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RESUMO 

O manejo eficaz de plantas daninhas é fundamental na cultura de cana-de-açúcar, 

e o controle químico constitui atualmente a forma mais viável de fazê-lo. Selecionar e 

dosificar os herbicidas de forma otimizada promove redução de custos assim como de 

danos ambientais e sociais. Trata-se, porém, de um desafio frequentemente 

negligenciado na prática, devido à complexidade e fragmentação teórica do tema assim 

como da enorme variedade de casos possíveis, havendo ainda escassez de profissionais 

capacitados no mercado de trabalho e permanente flutuação dos preços dos insumos. 

Com o intuito de contribuir para tornar mais eficiente o manejo de plantas daninhas, 

objetivou-se neste trabalho o desenvolvimento de um processo otimizador para a seleção 

e dosagem de herbicidas para uma área de cana-de-açúcar, a depender de suas 

características e das plantas daninhas presentes, assim como dos preços comerciais 

dos herbicidas. Foi construído inicialmente um modelo quantitativo do funcionamento do 

agroecossistema em relação à matocompetitividade, fazendo contribuições e unificando 

a teoria existente. A partir deste modelo e da catalogação das variáveis de interesse foi 

elaborado o processo qualitativo e quantitativo. Este processo, implementado sob a 

forma de um algoritmo computacional associado a uma base de dados de parâmetros 

agronômicos locais referentes às variáveis de interesse, foi aplicado sobre o orçamento 

real do ano de 2021 de uma usina sucroenergética na região de Piracicaba, SP. Todas 

as áreas de cana-soca da usina foram contempladas, e foram utilizados preços reais 

para os herbicidas negociados em 2020 para aplicação em 2021. Produziu-se uma 

economia total de R$ 1.945.770,19 ou 24,19%, além de maior eficácia. Tais resultados 

demonstram a viabilidade e o potencial que esta tecnologia tem para impactar o manejo 

de plantas daninhas, o mercado de herbicidas e a própria maneira de se pensar sobre o 

tema. 

Palavras-Chave: seleção de herbicidas, eficiência de herbicidas, otimização em 

herbicidas, uso sustentável de herbicidas, redução de custos em cana-de-açúcar. 



 

 

 

ABSTRACT 

Effective weed management is essential to sugarcane cultivation and chemical 

control is currently the most viable way to do it. Optimally selecting and dosing herbicides 

promotes cost reduction, as well as mitigates risk of environmental and social damage. 

This is, however, a challenge that’s actually often neglected, due to the subject’s 

complexity and theoretical fragmentation, the huge variety of possible cases, the capable 

professionals’ shortage in the work force and permanent supply price variation. In order 

to contribute making weed management more efficient, this work’s objective was to 

develop an herbicide selection and dosing optimizing process for sugarcane areas, 

depending on its characteristics and present weeds, as well as the commercial prices of 

herbicides. Initially, a quantitative model of weed competition in the agro-ecosystem was 

built, making contributions and unifying the existing theory. A qualitative and quantitative 

process was elaborated from this model and cataloging variables of interest. This 

process, implemented in the form of a computational algorithm associated with a local 

agronomic parameters database, which refers to the variables of interest, was applied to 

a Piracicaba/SP’s region sugarcane plant’s real 2021 budget. All the plant’s ratoon cane 

areas were included, and the real herbicide prices negotiated in 2020 to be applied in 

2021 were used. A total savings of R$1,945,770.19 or 24.19% was achieved, besides 

greater overall effectiveness. These results demonstrate the feasibility and potential that 

this technology has to impact weed management, the herbicide market and the very way 

the subject is thought about. 

Keywords: herbicide selection, herbicide efficiency, herbicide optimization, sustainable 

use of herbicides, cost reduction in sugarcane. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversos fatores prejudicam a produtividade das culturas. Dentre eles, as plantas 

daninhas reduzem o rendimento total e são responsáveis por perdas que podem chegar 

a mais de 90% quando não controladas adequadamente (EMBRAPA, 2014). Em 

contrapartida, os produtores empregam medidas de controle que visam evitar esta 

interferência negativa, entre as quais destaca-se o uso de herbicidas. 

Os herbicidas são a única maneira prática disponível atualmente para controlar as 

plantas daninhas em pré-emergência. O Período Crítico de Prevenção à Interferência 

(PCPI) define-se como o período em que a presença das plantas daninhas interfere 

negativamente na produtividade final de uma cultura. De acordo com Victoria Filho e 

Christoffoleti (2004), este período inicia-se com 20 DAE (Dias Após Emergência) da 

cana-de-açúcar e finda com 90 DAE para cana-soca chegando a 150 DAE para plantio 

de cana-de-açúcar de ano-e-meio. Caso o controle químico não seja utilizado haverá 

necessidade de repetitividade das operações durante este período, fato que no sistema 

de produção atual é indesejável. De acordo com Oliveira Junior, Constantin e Inoue 

(2011), o revolvimento do solo causa uma quebra de dormência nas sementes do solo 

que as estimula a germinar, o que é promovido pelo controle mecânico. Mesmo 

controlando as plantas daninhas em pós-emergência inicial, como indicam Oliveira 

Junior, Constantin e Inoue (2011), havendo estímulo e condições de luz, é necessário 

repetir a operação diversas vezes até o fechamento da cultura ou associar a outro tipo 

de controle, como o químico com residual. 

O uso repetitivo de apenas um único herbicida no controle químico pode 

solucionar problemas agronômicos imediatos, por outro lado pode não ser sustentável. 

Esta prática pode causar o aparecimento de populações resistentes, causando no futuro 

prejuízos maiores. Um único herbicida pode também não resolver todo o problema de 

uma área, necessitando que se o combine com outro(s). Diversas combinações de 

herbicidas podem ser efetivas para uma mesma área, e nesses casos determinar os 
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pontos de custo mínimo otimizados torna-se exponencialmente mais trabalhoso, 

sugerindo o emprego de um algoritmo computacional para viabilizar o processo. 

A utilização de herbicidas na agricultura causa preocupações ambientais e sociais 

e requer conhecimento técnico específico para que seja eficaz, eficiente e segura para 

as pessoas assim como para o meio ambiente. Os agroquímicos, em sua maioria 

produzidos fora do Brasil, representam alto custo de aquisição para o produtor. Sua 

utilização se justifica tanto pela velocidade de controle que permite em grandes 

extensões de cultivo, quanto pelo seu custo, quando comparado com o de outras formas 

de controle, como físico, mecânico ou manual - este último sendo a única alternativa 

possível em alguns casos. 

Segundo dados recentes do World Bank (2020), o setor primário da economia 

(agricultura, pecuária, caça, pesca, exploração florestal) gerou em 2019, em todo o 

mundo, um valor adicionado de 3,5 trilhões de dólares - sem considerar a agroindústria, 

os agrosserviços e os agroinsumos. Dados igualmente recentes do CEPEA/USP (2020) 

demonstram que no Brasil apenas o setor primário gerou 351 bilhões de reais em 2019 

e a cadeia produtiva inteira do agronegócio contribuiu com 1,5 trilhões de reais para o 

PIB brasileiro do ano. Considerando que o IBGE (2020) calculou o PIB brasileiro de 2019 

em 7,3 trilhões de reais, temos o agronegócio respondendo por pouco mais de 20% do 

PIB nacional. Os números evidenciam o quão importante é o agronegócio para o Brasil 

e o mundo. 

De acordo com o censo agropecuário de 2017, concluído pelo IBGE (2019), a 

cana-de-açúcar ocupa cerca de 9 milhões de hectares, o que equivale a 13,43% das 

lavouras anuais e semiperenes do Brasil; e 3,55% das terras destinadas a agropecuária, 

de acordo com a EMBRAPA (2018). O valor gerado pela cadeia produtiva da cana-de-

açúcar no Brasil, segundo estimativa da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a UNICA 

(2019), corresponde a cerca de 10% do agronegócio brasileiro. Ou seja, 2% do PIB 

nacional com base no setor sucroenergético. O levantamento do mercado nacional feito 

pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG, 2020) 

constatou: um valor total de defensivos de cerca de 14,1 bilhões de dólares, sendo que 



 

 

16 

27% deste valor foram de herbicidas (perto de 3,8 bilhões de dólares). O PECEGE-

ESALQ/USP (2020) levantou um custo na safra do Centro-Sul de R$ 3,00 t-1 de cana-

moída para cana-soca e R$ 1,52 t-1 de cana-moída para cana-planta, chegando a um 

custo total de R$ 4,52 t-1 de cana-moída. Levando em consideração o levantamento da 

CONAB (2020) de 555,4 milhões de toneladas moídas na safra Centro-Sul, temos um 

valor de cerca de 2,6 bilhões de reais somente para o Centro-Sul. A safra do Nordeste 

foi de 49,1 milhões de toneladas, de acordo com a CONAB (2020), o que aumentaria o 

valor anual dos herbicidas em cana-de-açúcar para cerca de 2,9 bilhões de reais, 

assumindo que o Nordeste invista em herbicidas na mesma proporção. PECEGE-

ESALQ/USP (2020) ainda calculou o Retorno Sobre Investimento (Return Over 

Investment – ROI) dos herbicidas em cana-soca em 7,5kg de Açúcar Total Recuperável 

(ATR) que, usando os valores CONSECANA da safra 2019/20 de R$ 0,6579, resultam 

em um ROI de R$ 4,93, ou seja, para cada real gasto em herbicidas, havia um retorno 

de R$ 4,93. No mesmo trabalho, o coeficiente de determinação (R2) foi de 0,1125, o que 

explica somente 11,25% do valor da variância. Isto pode indicar duas situações: a 

primeira sendo que muitos outros fatores influem na produtividade de um produtor além 

do herbicida e a segunda é que o custo de um herbicida não necessariamente indica o 

quão bom ele é para uma situação especifica, podendo existir herbicidas menos 

utilizados e de preço menor que se encaixem melhor nas diversas situações específicas 

de um produtor. 

