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I SIMPOSIO STAB 
PLANTAS DANINHAS EM CANA DE AÇÚCAR                                   

“ROBINSOM ANTONIO PITELLI”

 Interferência das plantas daninhas em cana 
 Estratégias de manejo. 
 Tendência utilizadas pelos fornecedores.



Conteudos 
& 

Objetivos

• Conceitos;

• Adaptação;

• Interferências;

• Plantas daninhas 
tradicionais e « novas » ;

• Manejos para controle.



Conteudos 
& 

Objetivos

• Conceitos



ESTRATEGIAS DE MANEJO DE PLANTAS DANINHAS  

DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS



DESAFIOS A SEREM SUPERADOS 

• Temos que manter a qualidade da matéria prima;
• Evitar a redução de produtividade;
• Qual a dinâmica da população de plantas daninhas;
• Qual o efeito  a eficácia dos herbicidas.

Temos que detectar as causas dos prejuízos e adotar 
medidas de controle racional.



Adoção de operações e tecnologias:
• que anulem ou reduzam perdas por mato-competição, 
• sem ou o mínimo de fitotoxicidade
• preservando o ambiente e operadores.

Eficácia Seletividade

SegurançaMenor custo

Controle Racional de Ervas Daninhas



Conteudos 
& 

Objetivos

• Adaptação;



A “ Evolução de Manejo”

Há alguns anos, considerava-se apenas:

 Textura de solo.

 Planta daninha infestante e o seu estágio.

 Época úmida para aplicação.

 Residual necessário.

 Algumas das características físico-químicas 
de costumeiros herbicidas.



“ Evolução de Manejo”
Atualmente, faz-se necessário ACRESCENTAR :

 Textura do solo (% de argila, % M.O.)
 Matologia (espécies infestantes e seus respectivos 

níveis de infestação)
 Época de aplicação (úmida, semi-úmida, seca)
 Residual necessário
 Características físico-químicas dos herbicidas;
 Variedades (estágio-idade e época do ano,  

tolerância à herbicidas, fechamento da entrelinha)



“ Evolução de Manejo”
. . .  faz-se necessário ACRESCENTAR

 Modalidade de aplicação: dessecação, PPI, 
pós-plantio, quebra lombo.
 Modalidade de plantio: manual mecânico.
 Modalidade de colheita: crua / queimada, 

mecanizada /manual.
 Soqueiras: pós-colheita, pós-cultivo, 

aplicações sequenciais. 
 Tipo de cultivo em soqueiras: com ou sem 

escarificação.
 Palha: aleirada / espalhada.
 Tecnologia de aplicação.



Estratégias que visam reduzir 
banco de sementes.

Modalidades de aplicação:

 Rotação de culturas;

 Dessecação com residual;

 Aplicações em pré-plantio-incorporado (PPI);

 Aplicações em pós-plantio, em pré ou pós emergência(danos);

 Aplicações durante ou após “quebra-lombo”;

 Aplicações em soqueiras, em pré ou pós emergência(danos);

 Aplicações sequenciais em soqueiras (2ª aplicação).



Estratégias que visam reduzir 
banco de sementes.

Melhor momento para mato-controle:

 Pré-emergência da cana (ideal) e da planta daninha

Redução de custos, > seletividade e < (sem)fitotoxidade.

 Pós-emergência o mais inicial possível e antes da 
formação-emissão de sementes.



Deve-se conhecer as plantas daninhas presentes.

Matologia: Conhecer  a flora infestante (espécie / infestação)



Conteudos 
&

Objetivos

• Interferencias;



Interferências no controle:



Interferências no controle:



Interferências na produtividade:



Conteudos 
&

Objetivos

• Plantas daninhas tradicionais e 
« novas »;



Plantas  Daninhas Tradicionais



Plantas  Daninhas “novas” :







Identificação de Cordas de Viola – Espécies / Estágios

Espécies Sementeira 4 folhas Pl. Adulta Inflorescencia

Ipomoea
hederifolia

Ipomoea
grandfolia

Ipomoea
quamoclit

Ipomoea
nil

Merremia
aegyptia



Motivos que tem causados a emergências destas 
plantas daninhas:



 AGRESSIVOS – ALTAMENTE EFICIENTES NO USO DOS RECURSOS
NATURAIS.

