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Aula 2 | Métodos de controle e ma-
nejo integrado de plantas 
daninhas

Meta da aula

Apresentar informações sobre os principais métodos de contro-•	

le e manejo integrado de plantas daninhas.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. distinguir e aplicar de maneira adequada os diferentes métodos 

de controle de plantas daninhas;

2. diferenciar os herbicidas, de acordo com as suas principais ca-

racterísticas;

3. associar as diferentes estratégias de controle de plantas dani-

nhas (manejo integrado).

Pré-requisito

Para melhor aproveitamento desta aula, você deve rever as práticas 

de conservação do solo, assunto apresentado na Aula 9 da disci-

plina Solos.

 
Redução da interferência das plantas 
daninhas

No processo evolutivo, as plantas daninhas adquiriram grande agressividade, 

caracterizada por elevada adaptação e sobrevivência nos mais diversos agro-

ecossistemas. De modo geral, elas apresentam rápido crescimento e desen-

volvimento. Além disso, possuem mecanismos especiais de sobrevivência, 

como grande produção de sementes, produção de substâncias de natureza 
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alelopática, hábito trepador, reprodução vegetativa e eficientes estratégias 

de dispersão. Esses mecanismos fazem com que seja praticamente inevitável 

a infestação de plantas daninhas nas lavouras. Assim, desde o início das 

atividades agropecuárias as plantas daninhas constituíram motivos de preo-

cupação e foram alvos de controle.
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/631879

Figura 2.1: Planta daninha dispersando sementes.

Os métodos de controle evoluíram à medida que a própria tecnologia agrí-

cola evoluiu e à medida que as plantas daninhas se tornaram mais especiali-

zadas e eficientes na ocupação dos agroecossistemas. O combate às plantas 

daninhas consiste na adoção de práticas que visam à prevenção, ao controle 

ou à erradicação dessas plantas. Para resumir, basta entender que o controle 

eficiente deve reduzir o número de plantas daninhas na área até o nível em 

que estas não causem perdas substanciais na produção. Como existem vá-

rios métodos de controle de plantas daninhas, fique atento, pois a escolha 

da melhor alternativa depende de você! 

Métodos de controle

O controle de plantas daninhas deve ser planejado e executado antes do 

estabelecimento da cultura e também durante todo o ciclo. O tipo de 

prática ou método a ser adotado será de acordo com as espécies dani-

nhas presentes na área. Dessa forma, você deverá identificar e monitorar 

as espécies de plantas daninhas que ocorrem na lavoura, visando propor-

cionar maior economia e eficiência no controle. 
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Dentre os métodos de controle, temos:

controle preventivo;•	

controle cultural;•	

controle biológico;•	

controle mecânico ou físico;•	

controle químico.•	

Vamos ver mais detalhes sobre cada um deles a seguir.

Controle preventivo

A prevenção consiste na adoção de medidas para evitar a introdução e o es-

tabelecimento de uma espécie-problema (planta daninha) em um local onde 

ela ainda não exista. Várias medidas preventivas podem ser empregadas, tais 

como: 

limpar cuidadosamente máquinas e equipamentos agrícolas •	 (Figura 2.1);

utilizar sementes de elevada pureza; e•	

verificar com cuidado os locais onde serão adquiridos o solo e a matéria •	
orgânica para a produção de mudas.

Estas medidas são eficientes quando se deseja evitar a introdução de uma 

espécie de difícil controle. Um exemplo é a tiririca (Cyperus rotundus), que 

possui sementes muito pequenas e estruturas de propagação vegetativa, 

que infestam a área muito rapidamente.
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Figura 2.2: Roçadeira contaminada com sementes de plantas daninhas. 

Controle cultural

O controle cultural consiste na utilização de práticas de manejo relacionadas 

à correta implantação da cultura. Essas práticas de manejo cultural visam 

beneficiar o estabelecimento e desenvolvimento da cultura e prejudicar a 

germinação e o estabelecimento das plantas daninhas. 

