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Cronograma da disciplina

1. Introdução
a) O que são Praga?

b) O que é Manejo Integrado de Pragas (MIP)?

2. Fundamentos dos Programas de MIP

3. Razões para Implementação de MIP
a) Resistência das Pragas aos Inseticidas

b) Surgimento de Pragas Secundárias e Ressurgência de

Pragas

O Manejo Integrado de Pragas 

se baseia na premissa que não 

são todos os insetos que 

necessitam de controle e que 

alguns níveis de infestação são 

toleráveis pelas plantas sem 

redução econômica da 

produção

Fundamentos dos 
Programas de MIP 

Fundamentos dos 
Programas de MIP 

MIP é o somatório de 
tecnologias em várias 
áreas (Entomologia, 
Fitotecnia, Fisiologia 
Vegetal, Matemática, 
Economia, Ciência da 

computação, etc)
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Formam um pacote 

tecnológico dinâmico, que 

prevê uma estrutura 

objetiva para as tomadas 

de decisões relacionadas 

com o emprego de novos 

métodos de controle de 

pragas.

Fundamentos dos 
Programas de MIP 

Leva em consideração os efeitos 

negativos que cada método de 

controle pode ter na sociedade e 

no meio ambiente;

Fundamentos dos 
Programas de MIP 

Deve-se utilizar ao máximo os 
agentes naturais de controle 
do meio (físico e biológico) 
inclusive, manipulando-os;Inimigo natural

Impactos negativos

Leva em consideração as 

características ecológicas e 

econômicas das culturas e das 

pragas;

Utiliza técnicas que visam manter 

as pragas abaixo do nível de dano 

econômico;

Fundamentos dos 
Programas de MIP 
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Utilização de diferentes 

métodos de controle, 

inclusive o químico, 

desde que utilizado 

harmoniosamente.

Fundamentos dos 
Programas de MIP 
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1. Reduzir a resistência de
pragas a inseticidas

Por que Implementar o MIP? 

2. Evitar o surgimento de pragas que
ate então eram desconhecidas ou
consideradas secundárias

3. Reduzir efeitos tóxicos sobre inimigos
naturais, abelhas e polinizadores, flora
e fauna, homem e meio ambiente
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O MIP surge da necessidade 

da preservação ambiental e 

de uma produção mais 

“limpa” e menos prejudicial 

ao homem.

Por que Implementar o MIP? 
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Resistência de Pragas a Inseticidas 
Resistência é o desenvolvimento da 

habilidade em uma linhagem de um 

organismo em tolerar doses de 

produtos que seriam letais para a 

maioria da população normal 

(suscetível) da mesma espécie.

A resistência é uma característica 
hereditária
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O processo determinante no desenvolvimento de 

resistência é a pressão contínua de seleção, ou seja, o 

uso frequente de um determinado pesticida

Resistência de Pragas a Inseticidas 

Evolução da resistência 

de pragas a inseticidas

Resistência de Pragas a Inseticidas 

O primeiro caso de resistência:
piolho-de-são-josé

(Quadraspidiotus perniciosus),
resistente ao enxofre.

Grande entrave em 

programas de controle de 

pragas que envolvem o 

uso de produtos químicos.

Introdução dos inseticidas e acaricidas 

organossintéticos (aprox. 1940)

Resistência de Pragas a Inseticidas 

Aumento dos casos de resistência!

A resistência já foi detectada para praticamente todos 

os grupos de inseticidas, inclusive para produtos mais 

recentes como reguladores de crescimento e biológicos;
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Consequências drásticas da evolução da resistência:

Resistência de Pragas a Inseticidas 

1- Aplicações mais frequentes de inseticidas 

2- Aumento na dosagem dos produtos

3- Uso de misturas indevidas de produtos 

4- Substituição por um outro produto, 

geralmente de maior toxicidade

Anotações


