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Processo complexo

Controle químico de plantas 
daninhas nos canaviais
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O PROCESSO CONTROLE QUÍMICO



É preciso organizar todos
os fatores importantes do
processo num banco de
dados



Banco de dados
 Identificador da área

 Fazenda, setor, gleba, cidade, georeferenciamento.
 Caracterização da área

 Solo (textura, M.O.,)
 Caracterização do canavial

 Datas de implantação e cortes
 Variedade, espaçamento, ciclo

 Registro das condições climáticas
 Pluviosidade (três primeiros meses após aplicação)

 Descrição do tratamento empregado
 Produtos, doses e época de aplicação, custo

• Caracterização da infestação potencial
Banco de sementes, matologia

• Monitoramento de resultados
Monitoramento de escapes, mapas na colheita, fotografias
aéreas, matologia



Banco de sementes



Três fluxos

Banco de sementes



Banco de sementes



Monquero et al. 2007



“Matologia”



O que é matologia?

Manutenção, de forma planejada,
de áreas de observação livre da
aplicação de herbicidas a fim de
se avaliar de forma dinâmica o
potencial de infestação da área e
a real contribuição do tratamento
empregado em cada cenário
proporcionando evolução no
processo.
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Controle de resultados
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O que é matologia?
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FASES DA MATOLOGIA

Obtenção das informações 
para o banco de dados

Organização do banco 
de dados

Armazenamento do 
banco de dados

Análise do banco de 
dados

Disponibilização do 
banco de dados e dos 
relatórios para as usinas

1

2

3

4

5



Matologia



Matologia

???

ISSO ACONTECEU EM ALGUMAS USINAS?



Treinamento de técnicos das usinas 
e padronização na coleta de dados

FASE 1

Obtenção das informações para o banco de dados



cenários
• mato
• cana
• solo
• clima

opções de tratamentos
• herbicidas
• doses
• misturas
• modalidade de aplicação
• número de aplicações

conceito
• satisfação
• insatisfação

ARMAZENAMENTO DE DADOS
SISPDAN

(Sistema de cadastramento de dados de plantas daninhas) 

F A S E S

- LABORATÓRIO DE CADASTRAMENTO (Fases 2 e 3)

- CAMPO (Fase 1)

cadastramento das informações



AÇÕES
• Repetir casos de sucesso
• Ajustar casos de insucesso

COMPREENDER A 
VARIABILIDADE CUJAS RESPOSTAS TRAGAM
BENEFÍCIOS RELEVANTES AO PROCESSO DE 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NAS 
USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

(MATRIZES DE COVARIÂNCIA)

RESULTADOS

- ANÁLISE DE DADOS – resultados e validação (Fase 4 e 5) 

SISPDAN





Índices fitossociológicos



Substituir isso por ….

isso ….



TALHÃO
Primeiro Segundo Terceiro

IVI Visual IVI Visual IVI Visual
1 A B B A Q NQ

2 B B C C F --

3 C C A AQOI P --

4 A A H V R --

5 A A F FN N

6 A A J B S JY

7 D D A A T FQT

8 D D K AK A FNX

9 C W W CO -- --

10 W W C C O AO

11 D D C C A A

12 F C A A N F

13 G G C C T AT

14 I I B U U B

15 B B I C C I

16 H W A QHCI W AM

17 A W F A Q QL

18 W W L LA O O

19 A A M M W W

20 D D N N F FV

PC1 75% 60% 45%



Quais as etapas?

 1a etapa: conscientização
 2a etapa: treinamento
 3a etapa: onde monitorar ?
 4a etapa: quanto monitorar ?
 5a etapa: como monitorar ?
 6a etapa: quando monitorar ?
 7a etapa: o que registrar ?
 8a etapa: como registrar e transmitir ?
 9a etapa: onde armazenar ?
 10a como usufruir ?



1a etapa: conscientização

 Conscientização da importância
 Visualização do retorno (benefício)

Monitoramento no campo

Impacto na tomada de decisão
Impacto na necessidade de repasse
Impacto no custo final do controle de mato



2a etapa: Treinamento

 Capacitação
Demarcação das áreas “matologia”
georeferenciamento
Identificação das principais espécies
Preenchimento das planilhas de campo
Transmissão das informações

disponíveis na usina e coletadas no
campo para um sistema



3a etapa: Onde monitorar ?

 Socas mais velhas
Maior sucesso na cana-planta maior o

benefício
Definir estratégias na renovação

 Cana planta (direcionar manejo nas
soqueiras mais produtivas)

 Posicionamentos duvidosos
 Novos herbicidas ou tratamentos



4a etapa: Quanto monitorar ?

 A critério da usina, depende da
disponibilidade de pessoas e capacidade de
deslocamento

 Quanto maior e melhor o banco de dados
mais informações relevantes

 Definir unidade de estudo (fazenda, gleba,
1/50 ha; 1/25 ha; gride; Bloco de colheta)

 Número de talhões por bloco de colheita: 3
 Rotação entre os talhões do bloco



5a etapa: Como monitorar ?