São exemplos de práticas relacionadas com o controle cultural:

a escolha de variedades bem adaptadas às condições de clima e solo;•	

a rotação de culturas;•	

o emprego do plantio direto;•	

a variação no espaçamento e na densidade de plantio;•	

a utilização de práticas de manejo e conservação da água e do solo;•	

o uso de sementes de boa qualidade (germinação e vigor);•	

a adubação verde; e •	

o plantio na época mais adequada.•	
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Essas práticas de manejo visam promover o melhor estabelecimento e desen-

volvimento da cultura. Quando isso acontece, a cultura tem maiores condi-

ções de vencer a competição com as plantas daninhas, ou seja, uma cultura 

“forte” e bem implantada não dá espaço para as plantas daninhas crescerem. 

A utilização dessas práticas, em muitos casos, não implica aumento no custo 

de produção. Mas as medidas culturais sozinhas não resolvem totalmente o 

problema, sendo necessária a integração com outros métodos de controle.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Relacione as práticas aos métodos de controle:

1. Método de controle preventivo

2. Método de controle cultural 

( ) Emprego da rotação de culturas

( ) Emprego do plantio direto

( ) Uso de sementes de boa qualidade (germinação e vigor)

( ) Limpeza cuidadosa de máquinas e equipamentos agrícolas

( ) Adubação verde

( ) Plantio na época mais adequada

( ) Utilização de sementes de elevada pureza

Controle biológico

O controle biológico consiste no uso de inimigos naturais capazes de reduzir a 

população das plantas daninhas e sua capacidade competitiva. No Brasil, esse 

método de controle de plantas daninhas ainda não tem sido praticado.
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Vários organismos podem ser usados, como vírus, fungos, bactérias, insetos, 

aves ou peixes. A grande importância do controle biológico está relacionada 

com a proteção do ambiente, além de ser um processo barato e que pode 

ser aplicado em locais de difícil acesso.  

Mas a eficiência do controle biológico é duvidosa quando se pensa em seu 

uso como o único método de controle. Isto porque o parasita deve ser al-

tamente específico, não podendo parasitar outras espécies. Mas quando se 

controla uma espécie de planta daninha, outras sempre serão favorecidas e 

o problema não será resolvido. Portanto, o controle biológico será eficiente 

quando associado a outros métodos e recomendado para espécies de con-

trole comprovadamente difícil por métodos mecânicos e/ou químicos.

Um exemplo comum de controle biológico é o uso de tilápia, carpa e outras 

espécies de peixes no controle de plantas daninhas aquáticas. 

Nos Estados Unidos, o fungo Coletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschy-
nomene tem sido utilizado para o controle de angiquinho (Aeschynomene 
virginica). O fungo incita antracnose em A. virginica e foi descoberto em 

Arkansas. A partir desse fungo foi desenvolvido um produto comercial (bio-

herbicida), que consiste numa formulação seca de esporos produzidos por 

fermentação líquida, na forma de pó molhável, sendo registrado como Col-

lego, em 1982. O produto é capaz de matar plântulas e adultos de A. virgi-
nica, planta daninha leguminosa encontrada em culturas de arroz e soja.

Controle mecânico ou físico

O controle mecânico consiste no uso de práticas de controle através do efei-

to físico-mecânico. Pode ser realizado por meio de:

arranque manual; •	
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capina manual;•	  
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/307393

a b

(a) Roçadeira manual, (b) roçadeira acoplada ao trator.

cultivadores de tração animal ou mecânica.•	  
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(a) Cultivador de tração animal, (b) Cultivador de tração mecânica.
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O controle mecânico não é aplicável em grandes áreas, pela dificuldade de 

operacionalização, alto custo da mão de obra e dificuldade de encontrar 

operários no momento adequado. Além disso, não é eficiente para controlar 

plantas daninhas na linha de plantio e pode danificar as raízes da cultura. 

Esses inconvenientes fazem com que o controle mecânico seja apenas com-

plementar a outros métodos.

Atividade 2

Atende ao Objetivo 1

A área de produção de milho, de um médio produtor, está infestada com a) 

plantas daninhas de folhas largas e de folhas estreitas de diferentes es-

pécies. A topografia dessa área é inclinada, não sendo possível utilizar o 

cultivador acoplado ao trator. Assim, a alternativa foi utilizar o cultivador 

de tração animal e a capina com enxada. Quais os inconvenientes dos mé-

todos utilizados? Qual a consequência desses inconvenientes para o lucro 

a ser obtido? Por que esse produtor não utilizou o controle biológico?

