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RESUMO 

 

As plantas daninhas são um dos principais fatores bióticos presentes nas áreas agrícolas com 

capacidade de interferir negativamente às culturas. Nesse sentido, destaca-se a importância do 

conhecimento acerca de suas necessidades e desenvolvimento fenológico, bem como a 

importância da habilidade de predição do mesmo. Este trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de ajustar o desenvolvimento de capim-carrapicho (Cenchrus echinatus L.), capim-

favorito (Rhynchelytrum repens Willd.), apaga-fogo (Alternanthera tenella Colla) e nabiça 

(Raphanus raphanistrum L.) à equação de primeiro grau y = ax, bem como verificar a 

acúmulo de massa seca quando submetidas em condições de fotoperíodo crescente e 

decrescente. Para tanto, quatro experimentos foram desenvolvidos, considerando as quatro 

espécies, em fotoperíodo crescente, semeados em setembro, e em fotoperíodo decrescente, 

semeados em fevereiro. As avaliações de fenologia foram realizadas em dias alternados e em 

escala numérica BBCH. Ao atingirem estádio de maturação do fruto, as parcelas foram 

colhidas e aferidas as massas da parte aérea e do sistema radicular. Posteriormente, a 

fenologia foi ajustada a equações de primeiro grau. Da mesma forma, os dados de matéria 

seca final foram submetidos a análise de variância e teste estatístico ‘t’. Foi possível ajustar o 

desenvolvimento fenológico das quatro espécies de plantas daninhas aos modelos lineares. As 

plantas de carrapicho e apaga-fogo não foram influenciadas em sua fenologia pelos efeitos do 

fotoperíodo, enquanto capim-favorito e nabiça tiveram desenvolvimento acelerado em 

fotoperíodo decrescente. A semeadura em dias quentes favoreceu o acúmulo de massa do 

apaga-fogo e do carrapicho, mesmo em condições de fotoperíodo decrescente. 

 

Palavras-chave: Fenologia; massa seca; fotoperíodo; modelagem. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Weeds are major biotic components of the agroecosystem that are capable of negatively 

interfering in crops. In this sense, it highlights the importance of knowledge about their needs 

and phenological development, and the importance of the predictive ability of the same. This 

study was developed in order to adjust the development of southern sandbur (Cenchrus 

echinatus L.), Natal grass (Rhynchelytrum repens Willd.), joyweed (Alternanthera tenella 

Colla) e wild radish (Raphanus raphanistrum L.) to first-degree equation y = ax, and check 

the dry matter accumulation when subjected to conditions of increasing and decreasing 

photoperiod. Therefore, four experiments were developed considering the four species, 

increasing photoperiod, sown in September, and in decreasing photoperiod, sown in February. 

The phenology evaluations were performed on alternate days and numerical scale BBCH. 

When they reached the maturation stage, the plots were harvested and measured the masses of 

shoot and root system. Subsequently, the phenology was adjusted to first-degree equations. In 

the same way, the final dry matter data were subjected to analysis of variance and 't' statistical 

test. It was possible to adjust the phenological development of the four weed species to linear 

models. The plant southern sandbur and joyweed were not influenced in its phenology by the 

effects of photoperiod, while Natal grass and wild radish had accelerated development in 

decreasing photoperiod. Sowing in warm weather favored the mass accumulation of joyweed 

and southern sandbur even in conditions of decreasing photoperiod. 

 

Key words: Phenology; dry matter; photoperiod; modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas daninhas são um dos principais componentes bióticos do agroecossistema 

com capacidade de interferir negativamente nas culturas. Os efeitos negativos causados pelas 

plantas daninhas se manifestam sobre a quantidade e a qualidade da produção agrícola, 

consequência da competição pelos recursos de crescimento oferecidos pelo ambiente, da 

alelopatia ou por serem agentes que hospedam pragas e doenças, permitindo a multiplicação 

destas. Lorenzi (2014) estima que, no Brasil, as perdas ocasionadas às culturas agrícolas pela 

interferência das plantas daninhas estejam em torno de 20 – 30%. 