 PRODUÇÃO DE GRANDE NÚMERO DE SEMENTES.

 SEMENTES GRANDES, MAIS ENERGIA PARA PASSAR PALHADA.

 LONGEVIDADE DORMÊNCIA DE SEMENTES - GERMINAÇÃO
ESCALONADA.

 POSICIONAMENTO – PROFUNDIDADE VARIÁVEL DAS SEMENTES
NO SOLO.

Motivos que tem causados a emergências destas 
plantas daninhas:



AMPLITUDE TÉRMICA – SEMENTE AFETADA OU NÃO

TEMPERATURA SOLO – MÉDIAS MAIS ELEVADAS,
AMPLITUDE MENOR.

LUMINOSIDADE – ALTA EFICIÊNCIA NO USO E/OU
INDIFERENTE.

RESISTÊNCIA / TOLERÂNCIA – AOS HERBICIDAS
TRADICIONAIS, PELA NÃO ALTERNÂNCIA DE
MECANISMOS AÇÃO.

Motivos que tem causados a emergências destas 
plantas daninhas:



Corda-de-viola





Fonte:- Christofoletti, P. J. & Colaboradores



Mucuna



Conteudos 
&

Objetivos

• Manejo para o controle.



Conceitos de manejo para o controle



Pré-Plantio Incorporado (PPI):

 Desinfestação na “base” do plantio:
Através de redução do banco de sementes de gramíneas e folhas largas
na fundação do canavial, “aliviando” a pressão de infestação pós-plantio
e nos cortes subsequentes.

 Exemplos de tratamentos:

 Trifluralina: Alta infestação de gramíneas.
 Trifluralina + Sulfentrazone: Altas infestações de gramíneas e

tiririca.
 Trifluralina + Tebuthiuron: Altas infestações de gramíneas e folhas

largas, inclusive no período seco.
 Trifluralina + Amicarbazone: Altas infestações de gramíneas e

folhas largas, principalmente cordas-de-viola, mamona e mucuna.

Novas Modalidades de Aplicação



Aplicações em pré-emergência da cultura:

 Características físico-químicas dos herbicidas x época 
de aplicação;

 Efeito de “sinergia” entre os produtos;

 Textura do solo;

 Modalidade de cultivo / plantio;

 Variedades;

 Precipitação;

 Tecnologia de Aplicação.



Características desejáveis de Herbicidas 
a serem aplicados sobre 

a palhada em período seco:

Baixa foto-decomposição 
Baixa pressão de vapor (pouco volátil)
Solubilidade alta
Boa dinâmica sobre a palha



Variáveis que temos que considerar para 
o controle das Plantas Daninhas:

1) Solo, plantas daninhas, época de aplicação, produtos,
variedades, tecnologia de aplicação etc.

2) Novas modalidades de aplicação – Gerando redução do banco de
sementes e consequentemente redução de custos.

3) Aplicações em pré-emergência das plantas daninhas e da cultura
– Redução de custos e seletividade.

4) Adequação do melhor tratamento (produto e dose) para cada
situação específica.

5) Tecnologia de aplicação: equipamentos ajustados contribuindo
com a redução de perdas, melhorando a chegada do produto até o
solo.



PARA UM CONTROLE ADEQUADO 
DEVE-SE ADOTAR MANEJO 

INTEGRADO DE TODAS AS ACÕES:

 CULTURAIS;
 PREVENTIVAS;
 FÍSICAS;
 QÚIMICAS.



. . . nossos agradecimentos 

Gustavo Almeida Nogueira  gustavonogueira@canaoeste.com.br

Oswaldo Alonso                     alonso@canaoeste.com.br
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