Um produtor de arroz está com a área de plantio infestada com tiririca. b) 

Outras plantas daninhas também estão presentes, mas em baixa frequên-

cia. Como a tiririca não é controlada com eficiência pela capina manual ou 

mecânica, ele procurou um técnico. O técnico recomendou o uso de um 

fungo para controle biológico da tiririca, enfatizando que é um método 

barato, que não polui e fácil de ser utilizado. Assim, o produtor aplicou 

o controle biológico, que funcionou perfeitamente, mas não resolveu o 

problema das plantas daninhas na área. O que pode ter acontecido? Qual 

seria a sua recomendação?
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Controle químico

O controle químico parte do princípio de que certos produtos químicos 

(herbicidas) são capazes de matar plantas. E, mais importante ainda, alguns 

podem controlar apenas certos tipos de plantas, sem prejudicar o desenvol-

vimento de outras. Assim, um herbicida pode ser definido como qualquer 

produto químico que mata ou inibe o desenvolvimento de uma planta.

 
O Agente Laranja foi além da ação herbicida

O Agente Laranja é uma mistura de dois herbicidas: o 2, 4 - di-

clorofenoxiacético (2,4-D) e o 2,4,5-Triclorofenoxiacético (2,4,5-T). 

Foi utilizado como desfolhante das florestas vietnamitas pelo exér-

cito norte-americano, durante a Guerra do Vietnã, para evitar a 

camuflagem dos vietcongues e também para destruir lavouras de 

onde obtinham comida. 

Posteriormente, ambos os constituintes do Agente Laranja tiveram 

uso na agricultura, principalmente o 2,4-D, vendido até hoje em 

produtos como o Tordon. O Tordon é muito utilizado em pastagens 

para controlar plantas dicotiledôneas. Por questões de negligência 

e pressa para utilização, na Guerra do Vietnã o Agente Laranja foi 

produzido com inadequada purificação. Em consequência, apre-

sentava teores elevados de um subproduto (resíduo) cancerígeno 

da síntese do 2,4,5-T: a dioxina tetraclorodibenzodioxina. 

Este resíduo não é normalmente encontrado nos produtos comer-

ciais que incluem o (2,4-D) e o (2,4,5-T), mas a dioxina tetracloro-

dibenzodioxina marcou para sempre o nome do Agente Laranja, 

cujo uso deixou sequelas terríveis na população daquele país e nos  
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próprios soldados norte-americanos. O nome Agente Laranja tem 

sua origem nos recipientes nos quais foi armazenado, que tinha 

uma listra laranja.
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Agent_Orange_Cropdusting.jpg 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Locationof Vietnam.png

 

 

O controle químico é, de modo geral, mais barato e tem maior flexibilidade em 

relação ao controle mecânico. A dificuldade é que se trata de operação que 

exige conhecimentos tecnológicos. É preciso ler com atenção as recomenda-

ções preconizadas pelos fabricantes. Antes de utilizar um herbicida é necessá-

rio verificar se ele é registrado para a cultura e se é cadastrado no estado. 

As vantagens do uso do controle químico são: 

menor dependência de mão de obra; •	

eficiente mesmo em épocas chuvosas; •	

eficiente no controle de plantas daninhas na linha de plantio sem afetar •	
o sistema radicular da cultura; 

permite o cultivo mínimo ou plantio direto; •	

alta eficiência no controle de plantas daninhas de propagação vegetativa; e •	

permite alteração no espaçamento. •	

Os herbicidas são moléculas químicas que devem ser utilizados com cuidado. 

Manuseados de forma inadequada podem causar a intoxicação do aplicador, 

contaminação de alimentos e poluição do ambiente (solo, rios, lagos e águas 

subterrâneas); além disso, podem não funcionar corretamente. 
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Os riscos de uso existem, mas devem ser bem conhecidos para que sejam 

evitados e para que funcionem perfeitamente. Eles devem ser utilizados com 

muita prudência e no momento mais adequado. 

Características dos herbicidas

Devido à grande importância dos herbicidas no controle de plantas dani-

nhas vamos explorar com maior atenção este assunto. Como a utilização 

do controle químico é mais complexa e exige maior conhecimento, antes de 

começar este tópico é necessário que você domine alguns termos: 

herbicida seletivo: um herbicida é seletivo quando, sob algumas condi-1. 