Afim de contornar o problema, medidas precisam ser tomadas para que possam, assim, 

reduzir as perdas. Dentre estas medidas, destaca-se a utilização de defensivos agrícolas, 

utilizados para inibir o efeito de agentes externos, incluindo plantas daninhas, nas culturas. 

Entre estes, surgiram, desde a década de 1950, grupos químicos de ação herbicida cujo 

principal propósito era o controle de plantas em pós-emergência (FOLONI, 2016). Hoje, a 

aplicação destes produtos tem sido o método de controle mais adotado, devido à sua 

eficiência, custo e praticidade (MOREIRA et al., 2010).  

No entanto, mesmo com esse tipo de vantagem em relação aos outros tipos de 

métodos, o uso de herbicidas exige conhecimento, visto que diversos fatores são capazes de 

influenciar a metodologia utilizada para tal uso destes produtos (FOLONI, 2016). Assim, a 

eficácia de um herbicida depende das características físico-químicas e dose do produto, 

espécie a ser controlada, estádio de desenvolvimento e biologia da planta daninha, estádio de 

desenvolvimento da cultura, técnicas de aplicação, fatores ambientais no momento e após a 

aplicação dos herbicidas, além das características físico-químicas do solo para os herbicidas 

aplicados em pré-emergência (CHRISTOFFOLETI e LÓPEZ-OVEJERO, 2005). 

Deste modo, o conhecimento das características biológicas das plantas daninhas 

favorece a escolha da forma e momento da intervenção química a ser utilizada. As plantas 

daninhas têm seu desenvolvimento ligado a diversos estádios fenológicos que caracterizam 

maior ou menor sensibilidade das plantas às aplicações de herbicidas (CHRISTOFFOLETI et 

al., 2005; MOREIRA et al., 2010). Depois de emersas, estas plantas dominam rapidamente o 

ambiente, seja por meio do desenvolvimento de vigoroso sistema radicular, seja por meio do 

domínio do espaço com maior interceptação da luminosidade disponível (HORAK e 

LOUGHIN, 2000; CARVALHO et al., 2005; CARVALHO, LÓPEZ-OVEJERO e 

CHRISTOFFOLETI, 2008). Quanto mais estabelecidas no ambiente, quanto mais bem 
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formado o sistema radicular, ou mesmo quanto maior o número de folhas, mais difícil se torna 

o controle pós-emergente e maiores serão os danos por competição. 

As plantas da família Poaceae são mais facilmente controladas sempre que as 

aplicações são realizadas em período anterior ao perfilhamento, enquanto que as plantas 

daninhas de folha larga têm recomendação para aplicação no estádio de desenvolvimento de 2 

a 4 folhas, onde estão mais sensíveis aos herbicidas.  Este período é denominado de pós-

emergência inicial ou precoce e garante o melhor controle das espécies.  Assim, deve-se 

planejar o sistema produtivo para que as intervenções químicas sejam realizadas sobre as 

plantas nos estádios mencionados. No entanto, ainda é possível a aplicação em estádios mais 

avançados, porém, ressalta-se que as doses aplicadas serão maiores para que o mesmo 

resultado seja assegurado e, consequentemente, aumentam os custos e podem comprometer a 

eficiência e seletividade da molécula (CHRISTOFFOLETI, CARVALHO e NICOLAI, 2005). 

Em alguns casos, é importante conhecer, também, a estratégia de propagação utilizada 

pela espécie alvo, afim de manter seu controle eficiente. Dentre os propágulos pelos quais as 

plantas daninhas se perpetuam em determinada região, ou se propagam para outra, estão as 

sementes, frutos ou estruturas vegetativas. De modo geral, as plantas daninhas produzem 

grande quantidade de propágulos e o sucesso de permanência no local depende 

principalmente do número e da viabilidade dos propágulos produzidos (BRIGHENTI e 

OLIVEIRA, 2011). Assim, o impedimento da geração de propágulos é capaz de reduzir as 

populações das plantas daninhas. 

