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Propriedades Inseticidas No
Controle De Pragas Cnpq
Produtos naturais no manejo integrado de pragas;
Propriedades das plantas em funcao de seus
principios ativos; Naturally occuring insecticides;
Exportacao de produtos naturais como inseticidas;
Utilizacao de fontes naturais no controle de doencas
e pragas na agricultura; Resumo dos trabalhos.
O livro Princípios em Ciências Agrárias tem como
objetivo principal levar o leitor a aprofundar seus
conhecimentos sobre as mais diversas interações
em pesquisas relacionadas às diversidades e
desafios enfrentados por cientistas, alunos e
profissionais envolvidos na agricultura de maneira
geral. Trata-se de um compêndio que busca unir o
questionamento e as respostas na elucidação de
problemas enfrentados pelos profissionais das
Ciências Agrárias.
Importâancia econmica e estimativa de danos
causados por insetos em produtos armazenados no
Brasil; Natureza dos prejuizos causados; Insertos
prejudiciais aos grãos armazenados; Condições
favoraveis as infestações; Principais pragas aos
grãos armazenados e sua ocorrência no Brasil;
Atual estágio da técnica para controlar pragas
(insetos) no tratamento de produtos armazenados;
Tratamento com inseticidas em pó através de
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pulverizações; Tratamento de produtos ensacados
em armazens; Praguicidas oficialmente aprovados
para uso no tratamento de produtos armazenados
destinados a alimentação - tolerância máxima de
resíduos e recomendações de uso; Critério adotado
para a aprovação e liberação do uso de praguicida
em produtos armazenados; Fiscalização do uso de
praguicidas dentro dos limites de tolerância residual
estabelecidos; Importancia do controle aos ratos Medidas e raticidas recomendados; Tipos de
raticidas; Iscas envenenados; Características dos
produtos químicos com propriedades raticidas.
Esta edição, revista e ampliada, da série
Biotecnologia Industrial, é uma contribuição de
grande importância teórica e prática para os
múltiplos temas abrangidos pelo assunto. É uma
obra toda ela elaborada por autores nacionais,
coordenados por quatro professores de vasta
experiência, representando a condição atual dos
estudos e aplicações subordinados ao campo que
dá o título à série. Este volume, que contempla a
descrição de processos fermentativos e enzimáticos,
é constituído por vinte e cinco capítulos escritos por
professores e especialistas de diversas
universidades, centros universitários, instituições de
pesquisas tecnológicas e agropecuárias e atuantes
em empresas privadas. De forma didática permite,
aos que iniciam o estudo das técnicas e processos
que envolvem a atividade industrial dos
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microrganismo, obter uma visão de conjunto sobre a
biotecnologia aplicada e aos profissionais, fornece
conhecimentos importantes sobre alguns processos
conhecidos comumente por fermentações e sobre
outros temas de engenharia e de microbiologia
aplicada. Eles são o ponto de partida para novos
conhecimentos e para o desvelamento de novos
horizontes no estudo da atividade dos
microrganismo, relacionados com sua capacidade
de obter industrial e economicamente novos
produtos úteis ao homem, de propiciar proteção
ambiental e proteger a saúde. Os processos
biotecnológicos descritos iniciam pela fermentação
alcóolica e prosseguem com a obtenção de ácidos
orgânicos, solventes, vitaminas, antibióticos,
sacarídios, aminoácidos, esteróides, produção de
microrganismos, poliésteres bacterianos,
bioinseticidas, inoculantes agrícolas, vacinas, uso de
enzimas na tecnologia de alimentos, produção de
enzimas animais e vegetais, purificação,
imobilização e aplicações de enzimas, além de
outros temas de indiscutível relevância prática.
A Toxicologia Ambiental estuda os efeitos adversos
das substâncias químicas presentes no ambiente
sobre os seres vivos. Essa disciplina vem ganhando
cada vez mais importância, sobretudo em função
dos crescentes episódios de contaminação
ambiental. Em geral, a Toxicologia Ambiental é
pouco estudada nos cursos de graduação, sendo
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uma disciplina mais difundida nos cursos lato sensu
e stricto sensu. Todavia, entendemos que a
demanda por essa área de conhecimento também
tem aumentado muito o que traz a necessidade da
transmissão dessas informações às diversas áreas
de formação, sobretudo àquelas relacionadas às
ciências da saúde. Assim sendo, "Princípios de
Toxicologia Ambiental" é uma apresentação deste
tema de maneira simplificada e resumida, podendo
servir como material didático para todas as
categorias de estudantes, principalmente, para
aqueles que querem começar a entender melhor o
princípio que afirma: todas as substâncias são
tóxicas.