 Manutenção de áreas de observação
 ½ barra de pulverização x 10 metros

 Cuidados na demarcação
 Evitar regiões de acúmulo de água
 Evitar proximidade de carreadores
 Evitar áreas sombreadas

 Cuidados para facilitar localização
 gps
 Estacas (bambu ou madeira)
 fitas zebradas
 Placas de identificação
 amarrar a um ponto de referência (ex: curva de nível)
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6a etapa: Quando monitorar ?

 cana planta (18 meses)
 ~ 60 DAT, porém, antes do quebra lombo

 cana planta (inverno)
 ~ 30 dias após chuva, porém, antes do quebra

lombo)
 Cana planta (12 meses)

 ~ 40 a 60 DAP, porém, antes do quebra lombo
 cana soca (seca)

 ~ 40 - 60 dias após chuva
 Cana soca (úmida)

 ~ 60 DAT



7a etapa: O que registrar ?

 Leitura da matologia 
(ranqueamento e proporção de 
espécies)

 Dados de controle das principais 
espécies (em porcentagem)



7a etapa: O que registrar ?

 Precipitação pluviométrica
 Análise de solo mais recente
 Variedade de cana
 Espaçamento entre-linhas
 Data do plantio ou último corte
 Ambiente agrícola
 Herbicidas empregados e doses
 Modalidade de colheita
 Manejo da palha
 Data da aplicação
 Produção



8a etapa: Como registrar e transmitir?

 Elaborar roteiro com antecedência
 Organizar logística por regional (setor)
 Rendimento 20 áreas por dia

 Utilização de planilhas de campo
 Papel ou PDA ?



9a etapa: Onde armazenar?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia

Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo



10a etapa: Como usufruir?

 Análises simples (rotina)
 Análise complexas (estatítica)
 Reuniões semestrais ou anuais
 Emissão de relatório prático



10a etapa: Como usufruir?

 Respostas às perguntas dos usuários
 Qual o diagnóstico da usina em relação ao mato?
 Quais os principais alvos ?
 Como controlar BRADC com eficácia ?
 Como controlar BRADC + IPOSS + DIGSS com eficácia?
 Como controlar BRADC + IPOSS + DIGSS com eficácia em solo 

arenoso ?
 Como controlar BRADC + IPOSS + DIGSS com eficácia em solo 

arenoso na palha ?
 Como controlar BRADC + IPOSS + DIGSS com eficácia em solo 

arenoso na palha na soca seca ?
 Como controlar BRADC + IPOSS + DIGSS com eficácia em solo 

arenoso na palha na soca seca com menor custo ?
 Quais os pontos fortes e fracos do tratamento Herbicida X + Y ?



Respostas às perguntas



1a pergunta: Qual a situação da usina?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Talhões c/ maiores infestações Talhões c/ menors infestaçãp

Clusterização 



Clusterização – Alta e média infestação 

considerando critérios relevantes ao controle químico, foram estabelecidos sub-grupos 





Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação

2a pergunta: Qual (ais) o (s) problema (s)?



Principais padrões de infestação na usina



Hierarquia de prioridades



Carta controle multivariado 

Talhões com infestação fora do controle
pelas medidas adotadas ao longo dos anos



3a pergunta: Onde está (ão) o (s) problema (s)?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Acor
Acor

Acor

Acor

AcorMcy

AcorMcy
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Mcor
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Mcor

Mcor



4a pergunta: Qual a origem do (s) problema (s)?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Carta controle 119 talhões

Necessidade de controle complementar



Carta controle para talhões tratados com
Tratatamentos 1 – 6

Necessidade de controle complementar



5a pergunta: Como solucionar o (s) problema (s)?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Carta controle início de safra

Necessidade de controle complementar



6a pergunta: Como solucionar o (s) problema (s)?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Gráfico bidimensional gerado por análise discriminante contendo os
níveis de infestação e na cor vermelha os talhões contidos no grupo
G_11 (DIGSS)



Gráfico bidimensional gerado por análise discriminante contendo os níveis de
infestação e na cor vermelha os talhões contidos no grupo G_4 (PANMA)



Gráfico bidimensional gerado por análise discriminante contendo os
níveis de infestação e na cor vermelha os talhões cujo tratamento
aplicado foi o herbicida X



Gráfico bidimensional gerado por análise discriminante contendo os
níveis de infestação e na cor vermelha os talhões cujo tratamento
aplicado foi o herbicida Y



Gráfico bidimensional gerado por análise discriminante contendo os níveis de
infestação e na cor vermelha os talhões cujo tratamento aplicado foi o
herbicida Z



7a pergunta: Como solucionar o (s) problema (s) 
em diferentes cenários?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



K – means

arquivo excel



8a pergunta: Como otimizar o processo?

Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação



Tabela de herbicidas

Tabela de resultados

Tabela de custo

Tabela de matologia
Tabela de soloTabela de clima

Tabela de cana Tabela de manejo

Tabela de localicação e identificação

9a pergunta: Qual o melhor parceiro para herbicida X na dose de Y para controle de
BRADC + IPOSS na palha em solo médio e perído seco e que resulta no menor
custo com menor necessidade de repasse ?



Infelizmente não há 
exemplo a ser mostrado



Benefícios da Matologia

 Identificar os grandes problemas e
localizá-los

 Definir prioridades de controle
 Definir estratégias de controle
 Direcionar compras planejadas
 Reduzir custos a médio e longo prazo
 Reduzir necessidade de 2a intervenção
 Aplicação de herbicidas baseadas em

justificativas técnicas
 Antecipar ao processo de certificação



Casos não 
Satisfatórios 

Casos 
Satisfatórios

Analisar o 
que foi feito 
no passado 

para 
planejar o 

futuro

• Banco de dados
• Técnicas estatística



Muito obrigado.

mkuva@herbae.com.br

(16) 96092213

mailto:mkuva@herbae.com.br
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