São custos e retornos consideráveis de um insumo indispensável para uma 

indústria estratégica à economia nacional. É essencial para a operação sustentável do 

setor decidir corretamente pelo conjunto de herbicidas mais adequado e de melhor custo-

benefício. Algo que necessita de profissionais altamente especializados e experientes, 

como demonstraremos a seguir, e que nem sempre estão disponíveis no mercado de 

trabalho. 

A escolha dos herbicidas deveria ser feita exclusivamente com base em critérios 

técnicos e econômicos. Parece óbvio que o mínimo custo para conter as espécies 

daninhas em uma determinada área, maximizando a produtividade e sem causar prejuízo 

econômico, deveria sempre ser o objetivo. Mas há claros obstáculos na obtenção desta 
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meta. O conhecimento agronômico dos técnicos pode ser limitado, e ainda o especialista 

local pode não conhecer todas as informações de preços, condições das áreas e 

características locais para tomar a melhor decisão econômica e agronômica. Além disso, 

muitas vezes, o pequeno produtor não terá um especialista à disposição integralmente 

para decidir sobre todas as suas áreas. Normalmente, um especialista é chamado 

somente para ajudar a resolver casos individuais e difíceis, eventualmente, mas o 

máximo retorno econômico só pode ser obtido baixando consistentemente os custos no 

dia-a-dia da operação. Produtores de grande porte, por sua vez, vão ter mais de um 

profissional contratado fazendo recomendações em suas diversas áreas. 

Invariavelmente, um deles vai saber mais do que o outro sobre como escolher herbicidas, 

por ser mais especializado e/ou experiente no assunto. E mesmo no caso hipotético em 

que ambos saibam exatamente o mesmo, eles podem ter respostas distintas para os 

mesmos problemas, pois existe mais de um tratamento que atende os problemas de uma 

mesma área. Até mesmo quando somente uma pessoa está fazendo todas as 

recomendações, ela pode recomendar tratamentos distintos para áreas que, apesar de 

não serem iguais, são similares para fins de controle de plantas daninhas. Não o faz por 

confundir o processo de recomendação, mas por ser influenciado pelas últimas 

recomendações que fez, como é natural nas decisões do ser humano. Erros como este 

não são raros num processo que ainda é muitas vezes é realizado sob sérias restrições 

de tempo. 

O retorno sobre o investimento da operação de herbicidas é alto, o que causa um 

trade-off muito desproporcional entre redução de custos e o potencial custo de um 

tratamento ineficaz. Opta-se por tratamentos mais caros e mais potentes 

desnecessariamente, inclusive repetindo herbicidas ou grupos de herbicidas, o que 

promove a seleção das espécies daninhas resistentes a eles. O técnico muitas vezes 

recomenda o mesmo tratamento com o qual ele já está acostumado, sendo mais 

incentivado a diminuir o risco de erro, o que acarretaria um alto custo de intervenção, do 

que propriamente diminuir os custos das operações. 

Atualmente, nos grandes produtores, a negociação de herbicidas não ocorre com 

total integração e coordenação entre o departamento de Tratos Culturais, responsável 
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pela seleção e dosagem dos herbicidas para cada área, e o departamento de Compras, 

responsável pelos procedimentos comerciais. Isso ocorre tanto devido a existência de 

normas de compliance - que em muitos casos impedem o técnico especializado de ter 

acesso às informações de preço real dos herbicidas, quanto devido à complexidade da 

tarefa e enorme quantidade de áreas, cada uma com suas particularidades. Caso 

houvesse retroalimentação entre os dois departamentos, este processo poderia resultar 

em tratamentos mais viáveis economicamente, porém a tarefa se tornaria ainda mais 

trabalhosa. 

Diversos tratamentos podem ser eficazes para o controle de plantas daninhas em 

uma mesma área, mas o principal fator de decisão para distinguir entre eles é o custo. A 

impossibilidade de o responsável pelas compras ter alternativas nos tratamentos dificulta 

uma negociação já difícil, por existirem poucos vendedores de herbicidas num mercado 

fortemente oligopolizado. Uma otimização, além de dar a melhor opção, pode retornar 

todas as opções alternativas com potencial de auxiliar a negociação de todos os 

herbicidas. Uma automação do processo também poderia rapidamente possibilitar o 

recálculo de todas as opções com alguma mudança na disponibilidade de algum 

herbicida, na mudança de preço ou condição especial de negociação. 

Concluímos, portanto, que os herbicidas na cana-de-açúcar são de grande 

importância para a economia e diversos são os parâmetros que podem influenciar 

negativamente na determinação dos tratamentos mais adequados. O objetivo deste 

trabalho é desenvolver um processo otimizador para a seleção e dosagem de herbicidas 

para uma área de cana-de-açúcar, a depender de suas características e das plantas 

daninhas presentes, assim como dos preços comerciais dos herbicidas. Para fazer isso, 

por falta de um modelo de controle de plantas daninhas que levasse em consideração o 

efeito combinado de herbicidas em tratamentos de controle químico, um modelo 

quantitativo teria que ser proposto, acompanhado das equações que modelam o efeito 

combinado de herbicidas. Em seguida, catalogaríamos todas as variáveis que definem 

quais herbicidas podem ser utilizados em cada caso para selecionar e dosificar os 

herbicidas, agregando-as num processo qualitativo e quantitativo para a seleção do 

tratamento ótimo para uma área. Para testar a funcionalidade do modelo quantitativo e 
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do processo qualitativo e quantitativo, este teria de ser implementado em um algoritmo 

computacional associado a uma base de dados de parâmetros agronômicos locais, 

referentes às variáveis de interesse, e aplicado sobre o orçamento real de uma usina 

sucroenergética. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo trata brevemente do que já foi publicado sobre otimização em cana-

de-açúcar e herbicidas, seja otimização discreta ou contínua, linear ou não-linear, de 

acordo com as particularidades do problema enfrentado. Em seguida, apresentam-se 

alguns softwares de gestão e otimização existentes no mercado agropecuário brasileiro 

e como eles adicionam valor. Por fim, revisa-se a literatura que pautou a construção da 

modelagem utilizada nesta dissertação, as teorias quantitativas e/ou qualitativas sobre 

as diversas variáveis que agem sobre os herbicidas e as plantas daninhas. 

2.1 Otimização na cana-de-açúcar e herbicidas 

Paiva e Morabito (2007) estudaram a otimização do planejamento de um grupo 

de produtores cooperados que tinham a própria usina de moagem e encontrou uma 

maneira ótima de conduzir a safra na indústria. Tal maneira levou em consideração 

diversas variáveis agrícolas e industriais e usou otimização inteira linear mista, um tipo 

de otimização mais apropriado para quando muitas das variáveis são valores inteiros (ou 

discretos). Apesar disso, o planejamento resultante, ao ser comparado com os dados 

reais subsequentes, demonstrou grandes diferenças devido a variáveis imprevisíveis à 

época da modelagem. A ferramenta utilizada tem grande valor, mas tem de ser sempre 

atualizada com os dados mais novos para manter-se em um caminho ótimo, como o 

próprio autor nota em suas conclusões. 

Também Schmidt (2021) trabalhou com o planejamento de safra de uma usina 

sucroenergética, mas com a parte agrícola, em que buscou otimizar a operação mais 

custosa, o Corte, Transbordo e Transporte (CTT), alcançando ótimos resultados. Utilizou 

otimização multiobjetivo inteira linear mista, objetivando minimizar custo de safra através 

de maximizar indicadores de eficiência operacional, apresentando os riscos econômicos 

dos cenários apresentados.  

Trabalhando com otimização da manobra dos transbordos, Doriguel (2019) 

demonstrou que o planejamento prévio da operação pela topografia poderia gerar 

ganhos teóricos de mais de 80% de tempo de diminuição do tempo de manobra (todo o 
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tempo em que o transbordo não está recebendo cana da colhedora). Utilizou um modelo 

de otimização inteira linear, similar ao modelo do problema clássico do carteiro rural 

(referente à questão de qual a ordem de cidades que um carteiro deveria percorrer para 

entregar todas as cartas de um país percorrendo a menor distância possível) associado 

a sugestão de tipos de manobra ideais para as áreas colhidas. 

Barata (1992), por sua vez, trabalhou com otimização da própria cana-de-açúcar 

para determinar as variedades que devem ser multiplicadas, as épocas de colheita, os 

locais de alocação das ditas variedades nas reformas, época de plantio ideal, com o 

intuito de maximizar os retornos da atividade. Utilizou também otimização linear com 

diversas variáveis agrícolas e econômicas para poder responder todas as questões 

levantadas. 

