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RESUMO 

A gestão das infestantes deve ser fundamentada em informações científicas que permitam que 
a sua implementação seja sustentavel do ponto de vista técnico, ambiental, social e económico. 
Na ausência de informações do impacto de cada espécie vegetal sobre a cultura, normalmente 
as tomadas de decisão são feitas com base no nível de infestação (densidade, massa) de cada 
espécie presente, ou seja, decide-se pelo controle das plantas que estão presentes em maiores 
densidades. Nem sempre esta decisão é a mais correta, pois algumas espécies são muito com
petitivas e mesmo quando as densidades são baixas causam prejuízos muito acentuados no 
rendimento da cultura (Vidal et ai. 201 O). 

As designações relativas aos níveis de prejuízo começaram a ser utilizadas, primeiramente, no 
combate aos insetos e, posteriormente, na flora adventícia. Alguns dos termos/conceitos apre
sentam objetivos semelhantes entre as áreas da entomologia e a herbologia, mas outros, não 
são iguais nem nos seus propósitos nem na forma como poderiam ser determinados ou empre
gados. Ao longo do tempo, têm surgido múltiplas definições em várias línguas (e até na mesma 
língua) nesta área. Em alguns casos, os níveis são esclarecedores relativamente ao que se pretende 
deles, ou seja, são auto-explicativos. Mas, existem termos que contêm nuances ou sutilezas que 
nem sempre estão convenientemente esclarecidos, existindo até, por vezes, sobreposição de 
conceitos. Esta situação poderá dar origem a interpretações diferentes por parte daqueles que 
fazem seu uso. Com o propósito de harmonizar os termos empregados nessa área na língua 
portuguesa foram sintetizados por Portugal & Vidal (2009). 

INTRODUÇÃO 

O Nível Crítico de Dano (NCD) é um dos principais indicadores da capacidade de uma determinada 
espécie causar perdas na produtividade das culturas. Em Portugal este nível é referido como nível 
crítico de ataque, onde a palavra ataque refere-se ao impacto da infestante na cultura (Portugal 
& Vidal 2009). Como a palavra ataque pode ter duplo sentido, ou seja, tanto se pode referir ao 
impacto da infestante na cultura, como ao impacto antroplogógico na flora adventícia, e sabendo
-se que o efeito das adventícias pode não ter expressão económica, isto é a causar prejuízos, dá-se 
preferencia ao conceito de NCD. Este nível corresponde a um valor de infestação a partir do qual 
é mensurável, por testes de inferência, o efeito depressivo das infestantes no rendimento da 
cultura (Caussanel etal. 1986; Coussans et ai. 1986). Na língua francesa este conceito é denominado 
como 'densité critique' (Caussanel et ai. 1986) e na língua inglesa como 'criticai density' (Coble & 
Mortensen 1992; Cousens 1988). 

Com este nível de prejuízo pretende-se responder à seguinte questão: 

- A partir de que densidade de infestação verifica-se uma redução de produção significativa à
colheita?
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Normalmente a densidade das adventícias não é constante durante todo o ciclo de vida da cultura. 
Assim, a componente temporal deve ser tida em consideração, tanto mais que existem fases 
fenológicas em que a culturas são mais suscetíveis à competição, pelo que existe um por período 
durante o qual a presença desta flora é mais competitiva para a cultura e acarreta perdas de 
produção estatisticamente significativas, designado por período crítico (Portugal & Vidal 2009; 
Portugal & Moreira 2011 ). Este aspecto temporal é complementar ao aspecto de densidade 
(Portugal & Moreira 2011). Assim, o conceito de NCD inclui não só o conceito de densidade crítica 
como o de período crítico (período durante o qual a presença das adventícias são mais compe
titivas para a cultura), que responde à questão: 

- "Em que fase(s) do crescimento/desenvolvimento da cultura a competição é significativa?

Formas de cálculo de níveís económicos de prejuízo em infestantes 

Por facilidade didática, será desenvolvida neste texto apenas a forma de cálculo do impacto da 
densidade de uma única espécie vegetal na produtividade das culturas. A primeira etapa para 
calcular os NCD é obter a função de dano/perdas de produção, ou seja, obter a equação que 
relaciona densidade de infestantes com a queda no rendimento da cultura. 

