
 
CONTROLE QUÍMICO 

DE PLANTAS DANINHAS E DE RESTOS CULTURAIS 
EM DIFERENTES TAXAS DE APLICAÇÃO NA CULTURA 

DA CANA-DE-AÇUCAR. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dione Roberto De Lima Marinho 

Universidade Brasil 

Curso de Graduação em Agronomia 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Andreani Junior 

 

 

RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido na intenção de avaliar qual a interferência da taxa 
de aplicação, com água tratada e não tratada, na efetividade final e na qualidade 
de dessecação em área de reforma de ciclo de canavial. Com auxílio do 
aplicativo Canopeo®, utilizou-se o uso da ponta de pulverização modelo MUG®, 
visando uma melhor cobertura durante a aplicação, pois de acordo com estudos 
realizados, dependendo da infestação, o controle de plantas daninhas pode 
chegar a 30% do custo de produção em cana soca e a 15%-25% em cana planta; 
sendo assim, o manejo adequado das plantas daninhas é fundamental para se 
ter lucro neste segmento agrícola. Após a realização de experimentos no 
município de Populina - SP, concluiu-se que os tratamentos realizados não 
tiveram diferença entre si no resultado final do experimento, exceto o tratamento 
de 60 L/ ha sem agua tratada que obteve um resultado menor do que os demais 
tratamentos testados, no entanto, antes do 28º dia,houve diferença na reação 
dos tratamentos porem se igualando no final, no que se conclui que a aplicação 
de produto com uma taxa menor, obtém o mesmo resultado que o tratamento 
padrão, tornando-o viável pela economia de recursos hídricos e autonomia do 
pulverizador impactando nos custo finais da renovação ou formação de um 
canavial . 
Palavras- chave: Cana-de-açúcar, herbicida, aplicação, planta daninha, 
controle. 
 



 

1. INTRODUÇÃO 
 

A cana-de-açúcar possui boa adaptação ao território brasileiro, sendo por 

isso, cada vez maior o crescimento de seu cultivo em vários estados. Mesmo 

assim, o cultivo da cana não pode ser realizado em qualquer região, pois essa 

cultura possui exigências ambientais e de manejo. Quando essas exigências não 

são atendidas geralmente ocorre queda na produtividade, perda na qualidade e 

consequentemente, no produto final, ou até mesmo quando os fatores 

necessários à cultura não forem os ideais, poderá ocorrer a morte da planta 

(GROFF, 2010).  

Com relação a cana-de-açúcar, o estado de São Paulo possui atualmente 

uma área de cultivo de 7,85 milhões de hectares (CANASAT, 2016). A renovação 

dos canaviais é importante para manter elevada a produtividade agrícola de uma 

usina e, é realizada em média após cinco cortes (SOARES et al., 2011). 

De acordo com Lorenzi (1994), dependendo da infestação, o controle de 

plantas daninhas pode chegar a 30% do custo de produção em cana soca e a 

15%-25% em cana planta; portanto, um manejo adequado das plantas daninhas 

é de fundamental importância para se ter lucro neste segmento agrícola. 

Entre as inovações tecnológicas, o uso de aplicativos para auxiliar na 

agricultura vem sendo adotado em muitas culturas. Em amendoim, já existem 

aplicativos para avaliar a maturação das vagens, estimar as perdas na 

produtividade e auxiliar na identificação de doenças e pragas, entre outros. 

Pesquisadores de duas Universidades americanas, lançaram um aplicativo 

intitulado Canopeo©, que visa quantificar a cobertura de dossel da cultura, tendo 

como base a leitura de imagens da vegetação (PATRIGNANI; OCHSNER, 2015). 

O Canopeo© já foi utilizado para avalições em culturas como milho, sorgo, 

batata, alface, capim-bermuda, espécies do gênero Panicum e hortaliças, 

classificando corretamente, em até 90% dos pixels, quando comparado aos 

outros métodos de avaliação como o SamplePoint (PATRIGNANI; OCHSNER, 

2015; YELLAREDDYGARI; GUDMESTAD, 2017). 