Na cultura do milho, Leal, Silva e Karam (2012) fizeram uso da otimização em 

herbicidas para tentar otimizar o manejo de uma espécie de planta daninha utilizando 

somente aplicações sucessivas de um mesmo herbicida, manejando a frequência dos 

genes de resistência na população. Também no milho, Stiegelmeier (2012) aprofunda a 

otimização com herbicidas utilizando-a para determinar a melhor estratégia de 

alternância de dois herbicidas para esta mesma planta daninha, manejando a resistência 

da mesma, e maximizando o retorno econômico. Ambos trazem algo muito útil quando 

há poucos herbicidas passíveis de uso para determinada daninha, ou quando não há 

alternativas economicamente viáveis. Ambos trabalhos utilizam otimização não-linear, 

sendo que o primeiro exclusivamente mono-objetivo (custo) e o segundo comparando o 

resultado mono-objetivo (custo) com multi-objetivo (custo e resistência). 

2.2 Softwares agropecuários de otimização e gestão 

A UFSM desenvolveu em 1993 um modelo ótimo de irrigação por cultura e método 

chamado de SISTEMA IRRIGA® (2020), que retorna ao produtor quando e quanto irrigar, 

baseado nos dados climáticos coletados automaticamente pelo equipamento da 

empresa em sua propriedade. 

A irrigação também foi tema de uma otimização pela Embrapa, descrita por 
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Albuquerque et al. (2014), que dispôs para o público um software de gestão chamado 

Irrigafácil® em que o produtor insere ou todas as informações necessárias ou baseia-se 

na série histórica de dados, sendo estes modelos distintos. A distinção entre eles é que 

no primeiro o produtor tem o trabalho de prover os dados, enquanto no segundo se faz 

necessária a captação dos dados. Ambos funcionam razoavelmente bem quando 

utilizados apropriadamente. 

Estes modelos também podem ser aplicados para determinar qual a produtividade 

esperada dadas as variáveis climáticas locais, como fez a Agrymet (2019), e 

simplesmente quantificar os benefícios agronômicos para saber quanto e por qual motivo 

houve determinada produtividade. Ele não diz de que maneira pode-se chegar à 

produtividade ótima, mas determina a produtividade ótima potencial para aquelas 

condições climáticas e oferece a comparação. 

A Embrapa (2011), em colaboração com os professores Osmond et al. (2002) da 

North Carolina State University (NCSU), desenvolveram o software de gestão de 

fertilidade do solo NuMaSS 2.2, que otimiza corretivos e fertilizantes, adaptado aos solos 

de diversos locais, inclusive dos solos brasileiros do cerrado. Este analisa também a 

parte econômica, além de agronômica. 

Diversos softwares do tipo Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistema 

Integrado de Gestão Empresarial (SIGE) existem para o agronegócio brasileiro. Estes 

não oferecem a otimização do uso dos recursos, mas sim a otimização do fluxo de 

informações financeiras e de processos da empresa. Alguns exemplos relevantes para 

os produtores de cana-de-açúcar são Gatec® (2020) e Oracle® (2020). 

Na área específica de herbicidas para a cana-de-açúcar, o grupo Idea (2019) está 

desenvolvendo um software de gestão da matologia, em que os usuários analisam as 

variáveis das plantas daninhas no local (tipo, estádio, pressão) e preenchem essas 

variáveis no software de gestão integrada com o controle agrícola. A ferramenta, por sua 

vez, pode determinar o momento ideal e a prioridade de controle. 
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2.3 Modelo teórico 

Diversos são os fatores que influenciam o sucesso de uma aplicação de herbicida. 

De acordo com Christoffoleti et al. (2008), os atributos do solo, como a textura e o teor 

de matéria orgânica; as condições ambientais, como a chuva e a luminosidade; as 

propriedades físico-químicas dos próprios herbicidas; a interação destes fatores; as 

formas de manejo da cultura; a presença e ausência de plantas daninhas. 

O conceito de Nível de Dano Econômico (NDE) é revisado por Kalsing e Vidal 

(2010), que exploram sua aplicação no manejo de plantas daninhas. Além de defini-lo 

como a quantidade mínima de indivíduos que causa dano econômico equivalente ao seu 

custo de controle, eles expõem as principais limitações do seu uso prático até então: 

dificuldade de utilizar valores fixos, os baixos valores absolutos, as populações 

poliespecíficas e dificuldade para definir níveis que levem em consideração a reposição 

do banco de sementes e as resistências da população sobrevivente no longo prazo. 

Locke e Bryson (1997) mencionam o fator palha na aplicação dos herbicidas, que 

intercepta os mesmos deixando-os vulneráveis à fotodegradação que ocorre até que 

sejam transportados pela chuva ao solo, como verificaram Rossi et al. (2013), Negrisoli 

et al. (2009), e Toledo et al. (2009). E mesmo após essa lixiviação até o solo, a palha 

continua a exercer influência na dinâmica do agroecossistema. 

Segundo Pitelli e Durigan (1984), para todas as culturas existe um período em 

que, a matocompetição pode causar danos econômicos caso as daninhas não sejam 

controladas. Na cana-de-açúcar, de acordo com o levantamento realizado por Victoria 

Filho e Christoffoleti (2004), estes valores dependem do estádio do canavial e de seu 

momento de colheita ou plantio. 

De acordo com Oliveira Junior, Constantin e Inoue (2011), no agroecossistema 

existem diversas sementes em dormência de muitas espécies de plantas daninhas que 

têm potencial de causar dano econômico à cultura da cana-de-açúcar via 

matocompetição. Para entrarem no banco de sementes ativo (que vai germinar), essas 

sementes necessitam receber um estímulo: ou via perturbação do solo (como 
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principalmente através das operações de gradagem, plantio e quebra-lombo, no caso da 

cultura da cana-de-açúcar); ou via compressão do solo através da compactação que o 

maquinário causa ao transitar pela área; ou, no exemplo da cana-de-açúcar, via a 

retirada da cana madura na operação da colheita, que faz com que a radiação solar e a 

temperatura do solo tenham maior amplitude. 
Figura 1 - Modelo de dinâmica do banco de sementes de plantas daninhas no solo. 

 
Fonte: Oliveira Jr (2011), adaptado de Harper (1977) 

 

Lorenzi et al. (2014) fornece diversos índices de letalidade, por espécie de planta 

daninha, para cada herbicida. Ele separa os herbicidas em efetividade para 4 estádios 

das daninhas, inferindo que cada herbicida age diferentemente para cada estádio. 

Como demonstraram Galon et al. (2009), o herbicida escolhido afeta diferentes 

variedades de cana distintamente, afetando diretamente a produtividade final. Faz-se 

importante então conhecer o local de absorção dos herbicidas pelas plantas, como 

exemplificado por Rodrigues e Almeida (2018), para definir quanto e em que momentos 

as variedades sensíveis estão sob risco dos herbicidas mais agressivos; e quais 

variedades são mais sensíveis aos herbicidas utilizados. 
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Diversos outros fatores são importantes para a construção do modelo, mas são 

particularidades de cada herbicida, como restrição de aplicação por proximidade de 

culturas vizinhas suscetíveis (ADAPAR, 2019), restrição de plantio da cana-de-açúcar 

em um dado período (ADAPAR, 2018), restrição de plantio de cultura subsequente por 

um dado período, como evidenciado por Campos (2018). 

2.3.1 Atributos do solo 

Christoffoleti et al. (2008) afirmam que a fase sólida do solo, em especial a sua 

textura, é importante para predizer o comportamento da capacidade de sorção do solo, 

ou a capacidade de retenção do herbicida em forma indisponível. Quanto mais argiloso 

o solo, mais herbicida ficará retido. 

Da mesma forma, de acordo com Santos et al. (1999), para a realidade brasileira, 

a Matéria Orgânica tem sido o principal fator relacionado à sorção de produtos químicos 

aplicados ao solo. Quanto maior o teor de matéria orgânica, mais herbicida ficará retido. 

Ambos atributos foram corroborados por Manzano (2013), que calculou a retenção 

pela matéria orgânica e pela textura do solo para 6 herbicidas registrados para cana-de-

açúcar no Brasil, encontrando retenção de princípio ativo para pelo menos 1 das 

características para todos os herbicidas estudados. 

2.3.2 Condições ambientais 

Segundo Christoffoleti et al. (2008), herbicidas de baixa solubilidade necessitam 

de maior teor de água no solo para sua disposição. Herbicidas de alta solubilidade, 

entretanto, não necessitam de tanta água assim, mas podem ser lixiviados com o 

excesso de água, o que os torna inviáveis nessas condições. 

2.3.3 Propriedades físico-químicas dos herbicidas 

Christoffoleti et al. (2008) comentam sobre a pressão de vapor dos herbicidas, 

característica indicadora da sua volatilidade. Mencionam ainda a necessidade de 

incorporação para o uso de herbicidas de alta volatilidade, exemplificando com o 
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herbicida Trifluralina. Porém, ao analisar as recomendações técnicas do mesmo em sua 

bula (ADAMA, 2019), nota-se que se pode fazer um ajuste da dose para situações sem 

incorporação. Essa ideia é amparada por Ritter (1989), que explicita que a dose teórica 

para matar as plantas daninhas tem de ser ajustada pelas perdas dos processos que 

afetam a eficácia dos herbicidas, sendo a volatilidade um deles. 

Azania (2018) comenta das características de adsorção ao solo dos herbicidas e 

seu potencial de lixiviação, e como estes fatores, em conjunto com a meia-vida, afetam 

o residual dos mesmos. Algo que Christoffoleti et al. (2008) confirmam ao explicar a 

seletividade por posicionamento dos herbicidas. 

Tofoli et al. (2009) demonstraram a diminuição da chegada ao solo do herbicida 

Tebutiurom (em torno de 50%) aplicado sobre palha, mesmo com uma chuva simulada 

de 65mm. Também demonstra a diminuição da meia vida pela fotodegradação na palha 

(meia vida de 12 dias), em comparação com sua meia vida em situação sem palha (meia 

vida de 360 dias), como determinado por Lorenzi (1984). 

