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Plantas cultivadas

• Plantas semeadas ou plantadas pelo homem

• Interesse econômico



Plantas daninhas

• Grupo de plantas silvestres que crescem espontaneamente em todos 
os solos agrícolas e em outras áreas de interesse do homem que se 
comportam como indesejáveis



Plantas daninhas podem ser culturas agrícolas

• Tigueras são culturas agrícolas persistem no campo competindo com 
a cultura sucessora



Sinônimos para o termo planta daninha 

• Plantas invasoras, ervas más, mato, juquira, inços, ervas daninhas.

• o termo ervas daninhas deve ser evitado



Ciência das Plantas Daninhas;

Herbologia;

Matologia.

E quem estuda as plantas daninhas???

Matologia é uma ciência multidisciplinar, integrando muitas
áreas do conhecimento, desde ciências básicas até ciências
específicas de formação.



A evolução das plantas daninhas está intrinsecamente ligada
ao ser humano, especificamente ao desenvolvimento das
atividades agrícolas.

Evolução das plantas daninhas



Importância das plantas daninhas

 Danos à saúde ou à própria vida do ser humano; 

 Plantas que abrigam vetores de doenças (Dengue);

 Plantas que causam dermatites;

 Plantas que causam alergia;

 Plantas que tornam a água imprópria para o consumo 
humano (Algas, água pé)



 Danos à produção agropecuária;

• Redução do valor da terra

Importância das plantas daninhas

Cultura do arroz Cultura da soja



Tabela 1.  Perdas de produção devido a competição das 
plantas daninhas.

Culturas Perdas (%)

Arroz 45-96

Milho 22-83

Feijão 30-80

Algodão 68-94

Cana-de-açúcar 24-86



Corda-de-viola (Ipomoea nil (L.) Roth.)

Importância das plantas daninhas

 Danos à produção agropecuária;



Importância das plantas daninhas - Colheita

• Restos culturais que aumentam 
a umidade e contaminam lotes 
de semente.



Outras atividades (Podem cobrir grandes áreas aquáticas)

Importância das plantas daninhas



Importância das plantas daninhas

 Plantas infestantes hospedeiras de insetos e ácaros

Euphorbia heterophylla

Sida cordifolia



Importância das plantas daninhas

 Plantas infestantes hospedeiras de insetos e ácaros

Emilia sonchifolia
Aphis sp



Importância das plantas daninhas

 Plantas infestantes hospedeiras de insetos e ácaros

Euphorbia heterophylla

Cyrerus rotundusCarurú, balãozinho



Importância das plantas daninhas

Cafezinho (Palicourea marcgravii)

 (Plantas tóxicas aos animais)



Tiririca (Cyperus rotundus)

Milho (Zea mays)
Cana-de-açúcar
(Saccharum spp)

 Outras atividades (Alelopatia)



Corda de viola (Ipomoea quamoclit L.)

Importância das plantas daninhas

 Elevação dos custos da produção.



• As características de agressividade advêm da seleção das
plantas pioneiras feita pelo ser humano ao longo dos anos,
principalmente com a agricultura.

• A agressividade está relacionada à competição pela
sobrevivência (reprodução e dispersão) e à capacidade de
interferência.

CARACTERÍSTICAS DE Agressividade



Características que as permitem sobreviver e perpetuar

• a)  grande produção de sementes em larga faixa de 
condições ambientais; 
• Sementes com adaptações para dispersão a curtas e 

longas distâncias; 
• Sementes com diversificados e complexos mecanismos de 

dormência.
• Sementes com grande longevidade; 
• Capacidade de germinação em diversos ambientes;
• Produção contínua de sementes pelo maior tempo que as 

condições permitirem.



Características que as permitem sobreviver e 
perpetuar

• Rápido crescimento vegetativo e florescimento; 

• Produção de estruturas reprodutivas alternativas (reprodução 
vegetativa); 

• Formação da semente sem fecundação.



Exemplos DE AGRESSIVIDADE DAS PLANTAS 
DANINHAS

1.Capacidade de produção de propágulos

CARURU (Amaranrhus retroflexus)

117.400 sementes/planta

Tubérculo



Espécie Anos após serem enterradas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 17

Echinochloa

crusgalli

17 3 58 39 42 31 9 14 4 4 2 0

Digitaria sanguinalis 12 79 45 42 43 12 1 12 2 0 0 0

Datura stramonium 93 93 93 94 96 89 88 82 92 78 95 90

Amaranthus
retroflexus

66 69 38 40 40 37 9 2 6 5 7 1

longevidade de propágulos
Tabela 1. Porcentagem de germinação de sementes de algumas espécies

de PD´s enterradas a 20 cm de profundidade durante 17 anos



CARACTERÍSTICAS DE AGRESSIVIDADE DAS PLANTAS DANINHAS

4. Capacidade de germinar e emergir a grandes 
profundidades

Euphorbia heterophylla – 10 cm de profundiade Tubérculo de Cyperus rotundus – 1m de 
profundidade



CARACTERÍSTICAS DE AGRESSIVIDADE 
DAS PLANTAS DANINHAS
• 4.Mecanismos alternativos de reprodução

• Flores modificadas ocorrem em rizomas 
subterrâneos formando frutos e sementes 
verdadeiras.