ções, é mais tolerado por algumas espécies de plantas e capaz de contro-

lar com eficiência outras espécies.

herbicida não seletivo: são herbicidas que controlam indiscriminadamente to-2. 

das as espécies de plantas, independentemente de serem cultivadas ou não.

aplicação em pré-plantio: refere-se à época de aplicação dos herbicidas, 3. 

sendo que, neste caso, a aplicação é realizada antes da semeadura.

aplicação em pré-plantio-incorporado: refere-se a herbicidas que preci-4. 

sam ser incorporados no solo, antes do plantio.

aplicação em pós-plantio: refere-se à época de aplicação dos herbicidas, 5. 

sendo que, neste caso, a aplicação é realizada depois da semeadura.

aplicação em pré-emergência: refere-se a herbicidas aplicados no solo, 6. 

antes da germinação ou da emergência das plantas daninhas e/ou da 

cultura.

aplicação em pós-emergência: refere-se a herbicidas que são aplicados 7. 

após a emergência das plantas daninhas e/ou da cultura; geralmente são 

absorvidos pelas folhas.

período residual: refere-se a herbicidas que deixam no solo um resíduo 8. 

ativo que continua por algum tempo controlando as plantas daninhas 

que entrarem em germinação, sendo variável para cada herbicida. 
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9. herbicida de contato: um herbicida é considerado de contato quando 

atua próximo ou no local onde ele penetra na planta.

10. herbicida sistêmico: herbicida que pode exercer sua atividade em pontos 

distantes do local onde foram absorvidos, ou seja, são herbicidas que 

translocam-se dentro da planta.

11. aplicação dirigida: um herbicida é utilizado de maneira dirigida quando 

é aplicado apenas nas plantas daninhas, sem atingir a cultura. 

12. herbicida dessecante: são herbicidas não seletivos aplicados em área to-

tal para promover a secagem rápida das espécies de plantas presentes 

na área. Após o efeito, todas as plantas morrem e secam, ou seja, a área 

é dessecada.

Os herbicidas podem ser classificados com base em algumas características:

seletividade; •	

época de aplicação;•	

translocação;•	

estrutura química; e •	

mecanismo de ação.•	  

Seletividade 

Um herbicida é seletivo quando, sob algumas condições, é mais tolerado por al-

gumas espécies de plantas e capaz de controlar com eficiência outras espécies.

Já os não seletivos são aqueles que controlam indiscriminadamente todas as es-

pécies de plantas, independentemente de serem cultivadas ou não. Normalmente 

são recomendados para uso como dessecantes ou em aplicações dirigidas.

A seletividade é, principalmente, de natureza fisiológica, através de meca-

nismos de degradação que evitam que as plantas sejam afetadas pelo her-

bicida. Neste caso, a aplicação pode ser realizada em área total, atingindo a 
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folhagem da cultura, pois esta consegue metabolizar o herbicida e eliminá-lo 

sem ser afetada. Como resultado, o mato morre e a cultura consegue se 

desenvolver normalmente.

Alguns exemplos são o 2,4-D para a cana-de-açúcar, atrazine para o milho, 

fomesafen para o feijão e imazethapyr para a soja. Todavia, a seletividade 

é relativa, pois depende do estádio de desenvolvimento das plantas, das 

condições climáticas, do tipo de solo, da dose aplicada, dentre outras. Em 

alguns casos pode ocorrer uma leve intoxicação da cultura, que em poucos 

dias consegue se recuperar.

Época de aplicação 

Quanto à época de aplicação, os herbicidas podem ser utilizados antes (pré-

plantio) ou depois (pós-plantio) da semeadura. 

Aplicação antes da semeadura

Em pré-plantio, os herbicidas têm a finalidade de promover a dessecação 

das plantas daninhas, principalmente em áreas de plantio direto. Nessa si-

tuação, normalmente, os herbicidas são não seletivos, não apresentam efei-

to residual e quase sempre são utilizados como dessecantes, visando facilitar 

o plantio e promover a cobertura morta do solo (palhada) (Figura 2.3). O 

glyphosate, o sulfosate e o paraquat são exemplos de herbicidas muito uti-

lizados em pré-plantio. 
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Figura 2.3: Área dessecada após a cultura do milho de verão, para plantio direto na 
palha do feijão irrigado.
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A aplicação em pré-plantio incorporado (PPI) é realizada no caso dos herbi-

cidas que precisam ser posicionados a certa profundidade no solo. Isso pode 

ser necessário por falta de movimentação do herbicida no solo ou para evitar 

a sua volatilização e/ou fotodecomposição. 