Seefeldt, Jensen e Fuerst (1995) definiram que o desempenho dos herbicidas em 

relação à sobrevivência das plantas daninhas mais se aproxima de uma curva sigmoide, 

definida a seguir como: 

𝑆 = 𝑆0 +
𝑑 − 𝑆0

1 + ( 𝑥
𝐷50,

- 																																																																																																																															(1) 

S = Sobrevivência do herbicida a uma dada daninha na dose x de um dado herbicida 
S0 = Sobrevivência mínima daquela população, ou a % de população resistente aquele herbicida 
d = Limite superior, ou mortalidade total possível (valor em torno de 100%) 
x = Dose do herbicida 
D50 = Dose para controlar 50% dos indivíduos da daninha pelo herbicida k 
c = Curvatura da sigmoide da sobrevivência do herbicida k 

Dias, Carvalho e Christoffoleti (2012) encontraram em seus experimentos 

diferentes valores dos parâmetros dependendo do estádio fenológico da planta (BBCH), 

de acordo com Hess et al. (1997), sendo necessário parâmetros distintos para a 

modelagem de acordo com o BBCH e/ou algum modelo que contemple o BBCH. 
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2.3.4 Interações entre os fatores 

Colby (1967) propõe a interação entre herbicidas, definindo os conceitos de 

antagonismo (quando a soma da mortalidade esperada de cada herbicida separado for 

menor que mortalidade dos herbicidas aplicados em conjunto), aditivo (quando a soma 

da mortalidade esperada de cada herbicida separado for igual a mortalidade dos 

herbicidas aplicados em conjunto) e sinérgico (quando a soma da mortalidade esperada 

de cada herbicida separado for maior que mortalidade dos herbicidas aplicados em 

conjunto). A fórmula de Colby (1967): 

𝑀𝑡 = 1 − (1 − 𝑀3)(1 − 𝑀4)																																																																																																																				(2)                                                                                                        

𝑀𝑡 = Mortalidade total ou do tratamento 
𝑀3	= Mortalidade do herbicida 1 
𝑀4 = Mortalidade do herbicida 2 

Volund (1992) modelou o relacionamento entre as moléculas através dos 

isobologramas, gráficos que demonstram a relação que as moléculas tem em uma dada 

mortalidade e a proporção de quantidade em mistura que cada uma tem que ter para 

atingirem a mesma mortalidade: 
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𝑥3
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𝐷𝑁4

8
3;9<

= 1																																																					(3) 

𝑥3 = Dose do herbicida 1 
𝑥4 = Dose do herbicida 2 
𝐷𝑁3 = Dose do herbicida 1 para eliminar N% das daninhas 
𝐷𝑁4 = Dose do herbicida 2 para eliminar N% das daninhas 
𝑛3 = Influência do herbicida 1 sobre a associação 
𝑛4 = Influência do herbicida 2 sobre a associação 
 

Conforme Paris Junior (2018), a aplicabilidade das variáveis de comparação 

(isoboles) em associações de mais de 3 moléculas ainda é questionada, o que sugere 

aguardar um melhor avanço nesta área antes de modelar esse efeito (mas nada impede 

uma tentativa de modelar o efeito das associações duas a duas). 

Além das interações entre as efetividades, Silva et al. (2007) também salienta a 
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incompatibilidade física entre herbicidas, notando que as combinações em que ocorrem 

não podem ser utilizadas, ou ao menos utilizadas com um produto auxiliar adjuvante, 

que possibilite a mistura. 

2.3.5 Formas de manejo da cultura 

Diversos herbicidas têm restrições aos manejos da cultura, como a restrição de 

plantio em áreas de plantio de Mudas Previamente Brotadas (ADAPAR, 2020), restrição 

de uso em cana-planta ou emergência da cana-soca (ADAPAR, 2018), restrição de 

emergência da cana-de-açúcar (ADAPAR, 2020) 

2.3.6 Ausência e presença de plantas daninhas 

Rojas, De la Cruz e Merayo (1994) descobriram que uma certa daninha de 

interesse econômico na cana-de-açúcar também germina em profundidade 

subsuperficial no solo. Faz-se necessário conhecer o manejo do solo dessas áreas para, 

em caso de revolvimento do solo, definir herbicidas que ajam em profundidade para o 

seu controle, visto que a área de ação normal dos herbicidas é superficial no solo. 

Como demonstram Correia e Durigan (2004), a palha também age inibindo certas 

espécies de plantas daninhas, sendo a quantificação desse fator importante para a 

decisão de qual herbicida utilizar. 

Lorenzi et al. (2014) recapitulam o controle mecânico como ferramenta de controle 

das espécies daninhas, explicitando que a estratégia é mais efetiva para determinadas 

daninhas que outras. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo se propõe tratar das questões de como responder aos objetivos. 

Com amparo na revisão bibliográfica, propõe-se um modelo quantitativo de controle de 

plantas daninhas no agroecossistema e apresentam-se as equações necessárias para 

calculá-lo. Em seguida, apresentam-se as variáveis qualitativas práticas de interesse 

para a escolha de herbicidas em cana-de-açúcar e agregadas ao processo qualitativo e 

quantitativo, utilizado para definir os tratamentos eficazes em uma determinada área. 

Finalmente, explicita-se o teste conduzido com o algoritmo computacional e as 

ferramentas utilizadas para construí-lo. 

3.1 Modelo Quantitativo para controle de plantas daninhas 

A quantidade de sementes que é estimulada durante o processo de quebra de 

dormência depende do tamanho total do banco de sementes, o que determina a pressão 

que aquela espécie de planta daninha causa no agroecossistema. Quanto maior o banco 

de sementes, maior o banco de sementes ativo, maior a pressão e mais indivíduos em 

teoria germinariam por hectare no período de quebra de dormência. Dependendo da 

espécie, acima de quantidade Y de plantas/ha, ocorre o dano econômico. Para evitar o 

dano econômico de uma área, o conjunto de herbicidas escolhido para a área deve ser 

capaz de eliminar qualquer número acima da quantidade Y de plantas/ha. Caso haja 

10.000 plantas/ha germinando, e a cultura tolera 500 plantas/ha sem causar danos 

econômicos, há uma necessidade de controlar pelo menos 95% de plantas/ha da espécie 

em questão. 

Um tratamento é eficaz no controle de daninhas de uma área quando, para cada 

daninha existente na área, seus herbicidas que controlam aquela planta daninha tem 

residual superior ao período de quebra de dormência das daninhas da área, tanto em 

superfície quanto em subsuperfície, e uma eficiência combinada para controlar aquela 

planta daninha superior à necessária para manter a população germinada dele abaixo 

do nível de dano econômico. 

Um exemplo prático: 
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Figura 2 - Área exemplo com a pressão populacional das plantas daninhas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Se em um determinado canavial temos 20 sementes/m2 da espécie “@”, 10 

sementes/m2 da espécie “*” e 20 sementes/m2 da espécie “x” e, após a aplicação que 

será no mês de setembro, precisa de 120 dias para fechar suas entrelinhas e sombrear 

o solo, inibindo a germinação das plantas daninhas. A espécie “*”, entretanto, tem 

fotoblástia negativa e germina mesmo sombreada, sendo que o critério de controle para 

ela foi decidido com residual de 150 dia e uma nova aplicação sequencial será 

programada para esta área para estender o residual. O padrão de controle aceitável para 

esta área é de 4 sementes/m2 da espécie “@”, 2 sementes/m2 da espécie “*” e 1 

semente/m2 da espécie “x”. Portanto, para a pressão populacional definida acima, o 

padrão de controle necessário seria de 80% e 120 dias de residual para a espécie “@”, 

80% e 150 dias para a espécie “*” e 95% e 120 dias para a espécie “x”, de acordo com 
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a Figura 3. 

Figura 3 - Área exemplo com população de plantas daninhas abaixo do nível de dano econômico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Dependendo da época de aplicação do herbicida pré-emergente, a germinação 

de uma parte das sementes já pode ter ocorrido, mesmo que não tenha emergência, 

sendo necessário que o tratamento contenha herbicidas que consigam controlar esse 

Germinado, Mas Não Emergido (GerMaNE). 

Atrasando ainda mais a aplicação do pré-emergente, existe a possibilidade de 

haver a existência de pós-emergência na área, mas ainda estar no período em que essas 

plantas daninhas ainda não causaram dano econômico à cultura. Neste caso, os 

tratamentos têm de ser capazes de controlar a planta daninha em pré (ainda que com 

residual mais curto) e controlar a planta daninha dessa área em pós-emergência. E 

mesmo que a aplicação atrase ainda mais e a planta daninha já cause dano econômico 
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na área, o tratamento ainda assim deve tratar a planta daninha em pré-emergência, e 

controlar o que já emergiu para que o dano seja minimizado. 

Fazendo-se as devidas adaptações das operações de aplicação de herbicidas, 

colheita e revolvimento do solo, este mesmo modelo pode ser utilizado em outras 

culturas cultivadas. 

Além dos critérios quantitativos expostos acima, que são calculados com as 

variáveis numéricas apresentadas abaixo, existem também os critérios qualitativos para 

a determinação da eficácia do tratamento, que dependem das variáveis também 

apresentadas a seguir. 