As dificuldades correntes da agricultura orgânica; Agricultura
orgânica; Agricultrua biodinâmica; Agricultura biológica ou
agrobiológia; Agricultura natural; Permacultura; Outras linhas;
Conversão do sistema convencional para o orgânico; escolha
da área; Declividade; Profundidade; Drenagem; Fertilidade;
Água; Ventos predominantes; Insolação; Preparo do solo;
Levantamento de canteiros; Uso racional da enxada rotativa
e ou revolvimento mínimo; Equipamentos usados para
manejar a cobertura do solo em hortaliças; Adubação
orgânica; Como as plantas se alimentam; Matéria orgânica
no solo; Adubos verdes; Composto; Materiais usados;
Manejo do composto; O que acontece com o monte do
composto; Quanto tempo demora o composto para o adubo
ficar pronto; Uso de composto; Húmus de minhoca; Funções
do húmus da minhoca; Palhas e cobertura dos solos;
Estercos; Esterco de aves; Esterco de ruminantes; Esterco
de suínos; Chorumes; Biofertilzantes; Fontes de fertilizantes
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minerais; Pó de basalto; Calcário; Calcário de conchas;
Fosfatos naturais; Cinzas; Sulfato de potássio;
Micronutrientes; Outros minerais; Rotação de culturas;
Exemplo de rotação de culturas; Plantas companheiras;
Métodos de propagação de plantas; Método de vegetativo;
Cuidados gerais; Método tradicional via semente; Método de
semeadura em bandejas; Substrato; Local de instalação da
estufa; Fatores climáticos; Água; Ambiente de germinação e
crescimento de mudas; Irrigação; Ambiente e germinação e
crescimento de mudas; Desinfecção das bandejas;
Variedades recomendadas para o cultivo orgânico; Métodos
de irrigação; Principais tipos de irrigação; Manejo ecológico
de pragas e doenças; Equilíbrio biológico; Trifobiose; Efeito
dos agrotóxicos e adubos concentrados sobre as plantas;
Conceito de praga; Grupos de pragas; Métodos preventivos;
Agricultura orgânica geranda saúde; Controle biológico; A
natureza contra-ataca; É melhor prevenir do que remediar;
Controle pelo uso de plantas-armadilhas e
antagônicas-"inimigas"; Plantas com propriedades inseticidas
ou repeletentes; Remédios naturais; Métodos curativos;
Armadilhas; Agentes biológicos; Manejo das plantas
espontâneas; Plantas indicadoras das condições do solo;
vantagens de ter "matos" na horta; Ponto de colheita de
diversas hortaliças; Processo de certificação; planejamento
da produção de hortaliças; Comercialização das hortaliças
orgânicas; Modo de preparo e receita do "supermagro".
A cana-de-acucar no mundo. Origem da cana-de-acucar. A
cana-de-acucar no mundo atual. Regioes produtoras de cana
no mundo. O rendimento da lavoura de cana. A cana-deacucar no Brasil. Distribuicao geografica. Importancia
economica. Situacao economica atual e perspectivas futuras.
Botanica, melhoramento e variedades. Solos para cana-deacucar. Natureza e funcao de um solo. Propriedades e
caracteristicas do solo. Proprieadades quimicas do solo.
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Classificacao de solos. Clima da zona canavieira do Brasil.
Areas canavieiras do pais e caracteristicas climaticas gerais.
Fatores climaticos e limitacoes para a lavoura acucareira.
Carta das limitacoes e possibilidades climaticas da cultura
acucareira no Brasil. Tecnica cultural. Epocas de plantio.
Escolha de variedades. Preparo do solo. Culturas
subsidiarias. Sulcamento. Modos e uso de corretivos e
fertilizantes. Consideracoes gerais sobre o uso e sistemas de
aplicacao de vinhanca. Aplicacao de inseticidas no sulco.
Sistemas de plantio. Tratos culturais. Maturacao. Colheita e
transporte. Tratos culturais da soqueira. Formacao de
viveiros. Pragas e molestias. Pragas da cana-de-acucar.
Broca do colmo. Elasmo ou broca menor do colmo.
Cigarrinha da raiz. Pulgao da cana. Percevejo castanho.
Cupins subterraneos. Besouros pao de galinha. Cochonilha.