Existem, em alguns casos, espécies de plantas daninhas que se destacam por serem 

prejudiciais ao produto agrícola produzido na região, ou a algum processo vinculado a este, 

como pode ser o caso da corda-de-viola (Ipomoea sp.) na cana-de-açúcar, prejudicando o 

processo de colheita mecânica; e do capim-carrapicho (Cenchrus echinatus L.) e picão-preto 

(Bidens pilosa L.) no algodoeiro, reduzindo a qualidade de fibras por rompimento e 

impurezas. Portanto, a redução populacional específica destas “plantas-problema” pode ser 

benéfica para a produção agrícola no local. 

Visto a importância do conhecimento das características biológicas das plantas 

daninhas, bem como a importância de uma intervenção química em estádios específicos de 

desenvolvimento e a possibilidade de reduzir o número de propágulos gerados pelas plantas 

daninhas, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar o desenvolvimento 

de quatro plantas daninhas à equação de primeiro grau, bem como verificar a existência de 

crescimento e desenvolvimento diferenciado quando submetidas às condições de fotoperíodo 

crescente e decrescente, em condições não competitivas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Biologia das plantas daninhas 

 

Na região tropical do mundo, a interferência das plantas daninhas sobre as culturas 

agrícolas é responsável por reduções de produtividade. Por interferência, considera-se o 

conjunto dos diferentes efeitos negativos das plantas daninhas sobre as culturas, podendo ser 

dividida em interferências diretas (alelopatia, competição, problemas na colheita e redução de 

produtividade) ou indiretas (hospedando pragas, doenças e nematóides, aumento dos custos de 

produção, redução da qualidade do produto colhido e aumentos no teor de umidade dos grãos) 

(LORENZI, 2014).   

A competição caracteriza-se como uma das formas da interferência direta das plantas 

daninhas sobre os interesses humanos. Acontece quando os os recursos abióticos passíveis de 

competição, geralmente nutrientes minerais, luz ou água, são disputados por um número 

excessivo de indivíduos, o qual não é capaz de suportar toda demanda. Ainda, em certos 

ambientes e condições específicas (comunidades muitos densas com intensa atividade 

metabólica), a competição pode se estabelecer pela ocupação do espaço e até mesmo pelo gás 

carbônico (CO2) disponível (PITELLI, 1985). 

A interferência provocada pelas plantas daninhas varia em razão de características 

próprias da comunidade infestante (composição específica, densidade e distribuição espacial), 

da cultura (espécie ou variedade, espaçamento e densidade de semeadura/população), e da 

época e extensão dos períodos de convivência (PITELLI, 1985). Neste sentido, Fernández 

(1982) observou que uma das maiores limitações que existiam para a implantação de 

programas de manejo integrado de plantas daninhas era a carência de conhecimentos básicos 

sobre a biologia e a ecologia destas plantas. 

Ainda, o conhecimento profundo das características destas plantas permite a 

caracterização de mecanismos de resistência das plantas daninhas a estes produtos, uma vez 

que tem sido observado o surgimento de biótipos de plantas resistentes a herbicidas 

(CHRISTOFFOLETI et al., 2016). 

Constantin (2011) afirma que o sistema de manejo não deve visar somente a 

eliminação de interferência sobre a cultura, mas deve, também, visar a diminuição da 

produção de propágulos, afim de promover gradativa redução de infestação sobre futuras 

explorações agrícolas.  
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2.2 Previsão do Desenvolvimento de Plantas Daninhas 

 

 Neste ponto, vale a pena ressaltar que crescer é diferente de desenvolver. Enquanto 

crescer pode ser entendido como aumento irreversível de massa e volume, desenvolver diz 

respeito à alternância entre sucessivos estádios fisiológicos, com expressão sobre a fenologia 

da planta. Assim sendo, ao menos em teoria, uma planta é capaz de crescer sem, 

necessariamente, desenvolver e vice-versa (MACHADO et al., 2014).  

A fenologia pode ser definida como o estudo da ocorrência de eventos vegetativos e 

reprodutivos das plantas no decorrer do ano, bem como das relações com fatores ambientais e 

bióticos (LIETH e SCHULZ, 1976). Na Ciência das Plantas Daninhas, usualmente, são 

utilizadas escalas fenológicas para descrição e acompanhamento do desenvolvimento de 

plantas, dentre estas, destaca-se a escala proposta por Hess et al. (1997), que transforma as 

informações inicialmente qualitativas em uma escala numérica, permitindo a aplicação em 

modelos matemáticos. 