3.2 Equações de associações de herbicidas 

Pela falta de uma maneira para calcular doses de herbicidas em associação, 

propõem-se um fator de associação entre 2 moléculas de herbicidas para que se possa 

estimar as doses necessárias de cada um para atingir a mortalidade desejada, inspirado 

na equação (3). 

A potência relativa de cada herbicida é conseguida numa proporção de sua dose 

com a dose necessária para eliminar N% de indivíduos. Elegeu-se a dose D50 para haver 

uma tradução com o modelo de log-logístico (1) e por fazer mais sentido na proporção 

com a dose, pois o efeito da associação é mais exacerbado quanto mais efeito as doses 

individuais deveriam fazer. 

As potências 𝑛3 e 𝑛4 da equação (3) referem-se à influência dos herbicidas 1 e 2 

na mistura, e dizem o quão antagônicos ou sinérgicos cada herbicida é na mistura. E 

para definir o tipo de associação, se é sinérgico ou antagônico escolheu-se uma potência 

para facilitar a identificação do tipo de associação modelada, e o nível da associação. 

Esta potência entre 2 moléculas, que pode ter seus parâmetros definidos através 

da regressão linear, a exemplo do modelo de isobole da equação (3), segue proposta 

pelo autor da seguinte maneira: 
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𝑧 = 𝐴(
A:
BCD:

,
E
( A<
BCD<

,
F

																																																																																																																																						(4) 

A = Parâmetro de associação entre herbicidas 1 e 2 (0<A<1 se for antagonista, A=1 caso aditivo, A>1 se 
for sinérgico) 
𝑥3 = Dose do herbicida 1 
𝑥4 = Dose do herbicida 2 
𝐷503 = Dose para matar 50% dos indivíduos da planta daninha pelo herbicida 1 
𝐷504 = Dose para matar 50% dos indivíduos da planta daninha pelo herbicida 2 
h = Influência do herbicida 1 quando em associação ao herbicida 2 
i = Influência do herbicida 2 quando em associação ao herbicida 1 
z = Potência de associação entre herbicidas 

Associando a potência proposta a equação (2): 

𝑀𝑡 = 1 − [(1 −𝑀3)(1 −𝑀4)]J																																																																																																															(5) 

Considerando que: 

Sobrevivência	=	1	–	Mortalidade																																																																																																																(6)	

Adicionando a equação (1) em (6) e o resultado em (5): 

𝑀𝑡 = 1 − \]𝑆03 +
𝑑3 − 𝑆03

1 + ( 𝑥3
𝐷503

,
-:^]𝑆04 +

𝑑4 − 𝑆04
1 + ( 𝑥4

𝐷504
,
-<^_

J

																																																					(7) 

Distribuindo e substituindo (4) em (7): 

𝑀𝑡 = 1 − ]𝑆03 +
𝑑3 − 𝑆03

1 + ( 𝑥3
𝐷503

,
-:^

a
6 b:
cde:

8
E
6 b<
cde<

8
F

]𝑆04 +
𝑑4 − 𝑆04

1 + ( 𝑥4
𝐷504

,
-<^

a
6 b:
cde:

8
E
6 b<
cde<

8
F

										(8) 

E finalmente inserindo a produtória para conseguir a fórmula geral para n 

herbicidas, desprezando relações conjuntas 3 moléculas e acima além dos fatores 2 a 2. 
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𝑀𝑡 = 1 −g\𝑆0h +
𝑑h − 𝑆0h

1 + 6 𝑥h
𝐷50h

8
-i_
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bi
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Ei,lm
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n
Fi,l
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																																																											(9)
9
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Mt = mortalidade do tratamento a uma dada espécie de planta daninha, em determinado estádio de 
desenvolvimento 
n = quantidade de herbicidas no tratamento, ∈ ℕ 
𝑆0h = Sobrevivência inata da planta daninha ao herbicida k 
𝑑h = Limite superior da sobrevivência da planta daninha ao herbicida k 
𝑥h = Dose do herbicida k 
𝑥v = Dose do herbicida j 
𝐷50h = Dose para matar 50% dos indivíduos da planta daninha pelo herbicida k 
𝐷50v = Dose para matar 50% dos indivíduos da planta daninha pelo herbicida j 
𝑐h = Curvatura da sigmoide da sobrevivência do herbicida k 
𝐴h,v = fator de associação entre herbicidas k e j (0<A<1 se for antagonista, A=1 caso aditivo, A>1 se for 
sinérgico) 
ℎh,v = Influência do herbicida k junto ao herbicida j 
𝑖h,v = Influência do herbicida j junto ao herbicida k 

A equação acima exposta serve como equação geral para definir a dose dos 

herbicidas em um mesmo tratamento para atingir uma certa mortalidade. Como em 

aplicações de pré-emergência, a dose é menos definida pela mortalidade alvo e é mais 

definida pelo residual desejado, podemos fixar a mortalidade na mortalidade máxima que 

cada herbicida tem para aquela espécie de planta daninha em pré-emergência, levando 

a equação (3) a ter um valor fixo por par de herbicidas. A dose varia somente para chegar 

a mesma dose que consegue atingir o alvo, após parte ser perdida pela adsorção e parte 

ser degradada pela matéria orgânica do solo. 

Adicionando a mortalidade causada pela profundidade e pela palha em (5), 

fixando o valor da potência (3) para cada par e inserindo a produtória, desprezando 

relações conjuntas 3 moléculas e acima além dos fatores 2 a 2, temos: 

𝑀𝑡 = 1 − (1 − 𝑀𝑝)(1 − 𝑀𝑟)g(1− 𝑀h)
∏ ai,lo
lp:
lqi

9

hs3

																																																																								(10) 

Mt = mortalidade do tratamento a uma dada planta daninha 
n = quantidade de herbicidas no tratamento, ∈ ℕ 
𝑀h = Mortalidade da planta daninha ao herbicida k 
Mp = Mortalidade pela palha, caso não haja, valor = 0 
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Mr = Mortalidade pelo revolvimento, caso não haja, valor = 0 
𝐴h,v = fator de associação entre herbicidas k e j (0<A<1 se for antagonista, A=1 caso aditivo, A>1 se for 
sinérgico). 
 

3.3 Variáveis de interesse 

As variáveis de interesse podem ser divididas em 4 subdivisões. A primeira trata 

da área a ser tratada, que é uma classe que deve ser preenchida/atualizada sempre que 

se planejar/aplicar herbicidas. A segunda classe de variáveis trata dos herbicidas em si, 

suas características e interações mútuas. A terceira classe trata das plantas daninhas e 

suas características. E a quarta, mais robusta e complexa, trata das interações entre 

herbicidas e plantas daninhas. Estas 3 últimas classes devem ser pré-programadas em 

uma base de dados com as características particulares regionalizadas do usuário do 

modelo e dos produtos comerciais utilizados. 

3.3.1 Variáveis da área 

As variáveis de área são a modalidade de aplicação utilizada, textura do solo (alta, 

média ou baixa), o teor de matéria orgânica do solo (alta, média ou baixa), existência de 

cultura vizinha suscetível a herbicidas (restrição cultura), existência de povoamento 

vizinho (restrição povoamento), preparo do solo com revolvimento (sim ou não), data 

esperada de plantio (em dias), incorporação na aplicação (sim ou não), estádio da cana 

na área (pré-emergência da cana, até 2 folhas, de 2 a 4 folhas, acima de 4 folhas), 

sensibilidade a herbicidas da variedade de cana na área (sim ou não), época de 

aplicação (úmida, semiúmida, semisseca, seca), presença de palha sem manejo (sim ou 

não), rotação de cultura no ano subsequente a aplicação (sim ou não). 

Também é necessário conhecer a população de plantas daninhas na área, bem 

como sua pressão populacional, e, caso haja presença de pós-emergência, seu estádio 

de desenvolvimento. Faz-se necessário definir também o que cada nível de pressão 

populacional tem como padrão de controle (em %) e o nível de controle das plantas 

daninhas em pós-emergência. 
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Todas estas são variáveis de interesse na cultura da cana-de-açúcar que devem 

ser levadas em consideração ao decidir o tratamento de herbicidas a ser feito na área e 

atualizadas logo antes da aplicação em si caso alguma delas venha a mudar. 

3.3.2 Variáveis dos herbicidas 

A escolha dos herbicidas depende do seu uso em pré-emergência; uso em pós-

emergência; uso nos variados estádios da cana-de-açúcar descritos nas variáveis de 

área; carência do plantio da cana após seu uso; preço por litro/quilo; volatilidade; ação 

em profundidade; uso sobre palha; uso com variedades sensíveis de cana; uso caso se 

vá instaurar uma rotação de cultura no ano seguinte; tipo de absorção pelas daninhas; 

dose máxima tolerada pela cana; sua degradação sobre a palha; seu residual esperado 

tanto em superfície quanto em subsuperfície, de acordo com o mês de aplicação; seu 

uso nas diferentes épocas de aplicação descritas nas variedades de área e suas doses 

para determinadas texturas de solo e teores de matéria orgânica. 

Todas estas variáveis dos herbicidas são variáveis que devem ser pré-

programadas na base de dados do modelo de acordo com o produto comercial disponível 

ao usuário do modelo e as particularidades desses produtos comerciais em suas áreas. 

3.3.3 Variáveis das plantas daninhas 

As plantas daninhas tem como variáveis de interesse para o seu controle a sua 

mortalidade por incorporação, em cada estádio fenológico de desenvolvimento (inicial, 

médio, tardio); mortalidade por palha (em %); mortalidade por profundidade (em %); seu 

tipo de folha; se é afetada pelo herbicida em subsuperfície (5cm a 15cm de 

profundidade); se é necessário controlá-la em estádio de germane; e os devidos padrões 

de controle desejados para cada nível de pressão do banco de sementes. 