Os adjuvantes são produtos usados nos tratamentos fitossanitários para 

melhorar o desempenho da pulverização por meio do aumento da cobertura, da 

retenção e da absorção do produto no alvo, dentre outras possibilidades 



(RYCKAERT et al., 2007; VAN ZIL et al., 2010). Neste contexto, a formação das 

gotas e a ação dos produtos fitossanitários são dependentes de constituintes da 

calda de pulverização, que, embora não compondo o ingrediente ativo, podem 

melhorar sua eficácia (GREEN; BEESTMAN, 2007).  

Segundo BARCELLOS (2005), após a descoberta dos herbicidas, foram 

desenvolvidas máquinas que fazem a sua aplicação uniformemente sobre a 

superfície do solo, ou sobre as plantas que se deseja controlar. Essas máquinas, 

denominadas pulverizadores, de modo geral, possuem um reservatório, uma 

fonte de fornecimento de pressão (bomba) e os bicos pulverizadores. Existem 

diferentes tipos de bicos, cada qual com uma finalidade própria, sendo mais 

comuns, os hidráulicos. Nestes, o líquido, sob pressão, é obrigado a sair por um 

pequeno orifício de maneira que se cria um jato que se torna uma lâmina muito 

fina, instável e que se desintegra em gotículas de diferentes tamanhos. Os bicos 

hidráulicos podem produzir jatos em forma de leque, aberto ou fechado, ou em 

forma de cone, cheio ou vazio, atendendo a finalidades específicas. O volume 

de pulverização e o tamanho das gotas são variáveis, em função da pressão, do 

tipo do bico e do diâmetro do orifício de saída do jato (BARCELLOS, 2005).     

Normalmente, se aplicam herbicidas com jatos em forma de leque, todavia, 

segundo Deuber (1992), os bicos com jato em cone são bastante utilizados para 

aplicações em pós-emergência, por proporcionarem melhor molhamento das 

folhas e outras partes aéreas das plantas. 

                 Segundo Vargas, Fleck, Vidal e Cunha (1997), examinando a 

qualidade química da água mineral de diferentes fontes usada para aspersão e 

seu efeito na atividade do herbicida Glifosato, concluíram que o pH exerce 

influência sobre a fitotoxidade do agroquímico, entretanto, não sendo capaz de 

determinar com clareza as diferentes respostas entre os tratamentos. 

 

1.1. OBJETIVO 

Este trabalho foi desenvolvido com intuito de avaliar qual interferência da taxa 

de aplicação, com água tratada e não tratada, na efetividade final na qualidade 

de dessecação em área de reforma de ciclo de canavial.  

 

 



 

2. MATERIAL E MÈTODOS 

 

O experimento foi conduzido em área de reforma da usina situada no município 

de Populina-SP, no período de outubro e novembro de 2020. 

Foi realizado o delineamento em blocos casualizados (DBC), onde cada 

bloco consiste em uma área de 100 m², sendo 10m X 10m, com espaçamento 

entre blocos de dois metros e espaçamento entre tratamentos de cinco metros 

como o apresentado no croqui (Figuras 1 e 2), no qual foi realizado cinco 

tratamentos de taxas de aplicação sendo de 60, 80, 120, 200 e 300 litros de calda 

por hectare, dois tratamentos de aplicação de calda com água tratada com 

adjuvante e água não tratada sem adjuvante. 



 

 

Figura 1 Croqui da distribuição dos tratamentos. 

 



 
Figura 2 – Área onde foi conduzido o experimento no município de Populina – SP. 

