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P ERÍODOS DE INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS NA C ULTURA
SOJA NOS S ISTEMAS DE SEMEADURA DIRETA E CONVENCIONAL1

DA

Periods of Weed Interference in Soybean Under Tillage and No-Tillage Systems
NEPOMUCENO, M.2, ALVES, P.L.C.A. 3, DIAS, T.C.S. 2 e PAVANI, M.C.M.D. 3
RESUMO - A presente pesquisa objetivou estudar os efeitos dos períodos de controle e de
convivência de uma comunidade infestante sobre as características produtivas da soja nos
sistemas de semeadura direta (SSD), com o cultivar CD 201, e convencional (SSC), com a
M-SOY-6101. No SSD, a comunidade infestante foi composta principalmente por Alternanthera
tenella , Cenchrus echinatus e Bidens pilosa, com densidade máxima de 377 plantas m-2 ,
acumulando 365,7 g m -2 de matéria seca, e, no SSC, por A. tenella, Senna obtusifolia e Panicum
maximum, com densidade máxima de 161 plantas m-2, acumulando 406,7 g m -2. Tolerando
cinco por cento de perda na produtividade da cultura, constatou-se que os períodos críticos
de prevenção da interferência foram dos 33 aos 66 DAE para o cultivar CD 201 no SSD e dos
34 aos 76 DAE para o cultivar M-SOY-6101 no SSC. A interferência das plantas daninhas
durante todo o ciclo da cultura reduziu, em média, 46% (SSD) e 32% (SSC) a produtividade de
grãos da soja. Não houve efeito das plantas daninhas na estatura das plantas, na altura de
inserção da primeira vagem e no número de vagens por planta.
Palavras-chave:
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ABSTRACT - This work aimed to determine the interference of weed communities in crop yield
characteristics, under no-till and conventional till systems. The soybean cultivars used in these
experiments were M-SOY - 6101 and CD 201 for conventional and no-till, respectively. The
no-till system weed community reached its maximum value of 377 plants m -2 28 days after
soybean emergence. Maximum dry matter accumu lation was 365.7 g m-2, 118 days after
emergence, with the main plants being Alternanthera tenella, Cenchrus echinatus and
Bidens pilosa . Under the conventional till system, maximum density was 161 plants m-2, 18 DAE
and 406.7 g m-2 of dry matter accumulation at 118 DAE, with the main plants being A. tenella,
Senna obtusifolia and Panicum maximum . Accepting losses of 5% in soybean productivity,
the CPPI values were estimated to range from 33 to 66 DAE for the no-till system and from
34-76 DAE for the conventional till system. Weed interference during the full crop cycle reduced,
in average, 46 and 32% of productivity under the no- till and conventional till syste ms,
respectively. No effects were observed on plant height, first pod insertion height, and number of
pods per plant due to the presence of weed community.
Keywords:

competition, Glycine max, control periods.

INTRODUÇÃO
A cultura da soja const itui-se na mais
importante oleaginosa cultivada no mundo. No
âmbito mundial, o Brasil é o segundo maior
produtor e um dos principais exportadores dos