Estas variáveis também devem ser pré-programadas na base de dados do modelo 

de acordo com a sub-raça regional das espécies de plantas daninhas que acometem a 

região do usuário do modelo. 
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3.3.4 Interações entre herbicidas e plantas daninhas 

As interações entre herbicidas e plantas daninhas são as variáveis mais 

numerosas, e incluem a mortalidade de cada planta daninha em pré-emergência, os 

parâmetros de sobrevivência a um dado herbicida para cada estádio de pós-emergência 

na dose máxima de letalidade, a dose de cada herbicida para cada estádio para matar 

50% das daninhas, e a curvatura de cada um desses modelos de dose-resposta da 

equação (1). 

Também foram modeladas as relações para cada conjunto de dois herbicidas e 

daninha, para pré-emergência, e para pós-emergência, incluindo as potências de 

influência individual de cada herbicida em pós-emergência. 

Estes dados também devem ser inseridos na base de dados antes de iniciar a 

computação do modelo. 

3.4 Processo otimizador qualitativo e quantitativo proposto 

Devido a grande quantidade de variáveis utilizadas na escolha dos herbicidas, 

inclusive variáveis regionalizadas, optou-se por montar um processo que calcula as 

interações entre o sistema campo-plantas daninhas-herbicida em vez de simplesmente 

modelar qual herbicida é utilizado em qual situação. A modelagem foi feita sobre as 

características dos herbicidas em relação às características de plantas daninhas que são 

ambas pré-programadas pelo usuário do processo em uma base de dados. O processo 

nada mais é do que uma calculadora que vai calcular para uma área todas as interações 

entre os dados pré-programados pelo usuário e retornar sugestões de tratamentos para 

as devidas modalidades e fatores dependentes de cada área, ordenadas por preço. 

Para o processo foi utilizado um método qualitativo nas questões qualitativas e 

nas questões quantitativas que dependem de fatos futuros à aplicação de herbicida 

modelada, como quantidade de chuva que aquela área receberá, e um método 

quantitativo no que depende somente das escolhas do processo. 
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Foram modeladas as 10 modalidades principais de aplicação de herbicidas no 

ciclo da cana-de-açúcar, sendo que todas, exceto as operações de capina química e 

carreadores, tiveram uma modelagem qualitativa e quantitativa. As modalidades de 

capina química e carreadores foram modeladas qualitativamente, pela quantidade de 

fatores dependerem de critérios variáveis, como a capina química, e dependentes do 

residual, como os carreadores, inviabilizando qualquer predição precisa de métodos 

quantitativos na opinião do autor. Nestas duas modalidades, são programados pelo 

usuário tratamentos e quais as condições de descarte dos ditos tratamentos de acordo 

com todas as variáveis analisadas, incluindo quais espécies de daninhas estão 

presentes, e após ordenados por preço. As outras 8 modalidades (Dessecação, PPI, Pré-

MPB, Pós-MPB, Cana-Planta, Quebra-Lombo, Cana-Soca, Sequencial) foram 

modeladas seguindo os passos a seguir: 

1. Inserção dos dados específicos da área a ser tratada, de acordo com a 

modalidade como descrito na Tabela 1 e as características da área: textura do 

solo; teor de matéria orgânica do solo; população de plantas daninhas em pré-

emergência, sua pressão e residual desejado; população de plantas daninhas em 

pós-emergência e seu estádio; o padrão de controle (%) determinado pelo 

usuário; mês de aplicação; e herbicidas utilizados na última aplicação. 
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Tabela 1 – Variáveis consideradas na área por modalidade. 

 
Fonte: Formulação própria. 

2. Início do cálculo pela listagem de todos os herbicidas pré-programados na base 

de dados. Descarte de todos os herbicidas que não podem ser utilizados nas 

condições inseridas pelo usuário do protótipo de acordo com as variáveis 

descritas na Tabela 1 da lista de herbicidas, exceto no caso dos herbicidas que 

não agem em profundidade e se houver preparo de solo com revolvimento. Caso 

não haja presença de plantas daninhas em pós, eliminar da lista os herbicidas que 

não tem efetividade em pré-emergência. Caso não haja plantas daninhas em pré-

emergência na área (no caso de não haver interesse de controlá-las), eliminar da 

lista os herbicidas que não tem efetividade em pós-emergência. 

3. Combinatória de todos os herbicidas da lista que tem efeito em pré-emergência, 

de acordo com a base de dados, em tratamentos potenciais, desde um herbicida 

até o número total de herbicidas da base de dados. Descarte de tratamentos com 

misturas de herbicidas incompatíveis (de acordo com base de dados). 

Dessecação PPI Pré-MPB Pós-MPB Cana-planta Quebra-lombo Cana-soca Sequencial

Modalidade x x x x x x x x

Restrição por povoamento 
adjacente x x x x x x

Restrição por cultura 
sensivel adjacente x x x x x x

Preparo do solo com 
revolvimento x x x x x

Data de Plantio x x x

Incorporação x x

Estádio da cana x x

Sensibilidade da 
variedade x x x x

Época de aplicação x x x x x x

Palha x x

Data de rotação de cultura x x x
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4. Os tratamentos potenciais são testados através do cálculo da eficiência em pré-

emergência de cada tratamento para cada planta daninha utilizando a equação 

(10), zerando a mortalidade por palha caso não a haja, ou usando-a de acordo 

com a base de dados. 

𝑀𝑡 = 1 − (1 − 𝑀𝑝)(1 − 𝑀𝑟)g(1− 𝑀h)
∏ ai,lo
lp:
lqi

9

hs3

																																																																						(10) 

5. Caso revolvimento do solo seja pertinente à modalidade, calcula-se novamente a 

mortalidade resultante somente com os herbicidas que tem ação em profundidade 

para as espécies de daninhas que tem germinação em profundidade (ambas 

informações na base de dados), utilizando a mesma equação (10). 

6. As doses dos herbicidas dos tratamentos remanescentes são calculadas de 

acordo com o teor de matéria orgânica e textura do solo inseridos pelo usuário, 

modalidade e época, de acordo com as informações na base de dados e inseridas 

no passo 1. 

7. Havendo incorporação, a dose pode ser distinta (base de dados) no caso de 

utilizado um herbicida de alta volatilidade (base de dados) no tratamento. 

8. Se for pertinente, as doses dos herbicidas são ajustadas por um fator de correção 

da palha para cada época de aplicação para cada herbicida (conforme registro na 

base de dados). 

9. Caso haja germane na área, os tratamentos validados para pré-emergência são 

testados qualitativamente para ver se tratam germane ou não. Em caso negativo, 

eles são combinados com herbicidas que tratam o germane da área. 

10. Caso haja presença de plantas daninhas em pós-emergência (inserido pelo 

usuário), elimina-se da lista de plantas daninhas aquelas que são controladas 

mecanicamente pela incorporação dos herbicidas (de acordo com a base de 

dados) nas áreas em que houver incorporação (inserido pelo usuário). Caso não 

haja plantas daninhas remanescentes na lista de plantas daninhas e estádios 
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após esse passo, pula-se os passos 11-15. Caso não haja plantas daninhas em 

pós-emergência, pula-se os passos 11-15. 

11. Combinação dos tratamentos aprovados até então com herbicidas que tenham 

efeito em pós-emergência, iniciando em 0 herbicidas até a quantia total de 

herbicidas de pós-emergência, excluindo os herbicidas que tenham efeito em pré-

emergência e pós-emergência que já estiverem no tratamento de pré-emergência. 

12. As equações (9) são então montadas para as plantas daninhas em pós-

emergência, com os parâmetros pré-programados pelo usuário na base de dados, 

para cada herbicida dos tratamentos, em cada planta daninha e estádio inseridos 

pelo usuário. Estas equações são elevadas ao parâmetro de associação proposto 

na equação 4, como demonstrado a seguir. 

13. Calcula-se as doses dos herbicidas de cada tratamento através da otimização 

global não-linear pelo método de evolução diferencial minimizando o custo do 

tratamento (somatória da dose de cada herbicida multiplicado pelo preço, de 

acordo com a base de dados). Como restrições, temos a dose mínima de cada 

herbicida do tratamento tendendo a 0 caso o herbicida não tenha sido usado em 

pré-emergência ou a dose utilizada para controlar as plantas daninhas em pré-

emergência; dose máxima de acordo com a base de dados pré-programada pelo 

usuário; eficiência mínima (inserido pelo usuário) e os mesmos ajustes de 

associação mencionados anteriormente são inseridos. A equação objetivo e as 

equação restrições para cada planta daninha são as seguintes: 

Restrições de 1 até m: 

𝑀𝑡 ≤ 1 −g\𝑆0h +
𝑑h − 𝑆0h

1 + 6 𝑥h
𝐷50h

8
-i_

∏ ai,l
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																																																											(9) 

Restrições de m+1 até m+n: 
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𝐷𝑚𝑖𝑛h	𝑜𝑢	0 < 𝑥h ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥h																																																																																																																		(11)	

Função-objetivo a se minimizar: 

𝐶𝑡 = �𝑃h𝑥h																																																																																																																																													(12)
9

hs3

 

𝑥h = a definir pelo otimizador 
𝑥v = a definir pelo otimizador 
Ct = custo total do tratamento, a definir pelo otimizador 
Mt = inserido pelo usuário 
m = quantidade de plantas daninhas naquela área, inserido pelo usuário 
n = quantidade de herbicidas na base de dados, recuperado na base de dados  
𝐷𝑚𝑎𝑥h= Dose máxima permitida pelo herbicida na cultura, recuperado na base de dados 
𝐷𝑚𝑖𝑛h= Dose utilizada do herbicida em pré-emergência 
𝑃h= Preço do herbicida, recuperado na base de dados 
n = recuperado na base de dados 
𝑆0h = recuperado na base de dados 
𝑑h = recuperado na base de dados 
𝐷50h = recuperado na base de dados 
𝐷50v = recuperado na base de dados 
𝑐h = recuperado na base de dados 
𝐴h,v = recuperado na base de dados 
ℎh,v = recuperado na base de dados  
𝑖h,v = recuperado na base de dados 

14. Caso não se encontre resposta na otimização das doses do tratamento, aquele 

tratamento não consegue atingir o mínimo de controle em pós-emergência 

definido pelo usuário e o tratamento é descartado. Caso a otimização seja 

possível, o tratamento é adicionado ao registro de tratamentos utilizáveis e as 

doses dos herbicidas dele são registradas de acordo com as doses encontradas 

na otimização. 