Neste sentido, estudos sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas daninhas 

fornecem informações sobre os diferentes estádios fenológicos e padrões de crescimento 

vegetal.  Estes resultados permitem a análise do comportamento das plantas perante os fatores 

ecológicos, bem como sua ação sobre o ambiente, principalmente quanto a sua interferência 

sobre outras plantas, o que pode contribuir para o desenvolvimento de sistemas de manejo 

integrado de plantas daninhas (LUCCHESI, 1984; BIANCO et al., 1995). 

A habilidade de predição de estádios fenológicos, tais como florescimento, 

desenvolvimento e dispersão de sementes de plantas daninhas pode auxiliar no 

desenvolvimento das práticas de manejo (GHERSA e HOLT, 1995).  Ainda, as características 

de crescimento de determinada espécie oferecem um indicador de sua habilidade competitiva 

(HOLT e ORKUTT, 1991).  

A análise quantitativa do crescimento e desenvolvimento é a parte da fisiologia 

vegetal em que se utilizam modelos e fórmulas matemáticas para a avaliação de índices de 

crescimento, muitos deles relacionados à atividade fotossintética (REIS e MILLER, 1979).  
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2.3 Previsão do Desenvolvimento com Equações de Primeiro Grau 

 

 Reconhecidamente, o crescimento de plantas daninhas ocorre de forma sigmoide. 

Inicialmente, há uma primeira fase de crescimento com pequeno acúmulo de massa; em 

seguida, tem-se a segunda fase de crescimento, com rápido acúmulo de massa; por último, 

novamente, tem-se fase lenta, caracterizada pela maturação dos frutos e senescência das 

plantas (CARVALHO, LÓPEZ-OVEJERO e CHRISTOFFOLETI, 2008).  Porém, no caso do 

desenvolvimento, este tem sido adequadamente ajustado a modelos lineares de predição 

(MACHADO et al., 2014; SILVA et al., 2014). 

 Em um sistema de produção agrícola, uma das opções para não haver baixas na 

produção, seja por competição por recursos, ataques de pragas e doenças ou por algum outro 

fator, é o monitoramento e o planejamento, como forma de prevenção. Nesse aspecto, sabe-se 

que um dos principais métodos de controle para as plantas daninhas é a própria cultura bem 

instalada, na época e momento adequados (CONSTANTIN, 2011). Ainda, a integração dos 

métodos e ferramentas é primordial para o bom funcionamento dos mesmos. 

Assim, o modelo linear de predição do desenvolvimento (y = a.x) possui algumas 

vantagens, dentre estas: é uma equação simples e de fácil compreensão; seu parâmetro (a) tem 

simples interpretação biológica; pode ser interpretado por agrônomos e produtores sem 

necessidade de cálculos complexos; é facilmente ajustado em programas estatísticos.  

 No caso da escala em dias, o parâmetro a pode ser entendido como o estimador de 

proporção entre o número de dias e o desenvolvimento vegetal.  Quanto maior o valor de a, 

mais rápido é o desenvolvimento da espécie.  Por se tratar de um modelo com um único 

parâmetro estatístico, tem-se facilitada a comparação de equações.  Segundo Carvalho e 

Christoffoleti (2007), o parâmetro a possui intervalo de confiança, normalmente com 5% de 

probabilidade.  Quando são reconhecidas duas equações com sobreposição do intervalo de 

confiança do parâmetro a, podem ser julgadas em igualdade.  Quando não há sobreposição, 

tem-se equações diferentes entre si. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todo o trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Machado – MG (21º 40’ S; 

45º 55’ W; 850 m de altitude), em duas etapas.  A primeira etapa foi realizada entre agosto e 

dezembro de 2014; a segunda etapa foi desenvolvida entre fevereiro e junho de 2015. 

