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Ementa: 

O manejo integrado de pragas (MIP) compreende a utilização de variados métodos de 

controle incluindo o controle biológico, físico, mecânico e químico.  O uso do controle 

químico tem recebido resistência devido à toxidade associada às substâncias químicas 

que são consideradas potenciais contaminantes nocivos para o ser humano e meio 

ambiente. Entretanto, os semioquímicos têm surgidos com uma alternativa do uso do 

controle químico em manejo de integrado de pragas de forma ecológica e econômica. 

Assim, a disciplina vem proporcionar um entendimento e conhecimento mais 

aprofundado da aplicação dos semioquímicos no MIP, abordando os seguintes tópicos: 

terminologia e classificação de semioquímicos; a utilização de semioquímicos no MIP 

com no uso de feromônios; Métodos de utilização dos feromônios no MIP; 

componentes básicos de um sistema de monitoramento, detecção e controle de inseto 

pragas. Estudo das interações químicas entre plantas-insetos como uma fonte na 

descoberta de semioquímicos. 
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