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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Oportunizar informações teóricas e práticas quanto as plantas daninhas e seu controle dentro de um contexto de 

manejo integrado de plantas daninhas, proporcionando uma visão crítica para adoção de técnicas que ensejam 
assegurar a produtividade ao meio ambiente, ao homem e que sejam economicamente viáveis. 

2. ESPECÍFICOS 

1. Conceituar e apresentar a importância das plantas daninhas no ecossistema; 

2. Levantar os aspectos de biologia e identificação de plantas daninhas; 

3. Apontar os tipos de interferência de plantas daninhas em pastagens; 

4. Estudos dos diferentes métodos de controle de plantas daninhas e respectiva tomada de decisão para adoção do 
manejo integrado de plantas daninhas; 

5. Apresentar os possíveis impactos ambientais de herbicidas, danos ao homem e organismos não-alvos; 
6. Promover uma correta tecnologia de aplicação de herbicidas. 

EMENTA 

Biologia das plantas daninhas, competição entre plantas daninhas e pastagem, métodos de controle de plantas 
daninhas, uso de herbicidas, tecnologia de aplicação e segurança na utilização de herbicidas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
UNIDADE I - Biologia de plantas daninhas: Conceito e importância de plantas daninhas; prejuízos causados por 
plantas daninhas; origem, estabelecimento e propagação de plantas daninhas; classificação das plantas daninhas; 
aspectos de fisiologia das plantas daninhas e culturas; 
UNIDADE II - Competição entre plantas daninhas e pastagem: Competição por água, luz e nutrientes; Interferência e 
período crítico de competição. 
UNIDADE III - Métodos de controle de plantas daninhas: controle preventivo cultural, mecânico, físico, biológico e 
químico. 
UNIDADE IV - Herbicidas I:  quanto a: seletividade, época de aplicação, translocação e mecanismos de ação. 



UNIDADE V - Herbicidas II: fatores importantes para aplicação de herbicidas (estádio de desenvolvimento da planta 
daninha, tamanho da planta daninha, efeitos climáticos e efeito do solo). Absorção, translocação, metabolismo, 
formulações e misturas. 
UNIDADE VI - Herbicidas III: Características de interesse dos herbicidas dos mecanismos de ação: mimetizadores 
de auxina, inibidores do fotossistema I e II, inibidores da ACCASE, inibidores da ALS e EPSPS. 
UNIDADE VII - Tecnologia de aplicação e segurança na aplicação de herbicidas: alvo biológico e eficiência; métodos 
de aplicação de herbicidas; seleção correta de pontas de pulverização; calibração de pulverizadores; equipamentos de 
proteção individual; destinação correta de embalagem vazias. 

2. PRÁTICO 
PRÁTICA I - Aula de campo para coleta, identificação de plantas daninhas e montagem de herbário a fresco. 
PRÁTICA II - Sintomas da aplicação de herbicidas mimetizadores de auxina, inibidores do fotossistema I e EPSPS. 
Montagem de caixa com substrato e plantio de espécies mono e dicotiledôneas, sensíveis e tolerante aos herbicidas. 
PRÁTICA III - Seleção corretas de pontas de pulverização, pulverizadores, calibração, equipamentos de proteção 
individual, formulações de herbicidas, preparo de calda e destinação correta de embalagens vazias. 
                                                                            AVALIAÇÕES 
Serão realizadas de forma contínua sendo 80% dos pontos destinados a avaliação convencional (prova objetiva e 

discursiva) e 20% dos pontos distribuídos em avaliações práticas e elaboração de relatórios, conforme descrito a 
seguir: 

a) Duas avaliações convencionais de conhecimento teóricos referente ao NAP 1 e NAP 2 (80% de nota final). 
b) Elaboração de herbário de plantas daninhas e plantas tóxicas (20% da nota referente ao NAP 1) 
c) Apresentação das bandejas com sintomas de aplicação de herbicidas (10% da nota referente ao NAP 2). 
d) Avaliação prática de calibração de pulverizadores (método do volume conhecido e do tempo de aplicação), uso 

correto de EPI’s, seleção de pontas de pulverização (10% da nota final referente ao NAP 2). 
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2. COMPLEMENTAR 
Obs.: Além destes livros serão utilizados durante o período, artigos de revistas relacionados com os assuntos abordados 

em sala de aula. 
 

 


