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Seja através de estudos sobre a biologia, ecologia, fisiologia e morfologia das 

plantas daninhas ou por meio de pesquisas que visem a aplicabilidade dos diferentes 

métodos de controle sobre estas plantas, o objetivo mais amplo almejado é eliminar, 

minimizar ou mesmo reduzir a interferência das plantas daninhas nas culturas agrícolas. 

Neste sentido, acredita-se que seja conveniente iniciar a presente discussão com a 

definição dos termos “interferência” e “competição” que, por vezes, são utilizados de 

forma equivocada.   

Interferência é uma terminologia mais abrangente, que engloba os diferentes 

efeitos negativos das plantas daninhas sobre as culturas agrícolas, sejam estes diretos ou 

indiretos. Competição é uma terminologia mais restrita e caracteriza-se como uma das 

formas da interferência direta das plantas daninhas sobre os interesses humanos. A 

competição ocorre quando existe um excesso de indivíduos recrutando os recursos 

finitos do meio ou quando um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, impede o acesso 

dos demais até a água, nutrientes, luz, espaço físico e até mesmo CO2.   

A interferência das plantas daninhas sobre as culturas pode aparecer em 

diferentes magnitudes, cuja variação é função de características próprias da comunidade 

infestante, da cultura agrícola, da época e extensão dos períodos de convivência, de 

características edafo-climáticas do meio e das técnicas de manejo adotadas (Figura 1).  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1.  Modelo esquemático dos fatores que afetam a interferência entre as culturas 

e a comunidade infestante.  Adaptado de Pitelli (1985). 

 

 

Em restritas situações o homem pode agir sobre as características intrínsecas da 

comunidade infestante. O que pode ser feito, com maior facilidade, são estudos que 

definam o potencial competitivo e a agressividade, densidade, época e período de 

germinação e, desta forma, gerar ferramentas com as quais seja possível prever a 

evolução da cultura e das plantas daninhas dentro do ano agrícola, visando facilitar a 

escolha do melhor momento e forma de controle a ser adotada. 

Exceto através da utilização de meios artificiais de irrigação ou através de 

cultivos protegidos, usualmente o homem também não influencia nas características 

edafo-climáticas do ambiente produtivo. Neste caso, o que pode ser feito é selecionar as 

características particulares de cada cultura em adequação ao meio. A correta escolha da 

época e local de semeadura, a seleção criteriosa do híbrido, cultivar ou variedade a ser 

semeada e a manutenção das condições ideais de desenvolvimento da cultura durante 

todo o seu ciclo (adubação, espaçamento e densidade populacional intra-específica), são 



passos fundamentais que interferem em todo o sistema produtivo e, sem dúvida, 

reduzem a interferência das plantas daninhas. 

Outra forma, e talvez a mais comum, de se minimizar a interferência das plantas 

daninhas sobre as culturas agrícolas é a utilização dos diferentes métodos de controle na 

supressão destas plantas. Sabe-se que a interferência é muito mais significativa em 

períodos específicos, denominados períodos de interferência, onde os métodos de 

controle devem ser administrados eficientemente. Existem três períodos de 

interferência, obtidos experimentalmente, com denominações tradicionais. O primeiro 

destes é chamado de PAI – período anterior à interferência; outro período extremo é 

chamado de PTPI – período total de prevenção da interferência; o intervalo existente 

entre o PAI e o PTPI recebe a denominação de PCPI – período crítico de prevenção da 

interferência, onde, efetivamente, a cultura deve ser conduzida sem a presença das 

plantas daninhas para que o rendimento seja assegurado (Tabela 1).   

 

 

Tabela 1.  PAI, PTPI e PCPI das plantas daninhas sobre as principais grandes culturas 

agrícolas.  Valores médios obtidos na literatura disponível. 

 

Cultura 

Períodos de Interferência das Plantas Daninhas 

PAI PTPI PCPI 

Algodão dias* 10-30 20-60 15-60 

Arroz 
sequeiro (dias) 20-40 40-60 30-50 

irrigado (dias) 10-15 30-45 10-45 

Cana-de-açúcar  

plantio de ano  20-40 90-120 20-120 

plantio de ano e meio 20-50 90-150 20-150 

soqueiras 20-40 70-100 25-100 

Feijão 
dias 15-35 30-50 15-45 

fenologia V2-V4 R5-R6 V2-R6 

Milho 

 safra – dias 15-20 40-45 15-45 

safra – fenologia V2-V3 V6-V8 V2-V7 

safra – graus-dia (GD) 120-250 250-420 150-400 

safrinha – graus-dia (GD) 130-300 350-500 200-400 

Soja 
dias 10-20 35-45 15-45 

fenologia V2-V4 R3-R4 V2-R3 

Trigo dias 10-15 40-50 10-45 

* dias contados à partir da emergência da cultura. 

 

 O conhecimento dos conceitos de períodos de interferência facilita o processo de 

tomada de decisão sobre o método de controle de plantas daninhas a ser adotado. Vale 

lembrar que tanto maior será a interferência das plantas daninhas quanto maior for o 

período de convivência com a cultura e, também, a interferência será mais significativa 



quanto mais precoce for a germinação da comunidade infestante quando comparada 

com a germinação das plantas cultivadas (Figura 2). 
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Figura 2.  Redução do rendimento da cultura do milho safrinha em função de diferentes 

períodos com ou sem o controle das plantas daninhas (López-Ovejero et al., 2005). 

 

 

 Em função do nível tecnológico e competitivo em que a agricultura se encontra 

atualmente, são bastante raros os casos onde um ciclo cultural é conduzido sem a 

aplicação de herbicidas. Contudo, acredita-se que a correlação entre os conhecimentos 

sólidos sobre biologia de plantas daninhas, integrados à aplicabilidade dos conceitos de 

interferência e competição e à precisa condução da cultura permite a adoção consciente 

dos diferentes métodos de controle, de forma segura, responsável e sobretudo com a 

redução dos custos e aumento na eficiência do manejo adotado.  
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