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EMENTA: (Síntese do Conteúdo) 
 

O objetivo da disciplina é apresentar aos alunos os conhecimentos básicos para que possam 

implementar o manejo alternativo das pragas de maneira econômica e viável. Para isso serão 

trabalhadas as principais táticas compatíveis, visando a sustentabilidade no manejo de pragas. Os 

insetos são organismos tremendamente adaptados aos nossos ambientes agrícolas, motivo pelo qual é 

necessário entender como se desenvolvem, reproduzem e ocupam os diversos nichos do habitat. Serão 

discutidos os tipos de agricultura e suas nuances, desde a agricultura dos povos tradicionais, passando 

pelas agricultura moderna, ou convencional, e todas as opções orgânicas, agroecológicas e alternativas 

que interferem no manejo de pragas. Também é importante, para se obter o correto manejo desses 

organismos, que sejam identificados, a grosso modo, os grupos de insetos fitófagos, predadores, 

parasitoides, polinizadores, etc. Dentre os diversos métodos de controle de pragas, discutiremos quais 

são mais compatíveis com o desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se refere aos métodos 

culturais, físicos, mecânicos,  comportamentais e biológicos. Este último, por ser o mais sustentável de 

todos, será explorado de maneira mais abrangente quanto a seus tipos, modos de uso, opções 

comerciais e, sobretudo, atenção especial será dada ao método de controle biológico conservativo, que 

propõe a diversificação dos ambientes de cultivo como principal ferramenta para se obter a regulação 

de pragas importantes nos agroecossistemas, sobretudo nos familiares, orgânicos e agroecológicos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Introdução à ecologia de insetos: como os insetos evoluíram, como os indivíduos se 

desenvolvem, e como as populações de insetos aumentam em condições de laboratório e campo. 

Quais das funções dos insetos, e como o desequilíbrio das diferentes tipos de insetos leva ao 

declínio de habitats; 

2. Reconhecimento de artrópodes: serão estudados os principais grupos de inseto segundo suas 

funções no agroecossistemas, como fitófagos, predadores, parasitoides, detritívoros, 

polinizadores e outros. Tal conhecimento será desenvolvido em teoria mas, principalmente, em 

práticas de coleta e identificação, onde os principais métodos também serão discutidos; 

3. Os insetos na agricultura: como os inseto se relacionam com cada tipo ou estilo de agricultura: 

dos povos tradicionais, a agricultura convencional, a agroecologia, agricultura orgânica, natural, e 

outras; 

4. Métodos de controle culturais, físicos, mecânicos e comportamentais: como estes métodos se 

adequam aos conceitos de manejo sustentável de pragas, e quais as implicações esperadas com 

seu uso; 

5. Métodos de controle biológico natural e biológico aplicado: o que é o controle biológico e 

como pode ser utilizado. A separação entre o controle natural e o aplicado; 

6. Métodos de controle biológico conservativo e manejo do habitat: teorias da diversoficação do 

habitat e conceitos do CBC. Como diversificar o ambiente agrícola para o fornecimento de 

importantes serviços ecológicos, como a regulação de pragas e a polinização. 
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