Molestias da cana-de-cuacar. Molestisa causadas por virus,
bacterias, fungos. Controle das molestias. Fisiologia.
Germinacao. Crescimento e perfilhamento. Agua.
Composicao. Metabolismo dos carbohidratos. Florescimento.
Nutricao e adubacao. Exigencias minerais. Efeito da
macronutrientes. Efeitos do micronutrientes. Chave para
identificacao dos sintomas de deficiencia. Adubacao.
Resultados de ensaio de adubacao. Ensaios conduzido no
estado de Sao paulo. Ensaios conduzidos no Nordeste.
Ensaios conduzidos no estado de Minas gerais. Ensaios
conduzidos no estado do Rio de janeiro. A cana-de-acucar
como forrageira. Modalidades de utilizacao. Valor nutritivo da
cana-de-acucar. A cana-de-acucar como materia-prima.
Contituicao morfologica e anatomica. Composicao quimica. A
cana-de-acucar sob o ponto de vista tecnologico. A cana-deacucar como fonte de materia para a industria. Sub-produtos
da cana-de-acucar.
O pó inerte à base de terra de diatomáceas é proveniente de
fósseis de algas diatomáceas, que possuem naturalmente
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fina camada de sílica. As partículas do pó aderem ao corpo
dos insetos por contato, onde atuam removendo a cera
epicuticular, favorecendo perda de água e proocando morte
por deidratação. Trata-se de produto seguro para o usuário e
de efeito inseticida duradouro, pois não perde eficácia ao
longo do tempo. Outros pós inertes, como os compostos
silicatados, também são relatados com propriedades
inseticidas. Estes pós inertes, derivados de rochas
mineralizadas, podem ser epregados no controle de pragas
de produtos armazenados, pois possuem na composição a
sílica. Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito
inseticida de diferentes formulações depós inertes sobre
pragas de grãos armazenados de trigo, de cevada e de
milho.
Resumos das palestras com os seguintes temas: produtos
naturais no manejo integrado de pragas; propriedades das
plantas em funcao de seus principios ativos; exportacao de
produtos naturais como inseticidas; utilizacao de fontes
naturais n controle de doencas e pragas na agricultura. Traz
tambem os resultados dos trabalhos e indice de autores.
Avaliação Simplificada de Propriedades Rurais é o resultado
da experiência do autor no campo das avaliações e perícias
técnicas de propriedades rurais realizadas ao longo de sua
carreira como Perito Judicial nas Comarcas da Zona da Mata
do Estado de Minas Gerais. As avaliações de propriedades
rurais constituem uma das funções ímpares de engenheirosagrônomos credenciados pela respectiva entidade de classe,
no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA). Nas avaliações das propriedades rurais, a
metodologia aplicada poderá ser diversificada, mas o objetivo
será sempre o mesmo, na maioria dos casos: determinar o
valor de mercado de um bem ou de um imóvel rural. Este
compêndio não tem a pretensão de ensinar o profissional a
avaliar propriedades rurais mas de auxiliar os iniciantes na
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atividade a executar algumas tarefas pertinentes, como
redigir laudos objetivos e esclarecedores, bem como fazer de
sua atuação importante instrumento na gestão de
propriedades rurais. As Perícias Judiciais têm o propósito de
esclarecer os pontos controversos de uma demanda e
produzir provas para subsidiar o magistrado a sentenciar com
segurança e justiça.

Química Ambiental, 9ª edição, apresenta os
princípios, as ferramentas e técnicas mais
modernas, proporcionando uma compreensão dos
fundamentos da química ambiental e suas
aplicações. Aborda também questões extremamente
atuais, como ecologia ambiental, processos
produtivos menos impactantes, destruição da
camada de ozônio, proibição de
clorofluorcarbonetos e aquecimento global.