grãos. A soja está sujeita a uma série de fatores
que podem influenciar o seu desenvolvimento
e a produção. As plantas daninhas acarretam
perda s na produtiv idade devido, principalmente, à competição por luz, nutrientes e água,
além de dificultarem a colheita. Atuam também
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com o hospe dei ras de pragas e doe nça s e
exercem pressão de natureza alelopática. O
grau de interferência causado pelas plantas
dan inh as na cul tur a dep end e da época e
duração do perí odo de conv ivência (Pit elli ,
1985).
As determinações dos períodos de convivên cia tol era dos por uma cul tur a com as
plantas daninhas são obtidas estudando-se os
perí odos crít icos de interferên cia (Pit elli &
Durigan, 1984). Diversos autores, no Brasil,
tê m de te rm in ad o os pe rí odos cr ít ic os de
convivência e controle de plantas daninhas
para culturas anuais, tendo-se observado que
eles não ocor rem de forma similar. Isso é
normal, porque as condições de desenvolvimento em que foram conduzidos os ensaios,
bem como os próprios cultivares utilizados e
as composições específicas das comunidades
infestantes, são diferentes (Pitelli, 1980).
Com relação às condições de desenvolvimento, a presença de restos culturais sobre a
superfície do solo, que caracteriza o sistema
de semeadura diret a (SSD), pode acarr etar
mudança da composição da comunidade de
plantas daninhas, pois a cober tura morta,
deixada pelos restos da cultura anterior por
ocasião da colheita ou pela dessecação e/ou
rola gem da cobertur a vegetal, exer ce forte
influência física, química e biológica sobre a
germinação das plantas daninhas (Buzat ti,
1999). No tocante aos cultivares, sabe-se que,
em decorrência principalmente do vigor e da
arquitetura das plantas, eles também podem
al te ra r a composiç ão da comuni dade in fest ante , pois exis tem algu ns com elev ada
ca pa ci da de co mp et it iv a co m as pl an ta s
daninhas. Lamego et al. (2004) evidenciaram
que cultivares de soja com características dissimilares portadores de habilidade competitiva
superior , além de tole rarem a competiç ão,
preservando o potencial de produtividade de
gr ão s, ta mb ém ca us ar am su pr es sã o na
produção de grãos das plantas concorrentes
associadas. Pires et al. (2005), através de uma
anál ise conj unta de várias cara cter ísti cas,
constataram que, entre os cultivares de ciclo
precoce, alguns mostraram ser mais competitivos com as plantas daninhas e são indicados
para áreas de maior incidência destas plantas.
Algu mas pesq uisa s, para dete rmin ação do
período anterior à interferência (PAI) e período
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total de prevenção da interferência das plantas
daninhas (PTPI), foram realizadas por Durigan
(1983), Spadotto et al. (1994), Carvalho & Velini
(2001) e Meschede et al. (2002).
A presente pesquisa objetivou estudar os
efeitos dos períodos de controle e de convivência de uma comunidade infestante sobre a
produção da soja, por meio da determinação
do período anterior à interferência (PAI), período total de prevenção da interferência (PTPI)
e período crítico de prevenção à interferência
(PCPI), nos sistemas de semeadura direta (SSD)
e convencional (SSC).
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa constou de dois experimentos, ambos conduzidos na área experimental
pertencente à Faculdade de Ciências Agrárias
e Veteri nárias da Un iv ersidade Estadual
Paulista – UNESP, localizada no município de
Jaboticabal – SP, na estação das águas (novembro a março). O solo foi classificado como
Latossolo Vermelho eutrófico típico de textura
argilosa. O clima da região de Jaboticabal, com
base na classificação internacional de Köppen,
é do tipo Cwa. Na época das águas predominam as chuvas de verão, com inverno relativamente seco. A temperatura média do mês mais
quente é superior a 22 oC, e da do mês mais
frio , inferior a 18 oC, sendo a precipit ação
anual de 1.440 mm.
Os cul tiv are s de soja uti liz ados for am
M-SOY-6101 e CD 201, para o SSC e SSD,
respectivamente, ambos semeados no espaçamento de 0,45 m entre linhas, depositando-se
20 sementes por metro linear. Realizou-se a
adubação no sulco de plantio com 300 kg ha-1
da formulação 4-20-20. Em ambos os sistemas
os tratamentos experimentais constaram de
dois grupos: no primeiro, a cultura da soja
permaneceu livre da convivência das plantas
da ni nh as , at ra vé s de ca pi na s ma nu ai s,
desde a emergência até 18, 28, 38, 48, 58, 68,
78 e 118 dias (todo o ciclo da cultura), que
correspondeu ao grupo no mato (grupo M). No
segundo grupo, no limpo (grupo L), a cultura
ficou em convivência desde a emergência até