 

Na aplicação foram usados 4 modelos de pontas de pulverização do 

modelo Magno Ultra Grossa (MUG) da empresa MagnoJet® (Figura 8), sendo 

eles os modelos, M 1079, M 1080, M 1082 e M 1084. Os bicos de pulverização 

Magnojet Magno Ultra Grossa são produtos de qualidade e desenvolvidos sob 

alta tecnologia. Possuem ângulo de 110 graus de abertura com 30 graus de 

inclinação, produzindo gotas de classe Ultra Grossa. O MUG foi desenvolvido 

para atender protocolos da EPA-USA, sendo confeccionados em cerâmica com 

99% de teor de alumina, garantindo maior resistência ao produto. Foi projetado 

para proporcionar Potencial de Risco de Deriva abaixo de 1%, sendo utilizado 

em herbicidas pré-emergentes e dessecantes, onde o teste de aplicação é 

realizado com papel hidro sensível para determinação de melhor cobertura na 

aplicação durante o experimento (Figura 4) e a realização da coleta de dados do 

pH da calda antes da aplicação para comparação da água não tratada e da água 

tratada com adjuvante (Figura 3). 



 

Figura 3 – Levantamento de dados de pH da calda sem adjuvante e com adjuvante. 

 
Com adição de adjuvante. 

       300 L/ha                   200 L/ha                   120 L/ha                    80 L/ha                   60 L/ha 

      

Sem adição de adjuvante. 

          300 L/ha                   200 L/ha               120 L/ha                80 L/ha                    60 L/ha 

             

Figura 4. Cobertura de aplicação com papel hidro sensível. 

 

A aplicação foi realizada com autopropelido Valtra® BS3020H (Figura 9), 

no qual o equipamento contém o sistema de gps e controle de vazão 

automatizado, sendo a leitura desta vazão realizada por fluxômetro eletrônico, 

onde o mesmo faz a correção de vazão durante a aplicação Este mesmo 

equipamento também tem outro fluxômetro que faz a leitura da água durante a 

realização do preparo da calda (figura 10). 

Após a aplicação foi realizado a leitura dos papeis hidrossensíveis com o 

software gotas da Embrapa, que permite analisar, com muita precisão de 
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detalhes, amostras de deposição de gotas em tarjas de papel sensível à água, 

utilizadas como alvos para calibração de pulverizações agrícolas. Permite a 

avaliação quantitativa, qualitativa e espacial da deposição das gotas em um 

ensaio de pulverização. (Figura 5 e Tabelas 1 e 2)  

Tabela 1 Avaliação quantitativa, qualitativa e espacial da deposição das gotas 

COBERTURA ATUMUS 

Amostra Dispersão Cobertura (%) D10%(µm) D50%(µm) D90%(µm) 

60 0,91 8,088 1271,565 3017,726 4017,72 

80 0,777 13,527 1984,724 3421,111 4642,17 

120 0,964 15,282 1174,186 2626,742 3707,585 

200 0,899 19,745 1454,012 3694,435 4776,939 

300 1,073 32,082 1240,145 2908,633 4360,728 

Média 0,925 17,448 1424,926 3133,729 4301,028 
 

Tabela 2. Avaliação quantitativa, qualitativa e espacial da deposição das gotas  

COBERTURA SEM ADJUVANTE 

Amostra Dispersão Cobertura (%) D10%(µm) D50%(µm) D90%(µm) 

60 0,883 22,105 1094,906 2431,405 4632,111 

80 0,886 27,645 766,209 2354,414 4245,285 

120 1,143 30,999 1495,99 2688,138 3876,498 

200 1,455 31,867 1428,202 2896,897 3985,584 

300 1,478 48,408 1101,598 2881,178 4393,725 

Média 1,169 32,205 1177,381 2650,406 4226,641 

 

 

 

Figura 5.  Avaliação quantitativa, qualitativa e espacial da deposição das gotas 



O glifosato usado foi na formulação WG na dose de 2,5 kg, sendo a dose 

máxima recomenda na bula, por hectares para ambos os tratamentos e sua 

composição é apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Informações sobre o glifosato usado nos tratamentos  

 

Foi realizada a coleta de dados referente a umidade relativa do ar, 

temperatura da água e da calda, velocidade do vento durante a aplicação e pH 

das águas utilizadas (Tabela 4 e Figuras 11 e 12). 