A mosca-dos-chifres é considerada um sério
problema econômico da pecuária e seu controle
baseia-se, principalmente, na utilização de
inseticidas químicos, fato que favorece o
aparecimento de populações resistentes. No Brasil a
resistência é um problema emergente e relatos
sobre a ineficácia de produtos inseticidas são cada
vez mais frequentes em diversos estados. Este
trabalho teve por objetivo, efetuar um diagnóstico da
susceptibilidade da mosca-dos-chifres em diferentes
localidades de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. A
susceptibilidade de populações de Haematobia
irritans aos inseticidas permetrina/cipermetrina
(piretróides) e dizinon (organofosforado) foi avaliada
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por intermédio de bioensaios conduzidos em
propriedades rurais. Moscas-dos-chifres coletadas
de bovinos foram expostas a papéis de filtro
impreganados com diferentes concentrações dos
inseticidas, durante período preestabelecidos. Nas
fazendas estudadas, foram aplicados questionários
sobre o uso de inseticidas, visando a traçar uma
correlação com os resultados de susceptibilidade a
esses. Observou-se, levando-se em considerações
a exposição dos insetos aos princípios ativos,
testados no período de duas horas, a ocorrência de
resistência de populações de moscas-dos-chifres a
dois princípios ativos representativos (permetrina e
cipermetrina) em 10 da 16 fazendas estudadas
(62,5% da populações testadas). Em relação ao
diazion, 100% das populações testadas
apresentaram suscetibilidade. Observou-se, pelas
respostas fornecidas nos questionários, a falta de
cuidados na utilização de produtos químicos para o
controle de parasitos. Foi relatda a utilização de
produtos formulados para a linha agrícola (fipronil e
avermectina) , nos rebanhos bovinos, assim como
também o uso de preparação caseira da via de
aplicação pour-on (de produtos formulados para
pulverização), sem nenhum fundamento técnico que
suportem tais indiciativas. Há necessidade de
conscientização dos produtores rurais, visando a
impedir o agravamento da situação da resistência e,
consequentemente, a falta de produtos eficientes
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para o controle da praga.
Metodos de combate as pragas. Rotacao de cultura
ou mudanca da especie cultivada. Metodos de
erradicacao. Metodo de cultivo de plantas
resistentes as pragas. Metodos de modificacao do
comportamento dos insetos. Classificacao e
propriedades dos inseticidas e acaricidas modernos.
Nomes tecnicos e comerciais dos principais
inseticidas e acaricidas. Metodos de aplicacao de
inseticidas e acaricidas. Toxicidade dos inseticidas e
dos acaricidas. Principais pragas das culturas e
seus controles.
O livro Experimentação em Fitossanidade aborda
várias pesquisas envolvendo as principais pragas da
agricultura moderna. Nesse livro, podemos vivenciar
na prática os grandes desafios de pesquisadores,
alunos e técnicos, na busca de reduzir os danos,
aumentar a produção e produtividade e ainda tornar
a agricultura sustentável e ecologicamente correta.
Uma leitura interessante e que visa um maior
conhecimento de aspectos fundamentais para o
conhecimento e consequente interação entre os
vários segmentos do Manejo Integrado de Pragas.
A Haematobia irritans chegou ao Pantanal no inicio
de 1991. Em abril, ja havia sido reportada em varias
propriedades nas sub-regioes da Nhecolandia e
Paiaguas, e alcancava tambem os rebanhos
proximos as cidades de Corumba e Ladario. Em
pouco tempo verificou-se sua distribuicao por toda a
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planicie e a consequente necessidade de efetuar-se
seu controle. O presente artigo objetiva fornecer ao
produtor uma orientacao tecnica sobre o controle
deste parasito, tendo sido baseado na observacao
da mosca em seu primeiro ano de ocorrencia na
regiao e na constatacao de infestacoes
consideradas como significativamente prejudiciais a
producao. De modo geral, recomenda-se a
aplicacao de piretroides "pour-on" no inicio (outubro)
e final (maio) da epoca chuvosa; entretanto, o uso
de inseticidas deve estar condicionado a ocorrencia
de niveis de infestacao acima de 200
moscas/animal.
Informacoes sobre o uso agricola da inseticidas
herbicidas e fungicidas, no controle quimico das
doencas das plantas. As propriedades fisicas e
quimicas, a formulacao, a marca, a concentracao, as
precaucoes, entre outras caracteristicas.
Each issue to contain material in each of seven subject
fields: botany, forestry research, environmental sciences,
phytochemistry, tropical medicine, zoology and
technology.