os mesmos períodos descritos anteriormente,
totalizando assim 16 tratamentos experimentai s. O del ine ame nto experi men tal foi em
blocos casualizados, com quatro repetições. Ao
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término de cada período de convivência das
plantas daninhas foi realizado levantamento
da comunidade infestante, quando se determinou a densidade e a massa da matéria seca,
amba s específi cas e totais. Na colh eita da
cultura foi determinada a estatura de plantas,
a altura de inserção da primeira vagem, o número de vagens por planta e a produtividade
(kg ha -1), os quais foram submetidos à análise
de variâ ncia pelo teste F, sendo as médias
com par adas pel o tes te de Tukey a 5% de
probabilidade.
As análises dos dados de produtiv idade
foram processadas separadamente, dentro de
cada grupo (períodos iniciais de convivência
ou de controle das plantas daninhas). Os resultados de produtividade foram submetidos à
análise de regressão pelo modelo sigmoidal de
Boltzman, conforme utilizado por Kuva et al.
(2 00 0) . Es se mo de lo ob ed ec e à se gu in te
equação:
Y= A2 + [(A1-A2 )/(1+ exp (X-Xo)/ dx)]
em que Y é a produtividade estimada em grãos
de soja, em kg ha -1; X, o limite superior do
período de convivên cia ou contro le con sider ado; A1 , a pro dução máx ima est ima da
obtida nas parcelas mantidas no limpo durante
todo o ciclo da cultura; A2, a produção mínima
estimada decorrente das parcelas mantidas no
mato durante todo o ciclo; Xo, o período superior do período de convivência ou controle, que
corresponde ao valor intermediário entre a produção máxima e a mínima; e dx, o parâmetro
que indica a velocidade de perda ou ganho de
produção (tg D no ponto Xo).
Com bas e nas equ açõ es de reg res são ,
foram determinados os períodos de interf erência das plantas daninhas para os níveis
arbitrários de tolerância de 5% de redução na
produtividade dos grãos de soja, em relação
ao tratamento mantido na ausência das plantas daninhas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade infestante no SSD foi composta por 12 espécies de plantas daninhas,
das quais 67% foram de dicotiledôneas e 33%
de monocotiledôneas. Dentre elas, destacaramse visualmente três espécies: Alternanthera
te ne ll a (A LR TE ), Bi de ns pi lo sa (B ID P) e
Cenchrus echinatus (CCHEC).
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No SS C, a comuni dade in fe st ante foi
composta por 16 espécies de plantas daninhas,
das quais 60% foram de dicotiledôneas e 40%
de monocotiledôneas. Dentre as espécies que
compuseram a comunidade infestante, três se
destacaram visualmente: Alternanthera tenella
(ALRTE), Senna obtusifolia (CASOB) e Panicum
maximum (PAN MA). As principais espécies
de plant as daninhas monocotile dôneas que
infestam a cultura da soja, especificamente no
Estado de São Paulo, segundo Gelmini & Diehl
(1983) são: B. pl ant agi ne a, C. ec hin atu s,
D. sanguinalis, E. indica, Richardia roseum e
Commelina virginica, e entre as dicotiledôneas:
A. tenella, A. hispidum, A. australe, Amaranthus
hyb ridus , Age ratu m con yzo ide s, B. pil osa ,
Bo rr er ia al at a, S. ob tu si f ol ia , Da tu ra
stramonium, Emilia sonchifolia, E. heterophylla,
Eup hor bia pil uli fe ra, Gal ins oga par vif lora,
Ipo moea purp ure a, Ni can dra phys aloide s,
Portulaca oleracea, Polygon um conv olvulus ,
Raphanus raphanistrum, Richardia brasiliensis,
So lan um am er ic an um , Si da rh om bi f ol ia ,
S. glaziovii e Sonchus oleraceus.
Analisando a densida de (Figura 1a) e o
acúmulo de massa da matéria seca (Figura 2a)
da comunidade infestante no SSD, em resposta
aos períodos de convivência (grupo M), verificou-se que, aos 18 dias após a emergência
(DAE) da cultura, as plantas daninhas atingiram densidade de 222 plantas m-2; aos 28 DAE,
a dens idad e foi máxi ma (377 plan tas m -2),
devido à ocorrência de um segundo fluxo de
emergência das plantas daninhas, decrescendo
exponencialmente após e atingindo 56 plantas
m-2 aos 118 DAE. A massa seca da parte aérea
apresentou crescimento linear com o decorrer
do tempo e foi máxima aos 118 DAE (colheita),
atingindo 368 g m-2.
No SSC, a densi dade da comunidade
infestant e (Figur a 1b) decr esce u exponencialmente com os aumentos dos períodos de
convivência com a cultura. Aos 18 DAE, as
plantas daninhas apresent aram a máxi ma
densidade observada (161 plantas m-2), sendo
reduzida para 29 plantas m-2 aos 118 DAE.
Com relação à massa da matéria seca (MS)
desta comunidade (Figura 2 b), verificou-se que
o au me nt o fo i ex po ne nc ia l, pa rt in do de
2,5 g m-2 aos 18 DAE e atingindo 406,7 g m-2
aos 118 DAE.
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(a)