A Fig. 1 representa graficamente a relação entre densidade de infestantes e a queda do ren
dimento da cultura. É possível observar que quando as densidades de infestantes são baixas, 
cada planta adicional na �rea promove uma queda do rendimento muito acentuada (Portugal 
& Vidal 2009). Mas, sob populações elevadas, as áreas de influência de cada planta se sobre
põem e cada planta adicional não tendo assim um efeito tão pronunciado no rendimento da 
cultura. A expressão matemática da Fig. 1 é dada pela equação de uma hipérbole retangular 
(Equação 1 ): 

QR = i * d / (1 + (i * d / A)] Equação 1 

onde, QR representa a queda do rendimento em percentagem (%); i é o declive da tangente 
que passa pela curva na densidade zero (O) (linha a.racejado na Fig. 1) e representa o impacto 
de cada infestante (quando as pojí)ulações são baixa's.(na queda do rendimento da cultura; d é 
a densidade de plantas infestantes (variável independente); e A representa a assíntota máxima, 
ou seja, a máxima perda do rendimento possível sob uma densidade infinita da espécie infes
tante considerada. Usualmente o valor dei é utilizado para indicar o impacto de cada infestante 
na queda do rendimento da cultura, ou seja, este é o valor utilizado para representar o NIVEL 
CRITICO DE DANO (NCD). A razão A/i possibilita calcular D50, ou seja, a densidade de infestan
tes responsável pela queda do rendimento em valor correspondente a 50% do indicado pela 
assíntota máxima. Dessa forma, a hipérbole retangular 'também pode ser representada pela 
Equação 2: 

QR = A * d / (D50 + d) Equação 2 

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 infes
tação avaliado; b) existe uma faixa de população de plantas muito abrangente, variando desde 
baixas infestações até à infestação máxima da área. 
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Figura 1. Curva hipérbole retangular que expressa a relação entre densidade de infestantes e queda do rendimento 
(em %) (linha cheia). A linha a tracejado representa a tangente da curva para a densidade zero. 

No mundo real, a infestação de plantas varia com o decorrer do tempo. Nesta condição, as pri-
meiras avaliações da densidade de plantas nas parcelas 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 Fig. 2. 

A relação sigmoidal também pode ser observada quando a capacidade competitiva da espécie 
adventícia é extremamente reduzida ou quando o nível de infestação é muito reduzido (1 a 2 
plantas em 1 O m2) e infesta uma cultura muito competitiva (Fernandes 2003). 

No caso de se ter uma relação logística, para se saber qual o impacto de cada planta adventícia 
na queda do rendimento da cultura (o NCD) é necessário utilizar a técnica de polinômios seg-
mentados e, então, utilizar o declive (parãmetro b) do primeiro segmento linear (Equação 3) que 
passa pela origem (linha pontilhada na Fig. 2): 

QR = b*d Equação 3 
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Figura 2. Curva logística que expressa a relação entre densidade de infestantes e queda do rendimento 
(em %) (linha cheia). A linha a tracejado representa o primeiro segmento linear. 

Novamente, d é a variável independente, ou seja, a densidade das infestantes. Naturalmente que 
o parâmetro b indica o impacto de cada adventícia na queda do rendimento apenas sob baixas 
infestações. Caso haja interesse em determinar o impacto de cada planta sob maiores densidades 
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de plantas, deve-ser utilizada o parâmetro b do segmento linear correspondente à faixa de den-
sidade desejada (Vidal et ai. 2004). 

As plantas daninhas são muito competitivas. Assim, de modo genérico, pode dizer-se que o NCD, 
ou seja, cada indivíduo convivendo com a cultura durante todo o ciclo reduz o rendimento entre 
0,2e4%. 

Da mesma forma, em condições onde o agricultor e o seu técnico tomaram o cuidado de traba-
lhar progressivamente para reduzir a quantidade de sementes de infestantes no solo (banco de 
sementes), ou mesmo quando utilizaram herbicidas residuais, a densidade de adventícias é muito 
reduzida. Assim, as pesquisas devem procurar analisar o impacto de baixas densidades das 
espécies adventícias nas culturas. Faz-se notar que quando o número de plantas da espécie não 
desejada é reduzido (<10 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. 

Níveis críticos de danos (NCD) para algumas culturas 

As adventícias causam acentuado impacto na produtividade das culturas (Quadro 1 ). Por exem-
plo, cada planta de Zea mays pode reduzir o rendimento do algodoeiro em 4 a 9%. Ou uma 
situação mais grave onde cada planta de Solanum tuberosum prejudica a produtividade da cultura 
da cenoura em 87% (Quadro 1 ). A maioria dos resultados apresentados no Quadro 1 indica uma 
variação nos valores do NCD para uma determinada infetante. As causas dessa variação podem 
ser devidas a variações na época de convivência das espécies, do ambiente ou na condução da 
cultura. Normalmente, as culturas gramíneas sofrem maior impacto quando infestadas por espé-
cies monocotiledôneas do que as dicotiledoneas, e vice-versa (Quadro 1 ). Esta situação ocorre, 
provavelmente, devido a terem as mesmas exigências ecológicas, atendendo a que pertencem 
ao mesmo grupo botânico. Ou seja, as épocas de necessidades de recursos ambientais são mais 
coincidentes entre as espécies gramíneas ou entre as dicotiledôneas, do que quando a espécie 
infestante e a cultivada pertencem a grupos diferentes. 

De forma similar, a camada do solo explorada pelas espécies tende a ser a mesma entre espécies 
do mesmo grupo botânico. ,. 