A mosca-dos-chifres é considerada um sério problema
econômico à pecuária devido aos prejuízos causados à
produção e gastos com controle. Este estudo objetivou
conhecer o perfil da comercialização e uso dos produtos
inseticidas para controle da mosca-dos-chifres no
município de Aquidauana, MS. De nov/1999 a nov/2000,
informações foram obtidas em estabelecimentos
agropecuários na cidade de Aquidauana e em
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entrevistas com produtores rurais e gerentes de
fazendas. Um total de 29 produtos indicados para o
controle da mosca foram encontrados nos
estabelecimentos, pertencentes aos grupos dos
piretróides (58,6%), organofosforados (3,4%), fenil
pirazoles (3,4%), lactonas macrocíclicas (3,4%) e
associações entre inseticidas (31,0%). A cipermetrina foi
o princípio ativo mais comum, presente em 69,0% dos
produtos (incluindo associações). Informações obtidas
em 212 propriedades evidenciaram uma ampla
utilização de produtos piretróides, empregados
rotineiramente em 89,6% das propriedades, a maioria
dos quais à base de cipermetrina (69,8%) e deltametrina
(48,1%). A utilização de produtos de outras classes
inseticidas é mínima. O domínio dos produtos
piretróides, em termos de comercialização e uso no
município de Aquidauana, explica os crescentes
problemas de controle da mosca-dos-chifres e o
desenvolvimento de resistência a inseticidas desta
classe.
Equilíbrios e desequilíbrios da natureza. Origens de
pragas. Praguicidas e o ambiente. São os praguicidas
necessários?. Manejo integrado de pragas. Os
praguicidas no Brasil.
Resumo das palestra; Produtos naturais no manejo
integrado de pragas; Propriedades das plantas em
funcao de seus principios ativos; Naturally occurring
insecticides; Exportacao de produtos naturais como
inseticidas; Utilizacao de fontes naturais no controle de
doencas e pragas na agricultura; Resumo dos trabalhos.
Avaliacao das propriedades inseticidas e/ou insetifugas
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da saboneteira(Sapindus saponaria L.) no controle de
Acanthoscelides obtectus Say, 1831 em sementes de
feijao (Phaseolus vulgaris L.).Pós inertes no controle das
principais pragas de grãos armazenados
Agricultura organica. Agricultura organica - Horticultura.
Perspectivas de agricultura alternativa no Brasil.
Consideracoes sobre o uso de desfolhantes quimicos
sobre as linhas de transmicao da eletronorte-Tailandia.
Goianesia e Tucurui-Para. A questao dos agrotoxicos.
Alternativaao uso de agrotoxicos. O manejo integrado de
pragas na agricultura alternativa. Alternattva ao controle
quimico dos insetos de interesse veterinario. Controle
biologico de pragas na agricultura. O valor biologico dos
alimentos. Producao, industrializacao e qualiadde dos
alimentos. Aproveitamento do lixo urbano. Balanco
energetico na agricultura. Materi organica e fertilidade do
solo tropical. Microrganismo no solo e sua importancia
para a agricultura. Adubacao verde. Tracao animal.
Utilizacao de fosfatos naturais. Mensagens de uso,
manejo e conservacao do solo. Agrossilvicultura tropical.
Sistema diversificado de producao para pequenas
propriedades. Problemas sociais decorrentes do atual
modelo agricola. O cultivo das plantas medicinais.
Producao de alimentos nas florestas do tropico umido.
Inseticidas naturais de origem vegetal. Agrossilvicultura:
interface entre agricultura tecnologia e autosustentada.
Producao de alimentos no Brasil com base na
agricultura alternativa. Projeto de compostagem em
porto vitoria, estado do Parana. Criacaode oligoquetas
terrestre e vermicompostagem. Uso de armadilhas
luminosas para controle de pragas em hortalicas. A
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informacao rural para pequenos agricultores:o caso das
tecnologias apropriadas. Efeitos da incorporacao de
Crotaleria juncea L. sobre a cana-de-acucar I-producao
da cana-planta. Efeitos da termoterapia em sementes de
quiabeiro(Abelmoshusesculentus L.). Uso da adubacao
organica em substituicao a adubacao quimica na cultura
da aveia irrigada para aproducao de forragem. Inseticida
biologico nao puluente usado no controle das cigarrinhas
das pastagens. Uso de variedades resistentes a
artropodes cono alternativa a aplicacao de pesticidas em
hortalicas. Utilizacao agricola do composto organico.
Uso de composto organico de lixo na recuperacao de
solos. Producao de rabanete, cenoura e ervilha am
culturas isoladas e consorciadas sob dois sistemas de
irrigacao.
O BioFAO (Fatores de Auto-Organização do Biocampo)
estimula o aumento das defesas das plantas, além de
gerar um campo protetor ao redor delas, o que garante o
cultivo isento de agrotóxicos. Do ponto de vista
ambiental e humano, isto pode ser o gatilho para a
reorganização do complexo constituído pela Terra e
todos que nela habitam, com a retomada das defesas
naturais e do equilíbrio entre as espécies e seu
ambiente.
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