-based commercial bioinsecticide against three primary pest species of stored products

6607

Insecticidal activity of a protein preparation from Moringa oleifera flowers against Nasutitermes corniger (Isoptera: Termitidae)

7429

Toxicidade e irritabilidade do óleo essencial de patchouli e sua nanoformulação sobre formigas cortadeiras

7419

Bioatividade de misturas binárias dos compostos majoritários de Aristolochia trilobata sobre formigas cortadeiras

6462

Toxicidade e repelência de inseticidas botânicos ao ácaro-vermelho-das-palmeiras

Código do
trabalho

Sala Umbu
14 de março
(segunda-feira)

Área: Manejo Integrado de Pragas e Plantas inseticidas

Área: Ecologia e biodiversidade

7460

Papel das formigas associadas à Turnera subulata (Turneraceae): custos ou benefícios para a planta hospedeira?

7225

Contexto-dependente: o papel das formigas associadas na defesa de Turnera subulata (Turneraceae)

7215

Avaliação da macrofauna edáfica numa área sob o cultivo de palma forrageira (opuntia cochenillifera) e na Reserva Tocaia

7189

Ocorrência cigarrinhas potenciais vetoras de Xylella fastidiosa em pomar de oliveira de Maria da Fé, MG, Brasil

7172

Análise da diversidade de Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera) na Serra da Jiboia (BA).

7139

Uma abordagem computacional para estudar a distribuição espacial de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) em
paisagens agrícolas

7018

Composição e abundância de Dolichopodidae (Insecta: Diptera) em sistemas agroecológicos de produção de hortaliças

Código do
trabalho

Sala Mangaba
15 de março
(terça-feira)

7040

Farinha de milho como principal ingrediente para a dieta de larvas de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae)

7056

Manejo de Comadia redtenbacheri (Hammerschmidt) (Lepidoptera: Cossidae) en confinamento

6693

Spiroplasma alters the proteomics of Toxoptera citricida independently of host plant

6440

Biologia e caracterização morfológica de imaturos de Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) (Lepidoptera, Noctuidae, Heliothinae)

6443

Toxic responses induced by the Jack Bean Urease-derived peptide Jaburetox in Rhodnius prolixus, a Chagas’ disease vector

6862

Incremento na eficácia de Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae) para controle de Tetranychus urticae (Acari:
Tetranychidae) por adjuvantes

Código do
trabalho

Sala Siriguela
15 de março
(terça-feira)

Área: Controle químico

7392

Adjuvantes na penetração e tenacidade de inseticida

7241

The G275E mutation in the Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) nACh receptor alpha6 subunit is associated with resistance to
spinosad

7244

Formigas cortadeiras e seu controle com produtos naturais complexados a metais

7203

Eficiência de inseticidas químicos no controle de adultos de Bemisia tabaci biótipo B e na incidência do carlavírus no feijoeiro
transgênico resistente ao mosaico dourado

7098

Differential expression of chlorpyrifos-resistant and susceptible strains of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera:
Noctuidae)

6966

Efeito de diafentiuron em colônias de Atta sexdens rubropilosa (Hymenoptera: Formicidae)

6818

Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) aos inseticidas lufenuron e
methoxifenozide no Brasil

Código do
trabalho

Sala Tamarindo
15 de março
(terça-feira)

Área:Biologia, fisiologia e morfologia e Controle biológico

Área: Manejo Integrado de Pragas

6886

Indução de Voláteis em Cocos nucifera (ARECACEAE) por Brassolis sophorae (Linnaeus, 1758) (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE).

6782

Identificação de atraentes para fêmeas acasaladas de Cerconota anonella: estudo químico e comportamental

6996

Potencial reprodutivo de Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) em espécies de plantas nativas e exóticas na Amazônia brasileira

7405

Eficiência de produtos para o controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae)

Sala Tamarindo
15 de março
(terça-feira)

7418

Distribuição espacial de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) em pomares cítricos de diferentes idades, utilizando
geoestatística

7185

Influência de sistemas produtivos sobre spodoptera frugiperda (Ordem: Lepdoptera)

7168

Incubação e latência de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ em mudas cítricas após inoculação pelo psilídeo vetor, Diaphorina citri
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae)

Código do
trabalho

Sala Pitanga
15 de março
(terça-feira)

7132

Composição química e atividade acaricida do óleo essencial de Lippia gracilis (Verbenaceae) a Aceria guerreronis (Acari: Eriophyidae)

7351

Sobrevivência e alterações comportamentais de Cryptotermes brevis exposto ao óleo essencial de Lippia sidoides e seus constituintes

7252

Larvicidal effect of essential oils from leaves of four Piperaceae species against 3rd instar of Anticarsia gemmatalis caterpillars
(Lepidoptera: Erebidae)

7326

Potencial inseticida da acetogenina rolliniastatina-1 no controle de formigas cortadeiras (Hymenoptera: Formicidae)

7362

Atividade cupinicida do óleo essencial de Lippia sidoides e seus compostos sobre cupim de madeira seca

7363

Respostas comportamentais de três espécies de formigas cortadeiras ao óleo essencial e nanoformulação de Pogostemon cablin Benth.

