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responsável pela queda do rendimento em valor correspondente a 
50% do indicado pela assíntota máxima. Dessa forma, a hipérbole 
retangular tambér:n pode ser representada pela Equação 3.2: 

OR = A * d / (Dso + d) Equação 3.2 
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Figura 3.1 • Curva hipérbole retangular que expressa a relação entre 
densidade de infestantes e queda do rendimento (em %) 
(linha cheia). A linha pontilhada representa a tangente da 
curva para a densidade zero. ., 

A hipérbole retangular é obtida apenas quando se seguem 
duas condições experimentais: a) a densidade das plantas 
infestantes é mantida constante do início até o final do período de 
infestação avaliado; b) existe' uma faixa de população de plantas 
muito abrangente, variando desde baixas infestações até infestação 
plena da área. 

No mundo real, a infestação de plantas varia com o decorrer 
do tempo. Nesta condição, as primeiras avaliações da densidade de 
plantas na área e sua relação com a queda do rendimento também 
possibilitam obter uma equação hipérbole retangular. Mas, 
avaliações de densidade realizadas mais tardiamente originarão 
uma relação sigmoidal ou também chamada logística, representada 
pela Figura 3.2. 

Relação sigmoidal também pode ser observada quando a 
habilidade competitiva da espécie daninha é extremamente 
reduzida ou quando o nível de infestação é muito reduzido (1 a 2 
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plantas em 10 m2
) e infesta uma cultura muito competitiva (Portugal, 

2003). 
No caso de se ter uma relação logística, para se saber qual 

o impacto de cada planta daninha na queda do rendimento da 
cultura (o NCD) é necessário utilizar a técn ica de polinômios 
segmentados e, então, utilizar a declividade (parâmetro b) do 
primeiro segmento linear (Equação 3.3) que passa pela origem 
(linha pontilhada na Figura 3.2): 

Equação 3.3 

Novamente, d é a variável independente, ou seja, a 
densidade das infestantes. Naturalmente que o parâmetro b indica o 
impacto de cada planta daninha na queda do rendimento apenas 
sob baixas infestações. Caso haja interesse em determinar o 
impacto de cada planta sob maiores densidades de plantas, deve-
ser utilizada o parâmetro b do segmento linear correspondente à 
faixa de densidade desejada (Vidal et ai., 2004). 
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" Figura 3.2 - Curva logística que expressa a relação entre densidade de 
infestantes e queda do rendimento (em %) (l inha cheia). A 
linha pontilhada representa o primeiro segmento linear. 

As plantas daninhas são muito competitivas. Assim, de 
modo genérico, pode-se dizer que o NCD, ou seja, cada indivíduo 
convivendo com a cultura durante todo o ciclo reduz o rendimento 
entre 0,2 e 4%. 
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Da mesma forma, em condições onde o agricultor e seu 
técnico tomaram o cuidado de trabalhar progressivamente para 
reduzir a quantidade de sementes de infestantes no solo, ou mesmo 
quando utilizaram herbicidas residuais, a densidade de plantas 
daninhas é muito reduzida. A~sim, as pesquisas devem procurar 
analisar o impacto de infestantes sob baixas densidades 
populacionais. Com poucas infestantes na área ( <1 o plantas/m2), o 
impacto de . cada planta na queda do rendimento da cultura 
normalmente é linear (Cousens, 1985) e pode ser calculado pela 
Equação 3.3. 

No Capítulo 8, faz-se uma abordagem interessante com a 
avaliação simultânea do efeito de densidades (baixas) e do período 
de convivência durante o ciclo da cu ltura. Nesse caso, o autor 
obteve um ajuste linear múltiplo envolvendo fatores densidade e 
tempo como variáveis independentes, obtendo-se resposta de 
perda do rendimento (variável dependente) em três dimensões. 

Convém salientar que, além de densidade de planta 
daninha, outras variáveis podem ser utilizadas para equacionar o 
efeito do nível de infestação da área e a queda do rendimento da 
cultura. Entre as variáveis já testadas pela pesquisa incluem-se: 
massa de plantas, área foliar e determinação de cobertura do solo 
com infestantes avaliadas por meio visual, ~igital ou outros. 
Aspectos de qualidade do produto produzido, como tipo de frutos e 
teor Brix, também já foram estudados (Capítulo 8). Todas variáveis 
apresentam bom ajuste com um dos modelos apresentados acima, 
de acordo com os pressupostos de cada um. 

3.2 - Função dano para diversas espécies vegetais 
Nas condições reais de campo, as infestações são 

constituídas de várias espécies vegetais. Neste caso, há 
necessidade de outra abordagem para obter a função dano. 
Durante o período crítico de interferência das ervas na cultura, o 
número de plantas infestantes é determinado por espécie. O 
método de cálculo desenvolvido a seguir tem como base o modelo 
linear. Como apresentado anteriormente, eles são melhor 
empregados em situações de baixa densidade populacional de cada 
espécie. 

Quando a avaliação é realizada ao final do ciclo das ervas, 
pode-se coletá-las para determinar sua massa e rendimento de 
grãos por unidade de área. Modelos de regressão linear múltipla 
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determinam a fração relativa a interferência inter e intra específica 
(Equação 3.4). 