Interpolando as etapas, quatro experimentos independentes foram desenvolvidos, 

considerando quatro espécies de plantas daninhas (uma espécie em cada experimento). As 

espécies foram selecionadas de acordo com a infestação natural da região, sendo duas 

espécies de folha estreita e duas de folha larga. Como folha estreita, optou-se por capim-

carrapicho (Cenchrus echinatus L.) e capim-favorito (Rhynchelytrum repens Willd.), e como 

folha larga, por apaga-fogo (Alternanthera tenella Colla) e nabiça (Raphanus raphanistrum 

L.). As sementes foram coletadas em campo, acondicionadas em sacos de papel, em local 

seco, à temperatura ambiente até o início da instalação do trabalho.  

Em cada fase, sementes das espécies de plantas daninhas foram distribuídas para 

germinação em vasos plásticos de 4 L (Figura 1), onde permaneceram até o final do 

experimento, na proporção de uma planta por vaso. As sementes foram distribuídas em 

excesso em cada parcela, no dia 5 de setembro, para a condição de fotoperíodo crescente 

(FC), e no dia 4 de fevereiro, para a condição de fotoperíodo decrescente (FD). 

Posteriormente à semeadura, efetuou-se gradualmente o desbaste até que atingisse a 

proporção desejada de uma planta por vaso.  

Os vasos (parcelas) foram preenchidos com mistura de substrato comercial, terra e 

vermiculita (2:1:1), devidamente fertilizada. As parcelas foram irrigadas sempre que 

necessário, sem a ocorrência de deficiência hídrica. 

Para cada espécie de planta daninha (experimento), o delineamento experimental 

adotado foi inteiramente ao acaso, com dois tratamentos (datas de semeadura – agosto e 

fevereiro) e dez repetições, totalizando 20 parcelas. Logo após a semeadura, iniciaram-se as 

avaliações de fenologia (Figura 2), em dias alternados, até a maturidade do fruto ou semente, 

de acordo com escala BBCH, proposta por Hess et al. (1997). Em cada população (10 

repetições de mesma espécie), o estádio fenológico foi definido quando reconhecido em ao 

menos seis parcelas. 
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Figura 1. Parcelas do experimento aos 19 DAS, em condição de fotoperíodo decrescente, a 

saber, da esquerda para a direita: capim favorito, apaga-fogo, picão-preto (descartado das 

análises), capim-carrapicho e nabiça. Machado, 2014/15 

 

 

Assim que a população de uma espécie alcançou estádio fenológico de maturação do 

fruto ou semente (80 - HESS et al., 1997), as parcelas foram colhidas. As dez parcelas 

(repetições) foram amostradas pelo método destrutivo, passaram por lavagem em água 

corrente, para a retirada do substrato remanescente nas raízes (Figura 3) e, em seguida, o 

material amostrado foi secado em estufa a 70ºC por 72h. Após secagem, mensurou-se a massa 

seca (g planta
-1

) das raízes (Mrz), da parte aérea (Mpa) e total (Mt). 
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Figura 2. Avaliação de estádio fenológico, a exemplificar, plantas de capim-favorito (estádio 

22 – dois perfilhamentos visíveis – HESS et al. (1997)). Machado, 2014/15 

 

 

 

Figura 3. Estrutura radicular de capim-carrapicho, em condições de fotoperíodo crescente 

(esquerda) e decrescente (direita), após a retirada do substrato com auxílio de água corrente. 

Machado, 2014/15 
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A análise estatística dos dados foi realizada por meio da aplicação do teste F na análise 

da variância. As variáveis massa seca das raízes, parte aérea e total, obtidas nas diferentes 

datas de semeadura, foram analisadas por meio da aplicação do teste de 't', com 5% de 

significância, para comparar as duas datas de semeadura. A fenologia foi ajustada a regressões 

lineares de primeiro grau, com interceptação na origem (y = a.x), com base em dias.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio do modelo linear y = ax, onde y representa o estádio fenológico e x Dias 

Após Semeadura (DAS), obteve-se o parâmetro de desenvolvimento a, para as quatro 

espécies de plantas daninhas (Tabela 1). Este parâmetro corresponde à taxa de 

desenvolvimento fenológico da espécie. Quanto mais elevado é a, maior a taxa de 

desenvolvimento e, portanto, menor o tempo disponível para se efetuar o manejo. 