Aplicação depois da semeadura

Depois de realizado o plantio (pós-plantio), dependendo da atividade dos 

herbicidas sobre as plantas, eles devem ser aplicados em pré-emergência 

(PRE) ou em pós-emergência (POS) das culturas ou das plantas daninhas. 

Portanto, a aplicação em pré ou pós-emergência vai depender da seletivida-

de do herbicida.

Herbicidas não seletivos

Herbicidas não seletivos devem ser aplicados apenas antes da emergência 

da cultura (pré-emergência), como é o caso do glyphosate e do paraquat, 

aplicados no plantio direto do milho e do feijão. Neste caso, os herbicidas 

utilizados não devem ser absorvidos pelas raízes nem possuir efeito residual, 

para não prejudicar a germinação das sementes da cultura.

Herbicidas seletivos

Se o herbicida é seletivo, ele pode ser aplicado em pós-emergência da cul-

tura e das plantas daninhas. Quando é absorvido pelas folhas e pelas raízes 

a aplicação pode ser tanto em pré como em pós-emergência. Neste caso, a 

aplicação vai depender da tolerância da cultura e, também, das condições 

nas quais ele apresenta melhor desempenho.

Em pós-emergência os herbicidas são aplicados na folhagem das plantas da-

ninhas e para atuarem devem ser absorvidos pela parte aérea das plantas.

Em pré-emergência são aplicados no solo antes da germinação das semen-

tes das plantas daninhas, ou da emergência de suas plântulas. São também 

denominados herbicidas residuais, pois deixam no solo um resíduo ativo que 

continua por algum tempo controlando as plantas que entrarem em ger-

minação. Esse “tempo” é denominado “período residual” e é variável para 

cada herbicida. 

Volatilização
Transformação de substân-
cias em gases.

Fotodecomposição 
Degradação de substâncias 
pela luz.

Glossário
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Herbicidas de contato e sistêmicos 

Após a absorção do herbicida pela planta ele pode ser de contato ou 

sistêmico. 

O simples fato de um herbicida entrar em contato com a planta não é sufi-

ciente para que ele exerça sua ação tóxica. Ele terá, necessariamente, que 

penetrar no tecido da planta para atingir o sítio de atividade. 

Desse modo, um herbicida é considerado de contato quando atua próximo 

ou no local onde ele penetra na planta. Não se transloca (movimenta) ou 

se transloca de forma muito limitada dentro da planta. Só causa danos nas 

partes que entram em contato direto com os tecidos das plantas. O efeito 

normalmente é rápido e agudo, podendo se manifestar em questão de ho-

ras. Exemplos: paraquat e diquat. 

Já os herbicidas sistêmicos são aqueles capazes de se translocar (movimentar) 

a grandes distâncias dentro da planta, como é o caso de 2,4-D, glyphosate e 

imazethapyr. São mais eficientes que os herbicidas de contato para controlar 

espécies perenes e, normalmente, são caracterizados por apresentar efeito 

mais demorado e crônico. 

Estrutura química 

Como herbicidas pertencentes a uma mesma família de compostos químicos 

podem atuar de maneiras distintas nas plantas, os sistemas de classificação 

baseados apenas na estrutura química são limitados, sendo insuficientes para 

esclarecer a atividade dos herbicidas sobre as plantas. No entanto, quando 

associados à classificação quanto aos mecanismos de ação, tornam-se de 

grande utilidade.

Mecanismos de ação 

Conhecer os mecanismos de ação requer um profundo estudo que envolve 

aspectos relacionados à química, bioquímica e fisiologia vegetal. O conheci-

mento a respeito do mecanismo de ação de um herbicida não implica direta-

mente um melhor nível de controle de plantas daninhas, mas é fundamental 

no entendimento dos mecanismos de seletividade, no comportamento dos 

herbicidas nas plantas e no ambiente, além do efeito de fatores ambientais 

na eficiência dos herbicidas.
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Quanto ao mecanismo de ação, os herbicidas podem ser classificados em 

reguladores de crescimento, inibidores da fotossíntese, inibidores da síntese 

de lipídios, inibidores da síntese de pigmentos, destruidores das membranas, 

entre outros. 