(b)

Figura 1 - Densidade das plantas daninhas em função do período de convivência no SSD (a) e SSC (b). UNESP, Jaboticabal, 2004.

(a)

(b)

Figura 2 - Acúmulo de matéria seca das plantas daninhas em função do período de convivência no SSD (a) e SSC (b). UNESP,
Jaboticabal, 2004.

De acordo com Radosevich & Holt (1984),
à medida que se aumenta a densidade e o
desenvolvimento das plantas daninhas, especi alm en te da qu ela s que ge rmi na ra m e
emergiram no início do ciclo de uma cultura,
como a da soja, intensifica-se a competição
interespecífica e intra-específica, de modo que
as plantas daninhas mais altas e desenvolvidas
se to rn am domi nant es , ao pass o que as
menores são suprimidas ou morr em. Esse
comportamento de uma comunidade infestante
justifica a redução da densidade das plantas
com o aumento da massa da matéria seca nos
períodos de desenvolvimento finais da soja.
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Emb ora os exp eri men tos ten ham sid o
instalados em uma mesma área, constatou-se
diferenciação na composição da comunidade
infestante, com menor diversidade de espécies
no SSD, que se apresentaram em maior densidade e que pratic amente acu mulara m o
dobro da quantida de de mat éri a sec a até
78 dias após a emergência da cultura, porém
com biom assa se igualando à do SSC por
ocasião da colheita. Resultados semelhantes,
quanto à maior emergência de plantas daninhas, em maior nível de palha foram encontrados por Correia et al. (2006), onde se esperava
o contrário. No entanto, embora a palha possa
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influenciar negativamente a germinação de
sementes, ela também pode favorecer algumas
espécies de plantas daninhas, por meio da
redução na ampli tude de vari ação térm ica
diária do solo, da conservação da sua umidade
ou, ainda, da melhoria física, química e biológica do solo.
Pelos resultados expressos na Tabela 1,
para o SSD, e na Tabela 2, para o SSC, verificou-se que em ambos os sistemas de semeadura não houve dif erença sig nif icativ a na
estat ura das plant as de soja, na altur a de
inserção da primeira vagem e no número de
vagens por planta, em decorrência dos períodos
de convivência ou controle das plantas daninhas.
Os resultados de produtividade de grãos
de soja no SSD, no qual se utilizou o cultivar
CD 201, podem ser analisados observando-se a
Figura 3. Comparando a produtividade obtida
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na ausência total de plantas daninhas (testemunha no limpo) com a obtida na presença
destas durante todo o ciclo (testemunha no
mato), verificou-se redução de 46% na produtividade de grãos, sendo a produtividade
máxima alcançada de 3.048 kg ha-1.
Para o SSC, no qual se utilizou o cultivar
M-SOY-6101, observa-se na Figura 4 que a
redução imposta na produtividade de grãos
pelas plantas daninhas que conviveram com a
cultura durante todo o seu ciclo foi de 32%,
sendo a produtividade máxima de grãos de
3.338 kg ha-1.
Nas Figuras 3 e 4 estão representadas as
duas curvas ajustadas segund o Boltzman
(Kuva et al., 2000): uma represent ando os
rendimentos da produtividade em grãos de soja
obtida nas plantas que permaneceram inicialme nte em con viv ência com as pla nta s
daninhas, ou seja, no mato (grupo M), que

Tabela 1 - Efeitos de períodos de convivência e de controle das plantas daninhas sobre a estatura de plantas, a altura de
inserção da primeira vagem, o número de vagens por planta e a produtividade de grãos no sistema de semeadura direta
(SSD). UNESP/Jabot icabal, 2004
Tratamento
1

Altura de plantas (cm)