Considerando-se as quatro espécies vegetais, duas (apaga-fogo e capim-carrapicho) 

tiveram desenvolvimento fenológico semelhante entre a condição de fotoperíodo crescente e 

decrescente, já que houve sobreposição do intervalo de confiança do parâmetro a obtido no 

modelo linear correspondente às duas condições de fotoperíodo (CARVALHO e 

CHRISTOFFOLETI, 2007). Resultado este similar ao obtido por Lima et al. (2015) para 

plantas de tiririca (Cyperus rotundus). Portanto, novos parâmetros propostos para estas 

espécies foram obtidos com a média das duas condições (Média Geral – Tabela 1).  

 

 

Tabela 1.  Parâmetros do modelo linear
1
 para estimativa do desenvolvimento fenológico de 

quatro espécies de plantas daninhas, submetidas à condição de fotoperíodo crescente ou 

decrescente.  Machado, 2014/15 

Condição Parâmetro a R² 
Intervalo de Confiança

2
 

Ponto Mínimo Ponto Máximo 

Apaga-fogo 

Fotoperíodo Crescente 0,8555 0,9319 0,8226 0,8884 

Fotoperíodo Decrescente 0,8374 0,9206 0,8066 0,8683 

Média Geral 0,8462 0,9262 0,8241 0,8684 

Capim-carrapicho 

Fotoperíodo Crescente 0,9508 0,9050 0,8912 1,010 

Fotoperíodo Decrescente 0,9477 0,9439 0,9034 0,9919 

Média Geral 0,9493 0,9230 0,9130 0,9856 

Capim-favorito 

Fotoperíodo Crescente 0,5826 0,7930 0,5432 0,6219 

Fotoperíodo Decrescente 0,6621 0,8482 0,6288 0,6953 

Nabiça 

Fotoperíodo Crescente 1,0430 0,8970 0,9870 1,0989 

Fotoperíodo Decrescente 1,2393 0,9230 1,1723 1,3063 
1
Modelo linear: y=ax; 

2
Intervalo de confiança para o parâmetro a, com 5% de probabilidade. 
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Com relação ao capim-carrapicho, os dados estão em concordância com Machado et 

al. (2014) que, avaliando 12 datas diferentes de semeadura da espécie, observaram 

desenvolvimento fenológico semelhante para oito datas.  As outras duas espécies (capim-

favorito e nabiça) tiveram desenvolvimento fenológico diferente entre as duas condições de 

fotoperíodo (Tabela 1), uma vez que não houve sobreposição entre o intervalo de confiança 

do parâmetro a das duas condições experimentais. Estas observações sugerem que o apaga-

fogo e o capim-carrapicho são espécies menos influenciadas em sua fenologia pelo efeito do 

fotoperíodo (Figura 4), quando comparadas capim-favorito e nabiça. 

O capim-favorito e a nabiça desenvolveram-se de forma diferente entre as estações do 

ano (Figuras 6, 7, 8 e 9). Em fotoperíodo crescente, ou seja, princípio da primavera, as 

espécies foram capazes de reconhecer a estação do ano como favorável, o que resultou em 

desenvolvimento mais lento. Em fotoperíodo decrescente, possivelmente por uma adaptação 

ecológica para evitar as condições adversas do outono e inverno, houve aceleração do 

desenvolvimento, ou seja, parâmetro a mais elevado, visando rápido florescimento e produção 

de sementes.  

A habilidade de predição de estádios fenológicos, tais como florescimento, 

desenvolvimento e dispersão de sementes de plantas daninhas pode auxiliar no 

desenvolvimento das práticas de manejo (GHERSA e HOLT, 1995). No caso do capim-

favorito e da nabiça, tem-se menor disponibilidade de tempo para que medidas de manejo 

sejam tomadas em condição de fotoperíodo decrescente, visto que a taxa de desenvolvimento 

é mais elevada (Tabela 1; Figuras 7 e 9).  

Para efeitos práticos, pode-se utilizar o modelo linear y = ax de forma a se obter 

diretamente o tempo disponível para se tomar medidas de manejo antes que a espécie vegetal 

produza sementes e, consequentemente, uma nova geração da mesma. Assim, tem-se a 

equação inversa x = y.a
-1

, onde x corresponde diretamente ao tempo disponível, em dias, para 

a tomada de medidas de manejo, para as respectivas condições de fotoperíodo (Tabela 2). 

