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Objetivos:  

• Estudar as interações entre inseto e ambiente, e sua utilização em programas 

de Manejo Integrado de Pragas (MIP); 

• Conhecer as principais formas de controle e monitoramento de insetos-praga; 

• Reconhecer as principais espécies-praga em agroecossistemas na Amazônia 

Meridional. 

Ementa: 

Introdução às relações inseto-planta. Caracterização dos principais grupos de 

insetos-praga. Bases do manejo integrado de pragas. Avaliação dos 

agroecossistemas no manejo integrado de pragas. Táticas de manejo integrado 

de pragas. Principais insetos-praga em agroecossistemas amazônicos. 

 

Conteúdo Programático: 

1 Introdução ás relações inseto-planta 

•A herbivoria e os mecanismos de defesa das plantas; 

•Teorias sobre alocação de recursos para defesa em plantas; 

• Mecanismos de defesa das plantas; 

• Mecanismos de ação de insetos fitófagos; 

• A herbivoria e seus efeitos. 

2 Caracterização dos principais grupos de insetos-praga.  

• Broqueadores; 

•Desfolhadores; 

•Galhadores; 

•Sugadores; 



•Minadores; 

• Roletadores (serradores ou aneladores) 

3 Bases do manejo integrado de pragas  

•A evolução do Manejo Integrado de Praga; 

•Definindo o Manejo Integrado de Praga; 

• Tolerância às injúrias; 

•Teorias da regulação populacional; 

•Classificação dos insetos-praga; 

• Análise de custo-benefício das medidas de controle. 

4 Avaliação dos agroecossistemas no manejo integrado de pragas.  

•Armadilhas utilizadas para monitoramento de insetos-pragas; 

• Amostragem; 

•Distribuição espacial de populações; 

•Estimativa da densidade e tamanho da população; 

•Níveis de controle de insetos- praga. 

5 Táticas de manejo integrado de pragas. 

•Controle cultural; 

•Controle legislativo;  

•Controle mecânico;  

•Controle físico;  

•Controle por resistência de planta; 

•Controle etológico ou por comportamento;  

•Controle biológico; 

•Controle químico 

6 Principais insetos-praga em agroecossistemas amazônicos 

• Insetos-praga em cultivos agrícolas e agroflorestais. 

•Insetos-praga em pastagens; 



•Insetos-praga em plantios florestais. 

 

Procedimentos didáticos: 

- A disciplina será ministrada com base em aulas teóricas expositivas, e leituras 

e discussões de artigos técnicos e científicos da área. E com aulas práticas 

para instalação de armadilhas entomológicas e demonstração de métodos de 

controle de insetos-praga. 

 

Avaliação: 

A avaliação será com seminários sobre artigos científicos da área e entrega de 

revisão bibliográfica sobre assuntos discutidos na disciplina. Bem como, 

resolução de situações-problema da área entomológica com recomendações 

de medidas de monitoramento e/ou controle. 
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