 

Tabela 4. Informações sobre coletas de dados da aplicação sem e com 

adjuvante. 

 

  SEM ADJUVANTE  COM ADJUVANTE  

Sequência de aplicação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TAXA  60 80 120 200 300 60 80 120 200 300 

Ph da água 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 

Ph da calda  3,56 3,66 4,53 6,64 6,71 3,58 3,6 3,61 3,68 3,88 

temperatura calda ºC 27,6 25,9 28,5 27,6 29,2 32,4 34,4 34,6 35,3 31,4 

temperatura ambiente ºC 32,9 33 32,6 32,7 32,5 35 37 37,3 38 32,5 

velocidade vento km/h 2,7 3 5 4 1,2 7 7,5 6 5,2 6 

umidade relativa do ar % 55,4 60 63 53 56,2 50,2 50,3 55,9 57 55 
 

O adjuvante utilizado foi na dose de 100 mL por hectare, sendo um 

produto que por suas características age como anti-espumante, redutor de 

deriva, emulsificante e espalhante adesivo e ação umectante. 

 

 

 



. (Figura 7) 

 

Figura 7. Quebra de tensão da gota e dispersão da gota comparativa. Ao lado 

esquerdo com o adjuvante e do lado direito sem adjuvante. 

 

                        

Figura 8- pontas de aplicação Magnojet®        Figura 9- Autopropelido Valtra® BS3020H 

  

Figura 10- Sistema de fluxômetro automático de abastecimento. 



                                                 
       Figura 11- pHmetro utilizado                             Figura 12- Termo anemômetro 

 

A coleta dos dados avaliados foi realizada com intervalo de 7 dias sendo 

a primeira na data de aplicação e até o 28º dia após a aplicação, totalizando 4 

datas de coleta de dados para comparação de resultados. 

Os dados avaliados foram a porcentagem de área verde com uso do 

aplicativo Canopeo® desenvolvido pela empresa Oklahoma State University® 

que oferece a ferramenta de medição de cobertura verde na área de aplicação 

(Figura 13), para se avaliar em qual tratamento se obteve o melhor resultado na 

dessecação, onde se obteve os seguintes resultados (Tabela 5). 

As fotos foram retiradas com auxílio de um drone, para manter o ângulo 

de foto e altura estabelecendo um mesmo padrão para todas as fotos. 

 

Figura 13- Foto escaneada pelo aplicativo demonstrando a cobertura de área verde. 



 
 Tabela 5. Coleta de dados de campo (Porcentagem de área verde nos diferentes tratamentos 
de água sem tratamento, com adjuvante e sem adjuvante). 

 



Após a coleta foi realizada a análise de variância pelo teste de Tuckey 

sendo realizado com o programa Sisvar®, no qual foram obtidos os seguintes 

resultados de variância dos parâmetros testados (tabela 6). 

 

Tabela 6. Análise estatística com teste de tukey a 5% de variação. 

 

Dia da aplicação 

 

7 Dias 

 

14 Dias 

 

21 Dias 

 

 

 



CONCLUSÃO. 

Concluiu-se no resultado do experimento, que nos tratamentos realizados não 

houve diferenças significativas, exceto no tratamento de 60 L/ ha sem água 

tratada, que obteve um resultado menor que os demais tratamentos testados. 

No entanto, antes do 28º dia, houve diferença na reação dos tratamentos, porém 

se igualando ao final, no que se conclui que a aplicação do produto utilizando 

uma taxa menor, se obtém o mesmo resultado que o tratamento padrão 

(testemunha), o que o torna viável pela economia de recursos hídricos. 

Conclui-se se também, que o resultado se compactua com a somatória de 

vários fatores que se complementam para o bom resultado final, desde a escolha 

da água, conhecimento das suas características fisioquímicas, do preparo da 

calda e até na escolha da ponta de pulverização, sendo estes, fatores 

determinantes para o sucesso da aplicação  
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