
MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS (MIPD)

Envolve a seleção, integração, e implementação Envolve a seleção, integração, e implementação 
de táticas de manejo de plantas daninhas, levando de táticas de manejo de plantas daninhas, levando 
em consideração as em consideração as conseqüências econômicas, conseqüências econômicas, 

ecológicas e sociológicasecológicas e sociológicas (Elmore, 1996).(Elmore, 1996).
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1. Medidas preventivas

- evitam a entrada ou multiplicação de certas 
espécies de plantas daninhas especialmente 
problemáticas na área

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Medidas LegaisMedidas Legais

- sementes de culturas livres de sementes de plantas 
daninhas

Tipos de sementes presentes em um lote de sementes

- Sementes da variedade cultivada
- Sementes de outras variedades cultivadas
- Sementes silvestres comuns
- Sementes silvestres nocivas (plantas daninhas)

- toleradas
- proibidas



Sementes nocivas proibidas

Nome comum
Básica

Limite máximo

Certificada

Nabiça

Língua-de-vaca

capim-massambará

Tiririca

Arroz-preto

Cuscuta

Vigna unguiculata

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

-

Zero

-

Zero

Limpeza de máquinas e implementosLimpeza de máquinas e implementos



Limpeza de carreadores, canais de Limpeza de carreadores, canais de 
irrigação, divisas de talhões, depósito irrigação, divisas de talhões, depósito 

adubos orgânicosadubos orgânicos

Operações agrícolasOperações agrícolas



2. Medidas de contenção

- evitam a dispersão da planta daninha para 
áreas onde não ocorre

- plantas daninhas nocivas de difícil 
erradicação

- plantas daninhas parasitas
- medidas legislativas e de conscientização



Rottboelia exaltata
(capim-camalote)



3. Medidas culturais

- Medidas que favorecem a competitividade 
da cultura em relação à planta daninha

3.1. Espécie ou cultivar adaptado às condições 
do agroecossistema

3.2. Espaçamento, densidade e época de plantio



3.3. Culturas de cobertura

Culturas de coberturas são cultivadas entre duas la vouras com finalidades 
econômicas para reduzir erosão do solo, aumentar ma téria orgânica, 

conservar umidade, através do incremento da quantid ade de resíduos na 
superfície do solo

Os resíduos são os componentes fundamentais para os  sistemas 
de cultivos conservacionistas

Tipos de culturas de cobertura

Leguminosas: 
(fixam N, biomassa)
Crotalárias, 
Cowpea, Mucuna, 
Guandú, etc



Tipos de culturas de cobertura

Cereais de inverno: 
(biomassa, alelopatia e 
supressão das plantas 
daninhas)
Trigo, aveia, cevada, 
centeio, etc

Tipos de culturas de cobertura

Gramíneas e brássicas
(biomassa, supressão 
das plantas daninhas)
Milheto, sorgo, 
brássicas



Capim-pé-de-galinha
(Eleusine coracana)

Milheto



Sorgo

Benefícios de culturas de cobertura

� Melhora do solo
� Aumenta conservação de água
� Incremento no conteúdo de água do solo
� Reduz a erosão do solo
� Supressão das plantas daninhas/redução dos custos 

do herbicida
� Proteção da qualidade da água/redução do 

transporte de nutrientes e pesticidas
� Aumento da produtividade da cultura principal
� Reduz variabilidade e riscos



CONSÓRCIOS CONSÓRCIOS 

LARANJA X SOJA



CONSÓRCIOSCONSÓRCIOS
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Nicosulfuron (SANSON) 0,3L/ha



4. Medidas mecânicas

4.1.4.1. Sistemas de cultivoSistemas de cultivo
a. cultivo primário a. cultivo primário -- operação inicial de preparo do solooperação inicial de preparo do solo



b. cultivo secundário b. cultivo secundário -- operações adicionais de operações adicionais de 

preparo do solopreparo do solo

c. cultivo seletivo ou intercultivo c. cultivo seletivo ou intercultivo -- usado para usado para 

remover as plantas daninhas depois do plantioremover as plantas daninhas depois do plantio--

emergência da culturaemergência da cultura



Cultivador de dentes

Cultivador rotativo



Cultivador rotativo

Cultivo mecânico na cultura de feijão

Antes do cultivo Após cultivo



Rolo facas

Rolo facas



Cultivo seletivoCultivo seletivo

4.2. 4.2. Finalidades do cultivoFinalidades do cultivo
a. Ordem físicaa. Ordem física

-- escarificaçãoescarificação

-- amontoaamontoa

b. Ordem biológicab. Ordem biológica

-- desbaste ou raleamentodesbaste ou raleamento

-- controle de plantas daninhascontrole de plantas daninhas

-- enterrio dos seedlingsenterrio dos seedlings

-- separação da parte aérea do sistema radicularseparação da parte aérea do sistema radicular

-- estímulo da germinação de sementes e gemas estímulo da germinação de sementes e gemas 

dormentedormente



CEBOLA - MANEJO MECANICO



Cultivador do tipo vassoura

Cultivador do tipo vassoura e ar comprimido



Cultivo Cultivo –– Culturas PerenesCulturas Perenes

RoçadorasRoçadoras



5.1.5.1. Fogo (lança chamas)Fogo (lança chamas)

5. 5. Medidas físicasMedidas físicas



5.2.5.2. Calor e solarizaçãoCalor e solarização



Cobertura: Base do 
equilíbrio para a 

agricultura sustentável

Método Físico 
5.3. Cobertura morta

Agricultura sustentável (plantio direto)

Cobertura total do solo

Aumento da infiltração e armazenamento de 
água no perfil do solo

Incremento nas propriedades 
físicas,químicas e biológicas do solo



Bases de formação do plantio direto:
� Rotação de cultivos 
� Formação de palhada

Herbicida é fundamental no processo

Método Físico Método Físico 

�� Inundação e drenagemInundação e drenagem

5.4.5.4. Inundação e drenagemInundação e drenagem



5.5.5.5. EletricidadeEletricidade



“Nem sempre são as espécies 
mais fortes que sobrevivem, nem 

as mais inteligentes, mas sim 
aquelas que respondem 

rapidamente às mudanças”