Afim de evitar geração de sementes, o manejo deve ser realizado no momento 

imediatamente anterior à geração destes propágulos (estádio 69 – fim do florescimento e 

visualização dos frutos – HESS et al. (1997)) Ainda, para se obter o melhor controle sobre as 

plantas daninhas, o manejo químico deve ser realizado em estádio de pós-emergência inicial 

(CHRISTOFFOLETI, CARVALHO e NICOLAI, 2005) (estádio 19, para poáceas, e estádio 

12, para folhas largas – HESS et al. (1997)). 
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A partir destes dados, pode-se afirmar que o tempo disponível para efetuar o controle 

químico (Tabela 2), em pós-emergência inicial, é de aproximadamente 14 dias para o apaga-

fogo (Figura 4); 20 dias para o capim-carrapicho (Figura 5); 29 dias em FD ou 33 dias em FC 

para o capim-favorito (Figuras 7 e 6, respectivamente); e 10 dias em FD e 12 dias em FC para 

a nabiça (Figuras 9 e 8, respectivamente). Para se efetuar o controle até o estádio anterior à 

frutificação (Tabela 2), o tempo disponível é de aproximadamente 82 dias para o apaga-fogo; 

73 dias para o capim-carrapicho; 104 dias em FD ou 118 dias em FC para o capim-favorito; e 

56 dias em FD ou 66 dias em FC para a nabiça.  

 

 

Tabela 2. Tempo disponível para intervenção ao desenvolvimento de quatro espécies de 

plantas daninhas, submetidas à condição de fotoperíodo crescente ou decrescente.  Machado, 

2014/15 

Condição Parâmetro a 
Tempo disponível

1
 (dias) 

Pós-emergência inicial Fim do florescimento 

Apaga-fogo 

Acumulado Geral 0,8462 14,1810 81,5410 

Capim-carrapicho 

Acumulado Geral 0,9493 20,0147 72,6851 

Capim-favorito 

Fotoperíodo Crescente 0,5826 32,6124 118,4346 

Fotoperíodo Decrescente 0,6621 28,6966 104,2139 

Nabiça 

Fotoperíodo Crescente 1,0430 11,5053 66,1553 

Fotoperíodo Decrescente 1,2393 9,6829 55,6766 
1
Obtido por meio da equação inversa: x=y.a

-1 
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Figura 4. Desenvolvimento do apaga-fogo, segundo escala BBCH (HESS et al., 1997), 

quando submetidos a duas condições de fotoperíodo.  Machado, 2014/15 

 

 

 

Figura 5. Desenvolvimento do capim-carrapicho, segundo escala BBCH (HESS et al., 1997), 

quando submetidos a duas condições de fotoperíodo.  Machado, 2014/15 
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Figura 6. Desenvolvimento do capim-favorito segundo escala BBCH (HESS et al., 1997) 

quando submetido a condição de fotoperíodo crescente.  Machado, 2014/15 

 

 

 
Figura 7. Desenvolvimento do capim-favorito segundo escala BBCH (HESS et al., 1997) 

quando submetido a condição de fotoperíodo decrescente.  Machado, 2014/15 
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Figura 8. Desenvolvimento da nabiça segundo escala BBCH (HESS et al., 1997) quando 

submetida a condição de fotoperíodo crescente.  Machado, 2014/15 

 

 

 
Figura 9. Desenvolvimento da nabiça segundo escala BBCH (HESS et al., 1997) quando 

submetida a condição de fotoperíodo decrescente.  Machado, 2014/15 
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Em relação à massa de matéria seca coletada ao final do experimento (Tabela 3), nota-

se, para a espécie apaga-fogo e capim-carrapicho, o acúmulo de massa na parte aérea (Mpa) e 

total (Mt), na condição de fotoperíodo crescente, foi menor que em condição de fotoperíodo 

decrescente, mesmo com a taxa de desenvolvimento se mantendo similar entre as duas 

condições. Ainda, essa diferença não foi notada na massa de raízes (Mrz) de apaga-fogo.  

