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NÍVEL 

( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO (x) MESTRADO/DOUTORADO 

CARGA HORÁRIA TIPO CRÉDITOS 

TEÓRICA 

60 

PRÁTICA 

0 

TOTAL 

0 

  (  ) OBRIGATÓRIA 

   (  x ) OPTATIVA 

4 

PRÉ-REQUISITOS: Não possui. 

 

OBJETIVOS 

Permitir ao estudante obter conhecimentos na área de resistência de plantas à 

insetos, ácaros pragas e inimigos naturais, assim como, compreender as interações que 

norteiam a resistência e a suscetibilidade de plantas devido o ataque fitófago. 

 

JUSTIFICATIVA 

Com o surgimento do Manejo Integrado de Pragas (MIP) no século XX e pós 

década de 60, iniciou-se a adoção de inúmeras táticas de controle de pragas. Nesse 

contexto, a resistência de plantas adquiriu especial importância e as iniciativas nesse 

sentido, cresceram consideravelmente em importância nessa conjuntura. Uma planta 

resistente a artrópodes fitófagos possui atributos, herdabilidade, que fazem com que 

uma planta seja menos danificada, que uma outra planta suscetível, não detentora de tais 

atributos. Dessa forma, selecionar plantas resistentes em um banco genético é inovador 

e passível de conhecimentos em diversas áreas da ciência. Além disso, culturas 

agrícolas como milho e soja transgênicos é realidade e demandam aprofundamento 

pelos estudantes de mestrado e doutorado. Principalmente pelo novo cenário agrícola 

que se instala, onde as pragas estão mais agressivas e a interação entre as mesmas com 

as plantas são relevantes no manejo das mesmas. Nesse sentido o estudante que cursar 



esta disciplina será capaz de relacionar o conhecimento teórico com a seleção de 

espécies de plantas resistentes à partir de métodos experimentais. Com base em 

conhecimentos de fisiologia, química e anatomia de plantas, concomitante ao estudo do 

comportamento, comunicação e interações inseto-inseto e inseto-planta. Aplicando isso 

ainda à publicações de artigos científicos para divulgação à comunidade científica. 

 

EMENTA  

 

1. Histórico e conceitos da Resistência de Plantas a Artrópodes  

2. Princípios gerais da resistência 

3. Interação inseto-planta I: Seleção hospedeira 

4. Interação inseto-planta II: Evolução da interação entre insetos e plantas 

5. Interação inseto-planta I: Como os insetos sobrepujam as defesas das plantas? 

6. Categorias da Resistência de Plantas a Artrópodes 

7. Causas da Resistência de Plantas a Artrópodes 

8. Métodos experimentais em Resistência de Plantas a Artrópodes 

9. Genética da Resistência (transgenia, hereditariedade da resistência, obtenção de 

variedades resistentes e principais métodos de resistência a insetos) 

10. Resistência de Plantas a Artrópodes e o Manejo Integrado de Pragas 
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