Equação 3.4 

onde, R é a rendimento por planta da cultura; bco é o coeficiente 
referente ao peso teórico de cada planta da cultura em condições 
não competitivas; bcc é o coeficiente de interferência intraespecífica 
da cultura; Nc é a densidade da cultura; bce1 é o parâmetro de 
interferência interespecífica entre a cultura e a espécie 1 ; é Ne1 é a 
densidade da espécie 1; bcei é o parâmetro de interferência 
interespecífica entre a cultura e a espécie i; e Nei é a densidade da 
espécie i. 

Pela Equação 3.4, a espécie infestante é considerada efetiva 
quando seu coeficiente de interferência interespecífico for 
significativo estatisticamente. Os dados de rendimento de grãos da 
cultura e a densidade efetiva de infestantes podem ser ajustados ao 
modelo da hipérbole retangular apresentado anteriormente. 

Os parâmetros de interferência inter-específica de cada 
espécie infestante (bcen) podem ser utilizados para estimar o valor 
do índice de interferência de todas espécies denominado densidade 
interferidora total (DIT), referida na literatura internacional como 
"total competitive load" (Coble & Mortensen, 1992). O DIT é 
estimado , através da divisão do parâmetro de interferência 
interespecífica de cada espécie pelo parâmetro da espécie de 
referência selecionada (bce1) como descrito pela Equação 3.5: 

DIT = D1 + bcei bce1 D2 + ... + bcenl bce1 Dn 
Equação 3.5 

onde D1 é a-, der:isroade da es;~e de referência selecionada. A 
espécie de referência é escolhida em função de apresentar maior 
densidade na área ou através do conhecimento prévio de sua 
elevada habilidade competitiva. Os demais parâmetros da Equação 
3.5 são os coeficientes das demais espécies in~estantes (desde que 
significativos estati~ticamente). 

Calculado o DIT, os demais procedimentos seguem como 
apresentado nas Equações 3.1 a 3.3, dependendo dos 
pressupostos de cada modelo utilizado. 
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3.3 - Determinação do nível de dano econômico 
O nível de dano econômico é, por definição, a densidade de 

plantas infestantes em que a perda (P) causada pelas mesmas se 
iguala aos custos de controle (CC). A perda causada pelas plantas 
daninhas é estimada pelo pr_oduto entre o impacto de cada 
infestante (i ou b; explicados no item 3.1 ), o número de infestantes 
na área ( d), o potencial do rendimento da lavoura (PL) e o valor 
pago ao agric.ultor por unidade de produto produzido (V). O custo de 
controle é representado pelo valor do herbicida (H), ou outra medida 
de combate às infestantes, mais o custo da aplicação (CA) 
(Equação 3.6) (Viciai et ai., 2004). 

P = CC, expandindo ... 

i * d * PL *V= H * CA, isolando d (nível de dano econômico (NDE), 
temos 

d = NDE = H * CA / i * PL * V Equação 3.6 

3.4 - Perspectivas 
Como já abordado no Capítulo 1, a utilização do NDE na 

Herbologia não representou progresso acentuado devido ao fato de 
que todas as variáveis da Equação 6, tanto biológicas quanto 
econômicas, variam com o ambiente, entre safras e dentro da 
própria safra. 

A variabilidade do NCD pode ser facilmente equacionada 
adotando-se o menor valor como referência (Gerowitt & Heitefuss, 
1990). Assim, o parâmetro i (ou b) será o mais robusto e permitirá 
estimar com segurança o impacto de cada infestante no rendimento 
da cultura (Gerowitt & Heitefuss, 1990; Swanton et ai., 1999). 

O valor menos confiável da Equação 6 é a estimativa do 
potencial do rendimento da lavoura (PL) (Swanton et ai., 1999), o 
qual é muito incerto no início da safra, quando se necessita tomar 
as decisões das medidas de controle. Mesmo a utilização de 
modelos mecanísticos (que envolve relação de causa e efeito 
utilizando fundamentos da fisiologia da produção vegetal) não 
permite estimar com precisão este parâmetro, além de aumentar o 
grau de complexidade nas estimativas (Gerowitt & Heitefuss, 1990; 
Swanton et ai., 1999). 
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Além disto, a quantidade de plantas infestantes presentes 
nas lavouras normalmente é muito elevada e superior ao NDE, 
sempre exigindo a adoção de medidas de controle. Desta forma, em 
vez de somente controlar as infestantes quando a quantidade de 
plantas atingir um determinado número de plantas (quantificados 
pela massa (peso) fresca ou seca; área foliar; núi:nero de pixeis 
numa imagem digital, etc ... ), a proposta deste livro e fazer um uso 
inverso desta informação. Obter informações sobre o impacto de 
cada infestante no rendimento da cultura para poder apoiar a 
escolha de medidas de controle que otimizem o lucro do agricultor. 
Maiores detalhes desta abordagem serão explorados no Capítulo 
1 o - Utilização de programas de computador para mediar a gestão 
de infestantes. 
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