15. Caso o tratamento não tenha eficácia para tratar as plantas daninhas em pré-

emergência, o tratamento é descartado. O tratamento também é descartado se 

não conseguir tratar as plantas daninhas em pré-emergência e em profundidade, 

caso isto seja pertinente. Calcula-se o custo de cada tratamento utilizável de 

acordo com a base de dados. 
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16. Ordena-se a lista de tratamentos utilizáveis por custo para o usuário decidir qual 

aplicar, com os herbicidas utilizados na aplicação anterior (dado inserido pelo 

usuário) marcados em vermelho, e os da mesma família (base de dados) da 

aplicação anterior em amarelo, caso ele deseje evitar de repetir 

herbicidas/famílias a fim de precaver-se de criar resistência aos herbicidas 

naquela área/população de daninhas. Este processo é uma pseudo-otimização 

discreta, por selecionar não só o melhor tratamento, mas apresentar todos os 

tratamentos que atendem o problema solicitado, em ordem de custo crescente. 

Figura 4 - Fluxograma do processo. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Este processo foi implementado sob a forma de um algoritmo computacional. A 

linguagem de programação utilizada foi Python 3.9, a gestão da base de dados foi 

realizada utilizando mySQL e a interface do usuário foi construída através das 

combinação de 3 tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Foram utilizadas bibliotecas de 

otimização global mono-objetivo não-linear de evolução diferencial publicamente 

disponíveis. 

O rde na r em  m e nor c us to e  in dic a r ris c os  de  s e leç ã o de  re s is te nc ia

D e s c a rta r os  tra ta m e n tos  qu e  nã o a ten d em

O tim iz a r a s  dos es  pa ra  m en or c us to 

C om bina r todos  os  tra ta m en tos  d e  p ré -e m e rg e nc ia  c om  h erb ic ida s  de  pós  
e m e rg e nc ia

D os if ic a r os  tra ta m e ntos  pa ra  pré -e m e rg enc ia

T e s ta r tod os  os  tra ta m entos  p a ra  p ré -e m e rg e n c ia

C om bina r todos  os  he rb ic ida s  de  pré  pote nc ia is  d a  ba s e  d e  d a dos  e m  
tra ta m e ntos

Ins e rir da d os  d e  á re a  no form ulá rio
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3.5 Validação 

Para validar o modelo e o processo propostos, foi montado um experimento com 

as informações das áreas e dos preços dos herbicidas do orçamento de herbicidas para 

cana-soca do ano de 2021 da usina sucroenergética estudada. A área de aplicação para 

cana soca da usina era de 20.660,93 ha, divididos em 626 áreas - e pra cada uma delas 

uma recomendação individualizada. Foi coletado também, junto com o técnico 

responsável, todos os valores estimados das variáveis necessárias para montar a base 

de dados de conhecimento agronômico técnico sobre herbicidas. 

Para cada área que teve uma recomendação individualizada orçada, foi rodado o 

algoritmo de otimização e foram encontrados todos os tratamentos viáveis possíveis para 

aquelas condições, ordenados por preço. Foi registrado o tratamento mais barato e 

também foi registrado o tratamento que o técnico responsável pelas recomendações da 

usina escolheu, entre aqueles presentes na lista gerada. Tal seleção pelo técnico serviu 

para, além de aplicar todas as estratégias possíveis de manejo de plantas daninhas que 

o algoritmo não contemplaria, validar o tratamento escolhido como algo que funcionaria 

realmente para aquela área em questão, na mesma visão de quem aprovou os 

tratamentos orçados. 

Tínhamos então uma recomendação orçada, uma recomendação mais barata, e 

uma recomendação escolhida. Em cima disto foi feito um estudo do impacto da utilização 

do algoritmo sobre o processo inteiro. 
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Tabela 2 - Exemplo de uma área analisada pelo responsável técnico para decidir o tratamento escolhido. 

 
Fonte: Formulação própria. 

Teste NumGleba AreaGleba MesColheita
2 1002 41.61 Oct

Mato1 Pressao1 Mato2 Pressao2
CordaDeViola media Coloniao baixa

Mato3 Pressao3 Mato4 Pressao4
Mamona baixa   

Mato5 Pressao5 OrcadoTrat OrcadoCustoTrat
  Amicarbazone700 1.2 Indaziflam500 0.15 R$ 418.66

OrcadoCustoArea MaisBarato MaisBaratoCustoTrat EscolhidoCustoArea
R$ 17,420.44 Amicarbazone700 1.35 Flumioxazin500 0.325 R$ 262.78 R$ 10,934.28

DifOrcMenosMaisBaratoEscolhidoTrat EscolhidoCustoTrat EscolhidoCustoArea
-R$ 155.88 Amicarbazone700 1.35 Flumioxazin500 0.325 R$ 262.78 R$ 10,934.28

DifOrcMenosEscolhido Comentario Doses <> OrcadoNaoTrata
-R$ 155.88 0 0

EficProb? Residual +caroBar +caroEsc
0 0 0 0

+eficiente MinimizarFito Mais Barato Orcado=MaisBarato
0 0 1 0
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4 RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos em relação aos testes do 

processo qualitativo e quantitativo em cima do orçamento real de uma usina 

sucroenergética da região de Piracicaba e discutem-se os benefícios diretos e indiretos 

alcançados, assim como as limitações encontradas. 

4.1 Apresentação dos resultados 

Apesar da pesada base teórica agronômica necessária para construir o algoritmo 

de otimização, os resultados dos testes são bem simples, fáceis de entender, e tangíveis. 

Eles podem ser resumidos através das figuras e da tabela a seguir: 

Figura 5 - Tratamento ótimo escolhido. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Tivemos um total de 626 áreas testadas, e o tratamento orçado pela usina 

correspondia ao tratamento ótimo econômico indicado pelo algoritmo em 83 delas. Em 

outras palavras: sem a utilização do algoritmo, o técnico conseguiu encontrar o 

tratamento mais barato em 13,26% dos casos. Com o algoritmo, o tratamento escolhido 

pelo técnico foi o tratamento ótimo econômico para 452 áreas, representando 72,2% 

delas. Mesmo considerando os tratamentos escolhidos que não foram os mais baratos, 
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mas tinham as mesmas moléculas que os tratamentos orçados, este número vai para 

16,45%, o que demonstra que o algoritmo influenciou em 83,55% dos tratamentos. 

Figura 6 - Comparação dos custos dos tratamentos orçados e mais baratos com a mesma composição de 
produtos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Das 83 áreas em que o algoritmo encontrou tratamentos com as mesmas 

moléculas, 8 tratamentos encontrados pelo algoritmo tiveram preço menor por usarem 

doses menores em pelo menos 1 herbicida que teve mais influência no preço, 2 tiveram 

preços iguais por usarem as mesmas doses, e 73 tiveram preços maiores que o orçado 

por terem doses maiores em pelo menos 1 herbicida que teve mais influência no preço. 
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Figura 7 - Tratamento do algoritmo mais caro que o orçado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Das 626 áreas, 134 vezes o algoritmo encontrou que o tratamento mais barato 

era mais caro que o orçado, sendo que para 40 destes, o tratamento orçado não atendia 

às necessidades da área (seja em residual ou eficiência contra alguma planta daninha) 

e 94 vezes o tratamento do algoritmo era mais caro pois as doses utilizadas eram 

maiores que os do tratamento orçado, e, portanto, mais caros. Partindo do pressuposto 

que as doses determinadas pelo técnico responsável na base de dados estão corretas, 

em 100% dos casos em que o algoritmo foi mais caro, ou as doses orçadas eram 

insuficientes nestes casos, ou o tratamento orçado não era efetivo para aquela área. 

Figura 8 - Tratamento escolhido com apoio do algoritmo mais caro que o orçado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Com os tratamentos que o técnico escolheu, este número subiu para 148 

tratamentos, sendo que destes 14 foram escolhidos tratamentos com um residual maior, 

para diminuir a probabilidade de reaplicações em algumas áreas. 

