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Apresentação 
Tendo em vista a crescente demanda por alimentos saudáveis e ações 
seguras na agricultura, a Embrapa Hortaliças desenvolveu o curso online 
sobre manejo integrado de pragas (MIP) na cultura do pimentão, como parte 
das ações para racionalizar o uso abusivo de agrotóxicos e produzir alimentos 
de alta qualidade nutricional e totalmente seguros para a saúde humana. 
Dividido em cinco módulos, o curso “Manejo Integrado de Pragas da Cultura 
do Pimentão” aborda os conhecimentos básicos que auxiliarão nas etapas de 
reconhecimento das pragas e inimigos naturais, tomada de decisão, seleção 
e uso planejado dos métodos de controle, trazendo informações e 
ilustrações para que  você possa realizar ou orientar a implementação do 
MIP no cultivo de pimentão. 
Os primeiros módulos do curso são autoinstrucionais, permitindo que você 
siga seu próprio ritmo e oferecendo flexibilidade nos estudos,  mas você 
contará ainda com uma aula ao vivo onde obterá mais explicações sobre o 
tema e poderá tirar dúvidas. A seguir, apresentaremos a estrutura geral do 
curso, seus objetivos e como você será avaliado. 

 
Bom estudo! 
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Módulo 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdo Horas 

Módulo 1 - Manejo 
Integrado de Pragas 

Conhecer os princípios 
e a operacionalização 
do Manejo Integrado 
de Pragas (MIP) 

✓ Componentes do MIP 
✓ Monitoramento de pragas 
✓ Tomada de decisão 
✓ Operacionalização 

3 horas 

Módulo 2 - 
Identificação de 
pragas, 
monitoramento e 
níveis de controle 

Identificar as principais 
pragas que infestam o 
pimentão 
 

✓ Principais pragas do pimentão:   
características, sintomas de 
infestação e injúrias 

1 horas 

Módulo 3 - Inimigos 
naturais e controle 
biológico 

Reconhecer os 
principais inimigos 
naturais, comumente 
encontrados em 
cultivos de pimentão e 
as formas de controle 
biológico disponíveis 
para o manejo de 
pragas nessa cultura 

✓ Predadores 
✓ Parasitoides 
✓ Entomapatógenos 
✓ Formas de controle biológico 

2 horas 

Módulo 4 - Táticas de 
Controle de Pragas 

Conhecer 
formas de controle 
eficazes e a sua adoção 
conjunta para o 
manejo integrado de 
pragas do pimentão 

✓ Medidas profiláticas 
✓ Manejo do ambiente de 

cultivo 
✓ Resistência de plantas 
✓ Controle biológico 
✓ Controle químico 

2 horas 

Módulo 5 - Aula ao 
vivo 

Entender o papel da 
pesquisa e tirar 
dúvidas sobre o 
conteúdo 

✓ MIP na cultura do 
pimentão: atualidades e 
desafios 

2 horas 
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Carga horária 
10 horas 

 
 

Certificação 
Será certificado o participante que realizar todas as atividades propostas 
no curso, com percentual mínimo de acerto de 70%. 

 
 

Conteudistas 

Miguel Michereff Filho - Pesquisador da Embrapa Hortaliças 
 

 

Equipe 
Chefe de Transferência de Tecnologia: Henrique Carvalho  
Coordenação científica e produção de conteúdo: Miguel Michereff Filho 
Design de conteúdo e revisão: Fernanda Nascimento 
Apoio logístico e moderador da aula: Ítalo Lüdke 