No mato

66,33

CV(%)
1/

7,12
2/

Altura de inserção da
1a vagem (cm)
21,98

11,91

N o de vagens por
planta1/
5,93

6,09

Produtividade de
grãos (kg ha-1)
1.656 B

15,96

3/

Dados transformados para x; DL = dias no limpo; DM = dias no mato. Médias seguidas por mesma letra, na colu na, não diferem
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. NS – não-significativo pelo teste F. *,** significativo estatisticamente a 5 e 1%,
respectivamente.
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Tabela 2 - Efeito de períodos de convivência e de controle das plantas daninhas sobre a estatura de plantas, a altura de
inserção da primeira vagem, o número de vagens por planta e a produtividade de grãos no sistema de semeadura
convencional (SSC). UNESP/Jaboticabal, 2004
Tratamento
1

Altura de plantas (cm)

No mato

110,28

CV(%)
1/

Altura de inserção da
1 a vagem (cm)

4,01
2/

No de vagens por
planta1/

24,40

5,87

8,92

10,21

Produtividade de
grãos (kg ha-1)
2.266 C

11,69

3/

Dados transformados para x; DL = dias no limpo; DM = dias no mato. Médias seguidas por mesma letra, na colu na, não diferem
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. NS – não -significativo pelo teste F. *,** significativo estatisticamente a 5 e 1%,
respectivamente.

permite a determinação do período anterior à
interferência (PAI); e a outra representando os
rendimentos das plantas que permaneceram
inicialmente sem convivência com as plantas
daninha s, ou seja, no limpo (grupo L), que
permite a determinação do período total de
prevenção da interferência (PTPI).
Tanto para o SSD como para o SSC foi
realizada a estimativa dos valores do limite
superior do PAI e do PTPI, considerando uma
tolerância de redução de 5% na produtividade
da cultura da soja. Tolerando-se essa redução,
a produtividade da soja no SSD passou a ser
af et ada pela conv ivên cia com as pla nt as
daninhas a partir de 33 dias após a emergência
- DAE (PAI); o controle das plantas daninhas
teve de ser realizado até os 66 DAE (PTPI), para
que a prod ução da soja ati ngi sse 95% da
produção máxima (Figura 3). O intervalo entre
ess es doi s per íod os – ou sej a, ent re 33 e
66 DAE – é caracterizado como período crítico
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de prevenção da interferência (PCPI). Para o
SSC (Figura 4), o PAI encontrado foi de 34 DAE,
e o PTPI, de 76 DAE; conseqüentemente, o
PCPI foi dos 34 aos 76 dias após a emergência
da soja. O PCPI corresponde ao período em
que efetivamente a cultura deve ser mantida
na ausência das plantas daninhas (Pitelli &
Durigan, 1984).
Conside ran do-se uma perda de 5% de
produtiv idade, no sistema de semeadura
diret a, com predominân cia na comunidade
infestante de Alternanthera tenella, Cenchrus
echinatus e Bidens pilosa, o cultivar de soja
CD 201 pode conviver com essa comunidade
até 33 dias após sua emergência (PAI), com
um período total de prevenção da interferência
(PTPI) até 66 DAE, resultando em um período
crítico de prevenção da interferência (PCPI) dos
33 aos 66 DAE. Neste sistema, as plantas
daninhas reduziram em 46% a produção da
soja.
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Figura 3 - Produtividade em grãos de soja, do cultivar CD 201,
no SSD, em resposta aos per íod os de con tro le e de
convivência com as plantas daninhas, considerando uma
perda de 5% na produtividade. UNESP/Jaboticabal, 2004.
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Embora os sistemas de manejo e os cultivares de soja tenham sido distintos, o período
anterior à interferên cia (PAI) foi semelh ante, em torno dos 30 dias após a emergência
da cultura (DAE), com um período total de
prevenção da interferência (PTPI) dez dias mais
longo no SSC, estendendo-se até cerca dos
80 DAE, prov avelmen te em decorrência de
menor densidade e acúmulo de matéria seca
das plantas daninha s no período crítico de
prevenção da interferência (PCPI). Como conseqüência, o cultivar CD 201 no SSD se mostrou
mai s sen sív el à int erfer ênc ia das plantas
daninhas, com maior redução em sua produtividade.
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