Considerações a respeito do nív;I prejudicial de ~ue 

Os valores de NCD podem ser empregados para determinar outros níveis de prejuízos, nomea-
damente o Nivel Prejudicial de Ataque (NPA). A palavra ataque é utilizada aqui como sinônimo 
de intervenção, ou seja, util ização de medidas de controlo das infestantes. O NPA corresponde à 
densidade de plantas infestantes AUe causam um prejuízo económico igual ao custo do seu 
controlo (C) (por e.g. herbicida mais aplicação). 

O NPA é dado pela Equação 4: 

NPA= C/(R*P*(NCD/1 00)*E) Equação4 

onde R = rendimento da cultura (kg/ha), P= preço do produto (€/ kg). E= eficiência do herbicida 
(%) (Lindquist & Kropff, 1996). 

Como se pode observar pelas variáveis que compõem a Equação 4, a variação economica dos 
valores da cultura e do custo da gestão das infestantes, além das condições de desenvolvimento 
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da cultura, fazem variar o NPA, pelo que este não tem um valor fixo, mas muito variável. Atendendo 
a que estando mais adaptado ao ano, ao local, ao modo como é feita a gestão das infestantes, 
que varia de sítio para sitio, etc. tem inegáveis vantagens em muitas situações. 

Quadro 1. Resultados obtidos na última década quanto ao nível crítico de dano (NCD) de plantas daninhas 
p<jra culturas. Adaptado de Kalsing & Vida 1, 201 O . . 

Cultura 

Algodão 

Arroz 

: Cebola 

: Cenoura 

: Feijão 

: Feijão 

: Feijão 

Espécie adventícia 

Zeamays 

: Echinochloa spp. 

• Solanum tuberosum L. 

\ Solanum tuberosum L. 

i Digitaria sanguinalis (L.)Scop. 

\ Euphorbia heterophylla L. 

\ Urochloa plantaginea (Link) R. O. Webster 

NCD' 

! 4,0a 9,0 

\ 0,3 a 29,3 

\ 16,5 

i 87,0 

: 9,3 a 38,7 

: 2,4 

• 0,7 

Referências 

\ Thomas et ai. 2007; Clewis et ai. 
1 2008 

Galon et ai. 2007 

Williams et ai. 2004 

Williams & Boydston 2006 

: Aguyoh & Masiunas 2003, 
: Lamego et ai. 2011 

: Machado 2011 

················•······························· 
Kalsing 2011 

Fischer et ai. 2004 : Milho j Chenopodium a/bum L. \ 0,7 a 10,5 

: 0,5 a 10,0 i Milho 

i Milho 

: Soja 

: Soja 

: Soja 

: Soja 

: Tomate 

: Tomate 

: Trigo 

: Setaria viridis (L.) p.Beauv. • Cathcart & 5wanton 2003 

: Urochloa plantaginea (Link) R. D. Webster : 0,03 : Vidal et ai. 2004 

\ Ambrosia artemisiifolia L. \ 9,9 a 28,6 : Cowbrough et ai. 2003 

\ Bidens spp. : 0,4 a 13,5 : Rizzardi et o/. 2003 

\ Conyza bonariensis (L.) Cronquist _______ _: ___ 1 '.~ ............. _ . \ Patel et ai. 2011 

\ Sida rhombifolia L. • 0,2 a 2,2 : Fleck et ai. 2002 

: Echinochloa spp. • 1,3 a 13,3 : Norris et ai. 2001 
····································· 

' Solanum spp. 

.................. ................................. 
! Buckelew & Monks 2006; Portugal 

: o,3 ª 3,0 ' & Moreira 2011 
········································· ····························· .. -··············· 

\ Seca/e cerea/e M.Bieb. : 0,4a 19,9 j Pester et ai. 2000 

1 Valores percentuais (perda planta·• m·'). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já foi enfatizado antes, foi demonstrado que é possível fazer a abordagem simultânea do 
efeito de densidades (baixas) e do período de convivência durante o ciclo da cultura (Portugal & 
Moreira, 2011 ). Nesse caso, os autores obtiveram um ajuste linear múltiplo envolvendo fatores 
densidade e tempo como variáveis independentes, obtendo resposta de perda do rendimento 
(variável dependente) em três dimensões (Portugal & Moreira 2011 ). 

Convém salientar que, além de densidade das infestantes, outras variáveis podem ser utilizadas 
para equacionar o efeito do nível de infestação e a queda do rendimento da cultura. Entre as 
variáveis já testadas incluem-se: massa de plantas; área foliar e determinação de cobertura do 
solo com infestantes avaliadas por meio visual, digital ou outros. É ainda de referir que aspectos, 
complementares ao efeito das infestantes na produção também já foram objeto de estudo, 
nomeadamente quanto ao seu efeito na qualidade da produção (Portugal & Moreira 2012). 
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