Conhecendo os mecanismos de ação dos herbicidas

Informações detalhadas sobre os mecanismos de ação e usos dos 

herbicidas podem ser encontradas em:

http://www.dag.uem.br/napd/up/material_192978_yWZG4fjy 

iWSR.pdf. Acesso em: 31 jan. 2010.

http://www.cpac.embrapa.br/download/1264/t. Acesso em: 31 

jan. 2010.

SILVA, A. A.; SILVA, J. F. (Ed.). Tópicos em manejo de plantas dani-
nhas. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2007. 367p.

Atividade 3

Atende ao Objetivo 2

O herbicida (2, 4 D) é seletivo para a cultura da cana-de-açúcar. Ele pode 1. 

ser aplicado em pós-emergência da cultura? Por quê?

O herbicida glyphosate é não seletivo para a cultura do feijão, não apre-2. 

senta efeito residual e não é absorvido pelas raízes. Ele pode ser utilizado 

na cultura do feijão? Em que situações?

O herbicida de contato paraquat é eficiente para controlar plantas dani-3. 

nhas perenes que possuem estruturas de propagação vegetativa subter-

rânea, como a tiririca? Por quê?  Para esse tipo de planta quais herbicidas 

são mais indicados?
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O herbicida fomesafen é seletivo para a cultura do feijão, é absorvido pe-4. 

las folhas e não possui período residual. Esse herbicida deve ser utilizado 

em pré-emergência das plantas daninhas? Por quê?

Manejo integrado de plantas daninhas

A concepção do manejo integrado pressupõe quase que necessariamente 

a associação de métodos, com o objetivo de obter o máximo de controle 

de plantas daninhas com um mínimo de agressão ao meio ambiente. Pode 

parecer simples na definição, mas somente com um profundo conhecimen-

to do comportamento das plantas daninhas e suas características é possível 

implementar um eficiente sistema de controle. 

O objetivo principal do manejo integrado de plantas daninhas é evitar a 

interferência negativa das plantas daninhas à cultura. Para isso, deve ser 

adotado um conjunto de métodos e técnicas de prevenção e controle. 

No mundo, o método de controle de plantas daninhas mais amplamente uti-

lizado é o químico. Contudo, esse método deve ser utilizado com cuidado, 

como visto anteriormente. Por isso, há necessidade de adoção de práticas de 

manejo complementares que reduzam a interferência das plantas daninhas e 

também o uso de herbicidas. 

A adoção de práticas de manejo que visem posicionar a cultura em situação 

competitiva vantajosa em relação às plantas daninhas é uma alternativa viá-

vel para reduzir, ou até eliminar, a utilização de herbicidas. Essa é a ideia do 

manejo integrado de plantas daninhas, que se baseia em um conjunto de 

práticas que alteram as relações de competição em favor da cultura. Portan-

to, uma cultura com plantas “fortes” e bem implantada tem grandes chan-

ces de vencer a competição com o mato e, assim, atingir altas produtividades 

e com baixo custo de controle das plantas daninhas. 
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Em conclusão, a melhor prática de manejo de plantas daninhas é a implanta-

ção adequada da cultura, em todos os seus aspectos culturais, para que esta 

domine rapidamente a área de plantio e não permita o desenvolvimento e 

a interferência das plantas daninhas. Disso resulta o manejo integrado, que 

une a prevenção com algum outro método de controle, como cultural, me-

cânico, químico ou biológico, quando necessário. 

Atividade 4

Atende ao Objetivo 3

Em que se baseia o manejo integrado de plantas daninhas?

Resumo

Existem vários métodos de controle de plantas daninhas e a escolha deve •	
levar em consideração: as espécies daninhas presentes na área, o custo 

operacional e a mão de obra disponível. O manejo integrado de plantas 

daninhas envolve a implantação adequada da cultura, em todos os seus 

aspectos culturais, associado a outro(s) método(s) de controle.

O controle químico é, de modo geral, mais barato e tem maior flexibili-•	
dade em relação aos outros métodos, entretanto exige conhecimentos 

tecnológicos.