A nabiça, por outro lado, não acumulou massa de maneira diferente nas duas 

condições de fotoperíodo. E o capim-favorito, com taxa de desenvolvimento mais elevada em 

condições de fotoperíodo crescente, acumulou significativamente menos Mrz nesta condição.  

 

 

 

 

Tabela 3. Massa de matéria seca de quatro espécies de plantas daninhas, submetidas à 

condição de crescimento em fotoperíodo crescente ou decrescente.  Machado, 2014/15 

Condição 
Massa de Matéria Seca

1
 

Parte Aérea Raízes Total 

Apaga-fogo 

Fotoperíodo Crescente 20,55 b 10,22 30,77 b 

Fotoperíodo Decrescente 30,67 a 9,71 40,38 a 

Teste F 20,13** 0,05
NS

 5,56** 

CV
2
 (%) 21,58 57,09 28,07 

DMS
3
(5%) 4,68 --- 8,45 

Capim-carrapicho 

Fotoperíodo Crescente 7,66 b 4,37 b 12,03 b 

Fotoperíodo Decrescente 12,10 a 6,04 a 18,15 a 

Teste F 6,74* 4,92* 8,04** 

CV
2
 (%) 42,42 35,57 35,02 

DMS
3
(5%) 3,55 1,57 4,47 

Capim-favorito 

Fotoperíodo Crescente 28,67 14,42 a 43,09 

Fotoperíodo Decrescente 31,74 10,98 b 42,69 

Teste F 0,60
NS

 4,407* 0,01
NS

 

CV
2
 (%) 31,94 31,64 31,19 

DMS
3
(5%) --- 3,40 --- 

Nabiça 

Fotoperíodo Crescente 12,76 6,85 19,63 

Fotoperíodo Decrescente 13,32 4,54 17,86 

Teste F 0,13
NS

 4,30
NS

 0,75
NS

 

CV
2
 (%) 28,02 47,82 26,68 

1
Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre si segundo teste 't', com 5% de probabilidade; 

2
Coeficiente de variação; 

3
Diferença mínima significativa; 

NS
 Teste F não significativo; *Teste F significativo a 

5%; **Teste F significativo a 1%. 
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Os dados de massa obtidos não são proporcionais aos dados de desenvolvimento 

fenológico, sugerindo que os efeitos das condições de fotoperíodo afetam de maneira distinta 

o crescimento e o desenvolvimento das espécies vegetais. Com relação a taxa de 

desenvolvimento e do acúmulo de massa, os dados estão em concordância com Machado et 

al. (2014), que afirmaram que uma planta é capaz de crescer sem, necessariamente, 

desenvolver e vice-versa. 

Ainda, o descompasso entre crescimento e desenvolvimento sugere que outros fatores 

os afetam, como a data de semeadura. No caso do apaga-fogo e do capim-carrapicho, apesar 

do desenvolvimento não ter sido afetado pelo efeito do fotoperíodo decrescente, ainda, as 

espécies foram capazes de perceber a temperatura dos dias em que foram semeadas como 

favorável para o seu crescimento, estimulando o mesmo.  

Os modelos poderão ser utilizados para previsões de desenvolvimento das espécies e 

planejamento de pulverizações, em diferentes estações do ano, de modo a oferecer adicional 

ferramenta de manejo em sistemas agrícolas. 

 

  



25 
 

5 CONCLUSÕES 

 

Foi possível ajustar o desenvolvimento fenológico das quatro espécies de plantas 

daninhas a modelos lineares de primeiro grau.  

Não houve efeito de fotoperíodo sobre o desenvolvimento do apaga-fogo e do capim-

carrapicho. Por outro lado, o desenvolvimento fenológico do capim-favorito e da nabiça foi 

acelerado em condição de fotoperíodo decrescente. 

 Não houve alteração no acúmulo de massa da nabiça; o capim-favorito acumulou mais 

massa nas raízes em fotoperíodo crescente; o apaga-fogo e o capim-carrapicho acumularam 

mais massa nas condições de fotoperíodo decrescente.  

 A semeadura em dias quentes favoreceu o acúmulo de massa do apaga-fogo e do 

carrapicho, mesmo em condições de fotoperíodo decrescente. 
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