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Ementa:
A disciplina tem como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de identificar e conhecer os
aspectos biológicos das plantas daninhas a exemplo da anatomia e fisiologia, além de conhecer as
características químicas e o comportamento dos herbicidas na planta, solo e ambiente e sua
aplicabilidade no manejo das plantas daninhas visando às principais culturas agrícolas do país. O
programa da disciplina constará de aulas teóricas e práticas sobre a biologia das plantas daninhas,
manejo químico e comportamento dos herbicidas no sistema solo, planta e ambiente Forma de
avaliação: MF = revisão literatura + prova + exercícios de aula prática
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and Management Weed, Planta Daninha. PROGRAMA 2ª feira – 01/02/21 (aula online google
meeting) Manhã: Apresentação da disciplina; Conceito sobre plantas daninhas e os danos causados
as principais culturas dos sistemas agrícolas, identificação de plantas daninhas monocotiledôneas
e dicotiledôneas, conhecimentos botânicos e ecológicos. Tarde: aula prática sobre identificação das
plantas daninhas (exposição de fotos e reconhecimento pelos alunos). 3ª feira – 02/02/21 (aula
online google meeting) Manhã: Conceito, teoria e modelos de levantamento de plantas daninhas em
culturas agrícolas. Tarde: Prática sobre levantamento de plantas daninhas (exercício prático para
resolução em conjunto) 4ª feira – 03/02/21 (aula online google meeting) Manhã: conceitos sobre
características físico-químicas dos herbicidas (Sw: solubilidade em água, KOC: coeficiente

padronizado para carbono orgânico do solo, KOW: coeficiente de partição octanol água), pka:
constante de dissociação eletrolítica) Tarde: Continuação da teoria iniciadas pela manhã e
resolução de exercícios que objetivam a aplicabilidade da teoria aplicada. 5ª feira – 04/02/21 (aula
online google meeting) Manhã: teoria sobre o comportamento dos herbicidas (solo, planta e
ambiente), bem como os mecanismos de ação dos herbicidas nas plantas. Tarde: prática sobre
regulagem de equipamentos de pulverização, utilizando-se de vídeos e resolução de exercícios. 6ª
feira – 02/02/21 (aula online google meeting) Manhã: conceito sobre o manejo de plantas daninhas
e o uso de herbicidas como ferramenta, bem como a seletividade dos herbicidas utilizados nos
manejos. Tarde: aula prática em eletroforese, utilizando-a como ferramenta na pesquisa de
seletividade de herbicidas (exposição de fotos de géis e interpretação). 30/04/20 – entrega de
atividades complementares (revisão de literatura sobre os assuntos abordados). Levar aos alunos
entender como fazer procura de artigos na plataforma CAPES PERIÓDICOS, bem como reforçar o
conhecimento passado durante as aulas