Conhecer e identificar as espécies de plantas daninhas que ocorrem na •	
lavoura é fundamental para a correta escolha do método de controle.

A prevenção consiste na adoção de medidas para evitar a introdução e o •	
estabelecimento de uma espécie-problema em um local onde ela ainda 

não exista.
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O controle cultural consiste na utilização das próprias características eco-•	
lógicas da cultura, das plantas daninhas e do agroecossistema para bene-

ficiar o estabelecimento e desenvolvimento da cultura a ser implantada.

O controle biológico consiste no uso de inimigos naturais capazes de reduzir •	
a população das plantas daninhas, reduzindo sua capacidade competitiva.

O controle mecânico não é aplicável em grandes áreas, pela dificuldade •	
de operacionalização e o alto custo.

Os herbicidas devem ser considerados como uma ferramenta a mais e •	
não como o único método de controle. Também devem ser utilizados 

com muita prudência e no momento mais adequado.

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula você vai estudar a cultura do milho, principais formas de 

utilização, fenologia da planta, exigências edafoclimáticas, épocas de plantio 

e tratos culturais. 

Respostas das atividades

Atividade 1

(2) Emprego da rotação de culturas

(2) Emprego do plantio direto

(2) Uso de sementes de boa qualidade (germinação e vigor)

(1) Limpeza cuidadosa de máquinas e equipamentos agrícolas

(2) Adubação verde

(2) Plantio na época mais adequada

(1) Utilização de sementes de elevada pureza
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Atividade 2

Os inconvenientes dos métodos utilizados são o alto custo da mão de a) 

obra, a dificuldade de operacionalização (deve-se ter cuidado para não 

cortar as plantas de milho), o fato de não controlar com eficiência as 

plantas daninhas na linha de plantio, a possibilidade de danificar as raízes 

da cultura e a dificuldade para encontrar operários no momento adequa-

do. Portanto, como o custo de controle é alto e se esses inconvenientes 

estiverem presentes o controle não será eficiente e o produtor pode ter o 

lucro bastante reduzido. Assim, no caso de baixa eficiência do controle, 

pode até haver prejuízo. Nesse caso, o controle biológico não foi utiliza-

do porque a área estava infestada com várias espécies de plantas dani-

nhas, portanto o controle biológico não seria eficiente, pois cada planta 

daninha pode possuir um inimigo natural diferente.

Provavelmente esse produtor utilizou apenas o controle biológico e a única b) 

planta daninha controlada foi a tiririca. Isso porque o parasita deve ser 

altamente específico e não afetar as outras espécies. Quando a tiririca 

foi controlada, as outras espécies que estavam presentes na área foram 

favorecidas e aumentaram sua frequência. Portanto, o problema não foi 

resolvido, pois as outras espécies se tornaram problemáticas. Assim, eu re-

comendaria o controle biológico para controlar a tiririca, associado ao con-

trole mecânico, para não deixar as outras espécies se tornarem problema.

Atividade 3

Sim, pois ele é seletivo para a cultura. Portanto, não causa dano à cana-1. 

de-açúcar.

Sim, ele pode ser utilizado em pré-plantio, no preparo da área para reali-2. 

zar o plantio direto e também em pré-emergência da cultura.

Não, pois é um herbicida de contato e não atinge as estruturas de propa-3. 

gação vegetativa subterrâneas. Para controlar este tipo de plantas dani-

nhas o mais indicado é utilizar herbicidas sistêmicos, como glyphosate.

Não, pois é absorvido pelas folhas e não pelas raízes. Além disso, não 4. 

possui período residual. Como é seletivo para a cultura do feijão, deve ser 

aplicado em pós-emergência da cultura e das plantas daninhas.



e-Tec BrasilAula 2 | Métodos de controle e manejo integrado de plantas daninhas 43

Atividade 4

O manejo integrado de plantas daninhas se baseia na associação de méto-

dos com o objetivo de obter o máximo controle das plantas daninhas com 

um mínimo de agressão ao meio ambiente. É conseguido por meio da im-

plantação adequada da cultura, em todos os seus aspectos culturais, para 

que a cultura domine rapidamente a área de plantio e não permita o desen-

volvimento e a interferência das plantas daninhas.
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