Código do
trabalho

Sala Umbu
15 de março
(terça-feira)

Área: Plantas inseticidas

Área: Ecologia e biodiversidade

7037

Comunidades de artrópodes em áreas nativas e sob plantio direto e convencional

7038

Occurrence of Russelliana solanicola Tuthill, 1959 (Hemiptera: Psyllidae), potencial vector of 'Candidatus Liberibacter solanacearum' on
carrot crops

7085

Um inventário das libélulas (Insecta: Odonata) do Parque Nacional da Tijuca e arredores, Rio de Janeiro, Brasil, baseado na literatura

7257

Dispersal and feeding behavior of Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) strains, on bt and non-bt cotton: implications
for resistance management

7276

Estimativa das taxas de desenvolvimento de Cycloneda sanguinea L.(Coleoptera: Coccinelidae) utilizando modelos não lineares

7279

Análise do levantamento da entomofauna da cultura do açaí consorciado no município de Parauapebas – Pará

Código do
trabalho

Sala Mangaba
16 de março
(quarta-feira)

7438

Influência de Cerataphis brasiliensis (Hemiptera: Aphididae) sobre o desenvolvimento de Ceraeochrysa cornuta (Neuroptera:
Chrysopidae)

7051

Dinâmica populacional da cochonilha-rosada, Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae), em Annona squamosa L.
(Anonaceae)

6939

Suscetibilidade de diferentes estágios ninfais de Bemisia tabaci biótipo B a Isaria javanica

6878

A UR afeta a capacidade de voo de isolinhagens de Trichogramma pretiosum Riley, 1879 de diferentes origens e com diferentes
marcadores mitocondriais?

6825

Utilização do parasitoide de ovos Telenomus remus no manejo integrado de pragas (MIP): atualidade e desafios

6826

Bases biológicas para utilização de Telenomus podisi no manejo de Euschistus heros na cultura da soja

6745

Ação de inseticidas à Trichogramma atopovirilia Oatman e Platner (Hymenoptera: Trichogrammatidae) em ovos de Duponchelia fovealis
Zeller (Lepidoptera: Crambidae)

Código do
trabalho

Sala Siriguela
16 de março
(quarta-feira)

Área: Manejo Integrado de Pragas e Controle químico

6819

Monitoramento da suscetibilidade de Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas diamidas

6821

Monitoramento da suscetibilidade de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas diamidas

6733

Baseline susceptibility and monitoring of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) populations to insecticides in Brazil

7077

Registro de Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) para o estado de Alagoas, Brasil

6861

Dispersão potencial e impacto econômico da invasora Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) no Brasil

6565

Influência do manejo florestal madeireiro de impacto reduzido sobre a abundância e biomassa de insetos na Floresta Nacional do
Tapajós, Belterra – PA

6605

Influence of Selective Logging on Scolytinae and Platypodinae (Curculionidae) in an Amazonian Forest of Santarém (Brazil)

Código do
trabalho
Sala Tamarindo
16 de março
(quarta-feira)

Área: Controle biológico

Área: Manejo Integrado de Pragas

7107

Functional dominance of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) resistance to Bt maize events expressing
Vip3Aa20 protein in Brazil.

7108

Potencial de uso do inseticida XenTari no controle de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) resistentes a milho Bt

7083

Efeito de iscas tóxicas para o controle de Linepithema micans (Forel, 1908) (Hymenoptera: Formicidae) na cultura da videira

Sala Tamarindo
16 de março
(quarta-feira)

6953

Padrão do horário de emissão de feromônio de Anastrepha. sp1 aff. fraterculus e Anastrepha. sp3 aff. Fraterculus

6923

Efeito de formulações de iscas tóxicas sobre adultos de Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830)

6926

Estudo da compatibilidade pré-zigótica entre populações de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) do Sul e Centro-Oeste do
Brasil.

6650

Geoestatística aplicada na determinação do número de amostras para monitoramento do percevejo-do-colmo em arroz irrigado por
inundação

Código do
trabalho

Sala Pitanga
16 de março
(quarta-feira)

7391

Chemical composition and nymphicidal effect of essential oils from fruits of four Piper species (Piperaceae) against Tibraca limbativentris
nymphs (Hemiptera: Pentatomidae)

6627

Inibição do desenvolvimento larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) ocasionado por derivados de
Solanaceae

7412

Ácaros da cultura da graviola (Annona muricata L.)

7496

Efeito de longo prazo de Milho Bt sobre artrópodes não alvo em regiões produtoras: abordagem da curva de resposta principal (PRC)

7342

Diversidade de Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) em floresta de restinga na Área de Proteção Ambiental Guanandy, Itapemirim,
Espírito Santo.

Código do
trabalho

Sala Umbu
16 de março
(quarta-feira)

Área: Plantas inseticidas e Ecologia e biodiversidade

Área: Sistemática e taxonomia

7390

Ocorrência de Aphanistes Forster, 1869 (Ichneumonidae: Anomaloninae) na Venezuela

6780

Morfometría geométrica para el reconocimiento de especies crípticas del complejo Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) en la
región Neotropical

6652

Identificación de Encarsia tamaulipeca (Hymenoptera: Aphelinidae) por morfología y secuenciación del gen COI utilizando un método no
destructivo del espécimen

6538

Checklist de Xestocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) para a região Neotropical