• Também pode ocorrer enraizamento a partir de nós 
dos ramos de trapoeraba em contato com o solo.

Trapoeraba (Commelina sp)



CARACTERÍSTICAS DE AGRESSIVIDADE 
DAS PLANTAS DANINHAS

•Crescimento e desenvolvimento inicial rápido
• Espécies de metabolismo C4 mais eficientes no uso do 
CO2 atmosférico
• Ex.: capim mão-de-sapo, caruru, amendoim-bravo, capim-

marmelada, grama-seda, tiririca.



CARACTERÍSTICAS DE AGRESSIVIDADE 
DAS PLANTAS DANINHAS

• Capacidade de desenvolvimento de sementes viáveis a partir 
de estruturas florais em desenvolvimento.



CARACTERÍSTICAS DE AGRESSIVIDADE 
DAS PLANTAS DANINHAS

•Facilidade de disseminação dos propágulos.
• Água
• Vento
• Animais
• Homem
• Máquinas agrícolas



MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS 
DANINHAS
• CONTROLE PREVENTIVO

• CONTROLE CULTURAL

• CONTROLE MECANICO

• CONTROLE FÍSICO

• MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS



CONTROLE PREVENTIVO

• Limpeza de equipamentos, quando vindos de outras propriedades, 
sapatos.

• A falta destes cuidados facilita a disseminação de plantas daninhas 
agressivas como tiririca, capim carrapicho e capim arroz.



Controle cultural

• Consiste no uso de práticas comuns ao bom manejo da água e do 
solo:

• Rotação de cultura

• Variação do espaçamento da cultura

• Coberturas verdes



Controle cultural - Rotação de cultura 

• A ocorrência da plantas daninhas pode estar relacionada aos mesmos 
exigências de determinada cultura ou hábitos de crescimento.

• Ex. 

• capim arroz ocorre na cultura do arroz.

• Apaga fogo nas culturas do milho.

• Caruru na cultura da cana de açúcar.



Controle cultural - Rotação de cultura 

• A rotação de cultura quebra o ciclo de vida das espécies daninhas, 
impedindo seu domínio na área.

• Deve-se escolher culturas com hábito de crescimento e características 
culturais bem constrastantes.

• Ex. 

• capim arroz ocorre na cultura do arroz.

• Apaga fogo nas culturas do milho.

• Caruru na cultura da cana de açúcar.



Controle cultural – Variação do espaçamento.

• Variação do espaçamento entrelinhas ou na densidade de plantas na 
linha.

• depende da arquitetura das plantas e da comunidade infestante.

• Depende das condições climáticas

• Afeta as plantas sensíveis ao sombreamento

• A redução do espaçamento não pode exceder o limite mínimo

• Ex. milho.



Controle cultural – Cobertura verde.

• Mucuna-preta, crotalária, guandu, feijão-de-porco e labe labe.

• Redução das plantas daninhas

• Melhoria das condições físicas e químicas do solo

• Aumenta a microbiota no solo que atacam as sementes de plantas 
daninhas



Cultivo consorciado de hortaliças

• Couve-folha e alface

• Repolho e alface

• O couve-folha e o Repolho 
possuem ciclo bem mais longo 
do que o alface.

• Quando estas espécies 
começarem a cobrir o solo, a 
alface será colhida.



Cultivo consorciado de hortaliças

• Tomate e alface.

• Pepino tutorado e alface.

• Nestes caso o principal cuidado é com a 
aplicação de produtos químicos para 
controlar as pragas e doenças do 
tomateiro e do pepino.

• Deve-se preferir produtos naturais.



Controle mecânicos

• Métodos mecânicos de controle

• Arranque manual

• Capina manual com enxada

• Roçada sem revolver o solo

• Cultivo mecanizado: 

• quebra da relação raiz e solo

• Suspende a absorção de água e

• Expõe as raízes as condições desfavoráveis



Controle físico

• Inundação em solos planos e nivelados 

• Possui efetivo controle das plantas daninhas, exceção o capim arroz.

• Não ha oxigênio para a raiz das plantas

• Ex. cultura do arroz



Controle físico

• A cobertura do solo restos vegetais em camada espeça ou lâmina de 
polietileno.
• Estimula a germinação das sementes das plantas daninhas da camada 

superficial de solo, que são mortas devido a impossibilidade de emergência.

• Efeitos alelopáticos sobre as plantas daninhas

• Efeitos benéficos sobre as culturas.



Controle físico

• Solarização

• Utilizar filme de polietileno sobre a superfície do solo

• Solo úmido

• Efeito 

• Provoca aumente de temperatura.

• Sementes de plantas daninhas germinam e morrem devido ao 
calor excessivo.

•Deve ser realizado 60 a 75 dias antes do plantio nos 
meses mais quentes do ano.



Manejo integrado de plantas daninhas

• Alternar medidas de controle mecânico, cultural, químico.
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