Figura 9 - Tratamentos escolhidos que não eram os mais baratos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

174 tratamentos escolhidos não foram os mais baratos, ou seja, 27,8% dos 

tratamentos. Destes, 119 foram tratamentos com uma eficiência maior, 37 foram 

tratamentos que têm residual maior e 18 foram para minimizar a fitotoxidez das áreas, 

tudo de acordo com a estratégia de manejo do responsável pelas recomendações da 

área. Destas 174 áreas, foram analisadas as listas totais contendo todos os tratamentos 

possíveis para cada área, e não foi constatado nenhum tratamento que não tratasse a 

mesma nas condições propostas. Todos os tratamentos que foram pensados pelo 

técnico para ser definido como escolhido nestas 174 áreas ou se encontravam na lista 

ou não atendiam a área por algum motivo. 
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Figura 10 - Tratamentos orçados que não atendem as necessidades das áreas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Das 626 áreas, 153 tratamentos orçados não atendem às necessidades da área, 

sendo que 63 por motivos de eficiência (a área iria ter escapes desde o princípio), e 90 

por motivos de residual (a área iria apresentar escapes somente após um tempo, mas 

antes do fechamento da cultura). Todos os 90 tratamentos que faltam residual não 

atendem por apenas 10 dias, uma margem extremamente baixa. Os tratamentos com 

falta de eficiência, 12 não tem eficiência alguma para alguma planta daninha da área, os 

outros 51 tem margem de erro de no máximo 10% a menos que o necessário. Com o 

uso do algoritmo, este número é zerado, porém, pois este sempre considera todos os 

fatores o tempo todo. 

Tabela 3 – Estatística básica dos custos dos tratamentos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O Coeficiente de Variação teve um aumento de 25,39% para 32,54% com o 

algoritmo escolhendo os tratamentos, uma indicação de que foram usados tratamentos 

Orçamento real feito 
pelo técnico responsável 

sem o Algoritmo

Orçamento 
otimizado pelo 

Algoritmo

Orçamento feito com 
apoio do Algoritmo pelo 

técnico responsável
Média 397.77R$                        270.93R$            299.13R$                           
Desvio Padrão 101.00R$                        88.15R$              85.62R$                             
Coeficiente de Variação 25.39% 32.54% 28.62%
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mais caros para situações nas situações mais infestadas, e mais baratos nas áreas 

menos infestadas. 

Tabela 4 - Orçamento final, custo por hectare e economia. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em valores, o custo médio de aplicação foi de 389,37 reais/ha para o orçamento 

de cana-soca sem o algoritmo, total de 8.044.798,90 reais, 5.504.892,84 reais com o 

algoritmo decidindo pelo tratamento mais barato, custo médio de 266,44 reais/ha, 

representando uma economia de 31,57%; e 6.099.028,71 reais e 295,20 reais/ha para o 

técnico escolhendo os tratamentos com apoio do algoritmo, representando uma 

economia de 24,19%. 

4.2 Discussão dos resultados 

Uma economia da ordem de grandeza de milhões somente em uma única 

operação na cultura de cana-de-açúcar, para uma única usina, mostra o potencial da 

tecnologia de otimização na escolha dos herbicidas, ainda mais se considerarmos o 

percentual de economia de 24,19% em um item expressivo do orçamento agrícola de 

uma usina sucroenergética. Se extrapolarmos o potencial de economia para uma área 

300x maior, uma estimativa conservadora aproximada da área de cana-soca no Brasil, 

somente nesta operação, a economia poderia ser de centenas de milhões de reais por 

ano. Não seria precipitado estimar que, para todas as operações, a economia pode 

chegar no Brasil a ordem de bilhão de reais. Tal modelo tem ainda mais relevância 

quando se considera as outras culturas em que a mesma tecnologia pode ser aplicada, 

tanto no Brasil quanto no mundo. 

Além da economia em custo de herbicida, houve também uma melhoria na 

Orçamento real feito pelo 
técnico responsável sem o 

Algoritmo

Orçamento 
otimizado pelo 

Algoritmo

Orçamento feito com 
apoio do Algoritmo pelo 

técnico responsável
Custo Total 8,044,798.90R$                      5,504,892.84R$  6,099,028.71R$                 
Custo/ha 389.37R$                                266.44R$            295.20R$                           
Economia absoluta -R$                                     2,539,906.06R$  1,945,770.19R$                 
Economia relativa 0.00% 31.57% 24.19%
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eficácia do processo, zerando a possibilidade de erros de recomendação. Com uma 

interface feita, o processo inteiro de recomendação via algoritmo diminui 

consideravelmente o tempo gasto pelo técnico responsável para este trabalho, liberando-

o para outras atividades. Expandindo mais a interface, pode-se conectar através do 

mesmo sistema o setor de compras com o setor de recomendações, a gerência, o 

compliance, o ambiental, etc. Todo o processo que antes era absolutamente misterioso 

agora fica completamente rastreável e justificável. 

A possibilidade de fazer esse processo em diversas áreas ao mesmo tempo, para 

todas as operações, também diminui o tempo necessário para montar o orçamento anual 

de semanas para poucas horas. Abre a possibilidade de atualizar os preços dos 

herbicidas para recalcular todas as áreas e abre um grande leque de possibilidades de 

táticas de negociações com os fabricantes que antes simplesmente não eram 

praticáveis. 

Outro benefício da melhoria da eficácia do processo é a diminuição das aplicações 

sequenciais que não eram planejadas. Uma redução de aplicações resulta em uma 

menor frequência de aplicação de agroquímicos no ambiente, uma provável menor 

quantidade bruta de herbicidas aplicada e uma menor utilização de maquinário (e 

consequentemente uma menor emissão de carbono), além do menor custo de produção 

da tonelada de cana. O aumento do Coeficiente de Variação também indica que a 

quantidade de herbicidas está sendo ajustada com o tamanho da infestação, usando 

menos herbicidas em áreas menos problemáticas. 

O algoritmo é uma ferramenta para apoiar o técnico, e não o substituir. Ele sozinho 

não consegue tomar a decisão ótima levando em conta todas as estratégias possíveis, 

o tempo todo, como evidenciado pelo fato de que para 27,8% das áreas o tratamento 

escolhido pelo técnico não foi o mesmo determinado como ótimo pelo algoritmo. Apesar 

dos tratamentos ótimos funcionarem, eles não levam em conta nem a disponibilidade de 

maquinário para reaplicações em caso de escapes, nem o tamanho das janelas de 

aplicações em caso de seletividade das moléculas a cultura e nem a análise de 

risco/retorno do controle de algumas daninhas mais críticas e a disponibilidade de 
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orçamento nestas áreas. Isto tudo fica à cargo do técnico responsável. Porém a diferença 

de 58,94% na frequência de escolha do tratamento ótimo econômico e a taxa de 100% 

de acerto evidenciam com clareza o benefício trazido pela ferramenta ao técnico, ao 

orçamento, e ao manejo de plantas daninhas como um todo. 

O algoritmo tem, porém, suas limitações: seus resultados são tão bons quanto a 

sua base de dados. E para poder preencher a base de dados, bons técnicos com vasto 

conhecimento especializado são necessários além de muitas horas definindo os valores 

a serem utilizados para montar as bases de dados personalizadas. Mais pesquisas sobre 

os valores reais dos parâmetros físico-químico-biológicos do sistema 

herbicida/ambiente/planta são necessárias, para que os valores reais sejam facilmente 

encontrados e não seja mais necessária a estimativa. O papel dos pesquisadores, 

professores e consultores não vai se extinguir, e sim intensificar, com a adoção do 

modelo pela indústria. 

Uma boa maneira de contornar estas limitações seria estabelecer um sistema de 

retroalimentação com os resultados das aplicações e tratamentos, e uma inteligência 

artificial para utilizar a Big Data gerada. 

A utilização da ferramenta vai depender de uma curva de aprendizagem pois em 

algumas situações o próprio técnico não tem certeza de porquê prefere um tratamento 

em relação a outro, e colocar o processo em etapas e quantitativamente é uma nova 

maneira de pensar sobre herbicidas - é natural que leve algum tempo até que os usuários 

se acostumem. 

 Finalmente, os resultados obtidos neste trabalho referem-se a uma única usina. 

Da maneira que o processo qualitativo e quantitativo foi montado, a ferramenta encontra 

todos os tratamentos que o próprio técnico responsável (que deve concordar com a base 

de dados utilizada) acredita que funcionem para uma determinada área. Quanto mais 

restrita for a base de dados, quanto mais tempo for gasto buscando o melhor tratamento 

para uma determinada área, quanto mais retroalimentação houver entre o setor de 

recomendação e o setor de compras, menor será o benefício relativo trazido pelo 
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algoritmo. Mas desta maneira, o algoritmo sempre irá dar recomendações corretas (de 

acordo com o próprio técnico responsável), e sempre retornará as mais economicamente 

viáveis, trazendo sempre algum benefício a recomendação. Mesmo que, por algum 

motivo, o resultado encontrado seja igual ao orçado, teríamos agora recomendações 

auditáveis, confiabilidade nos resultados, automatização do processo com economia de 

tempo e todas as possibilidades comerciais possíveis que a ferramenta pode trazer. 
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5 CONCLUSÕES 

Devido à grande importância dos herbicidas para a agricultura atual, tanto em 

utilidade como em valor, absoluto e relativo, e a escassez de métodos de otimização 

nesta área, este trabalho apresentou uma ferramenta para melhorar a recomendação 

técnica/econômica de melhor custo-benefício. A otimização foi escolhida como base da 

ferramenta justamente pela ampla gama de possibilidades e pela complexidade do 

assunto. 

Tanto a construção do modelo quantitativo e das equações necessárias, quanto 

o processo qualitativo e quantitativo e as variáveis de interesse catalogadas, e o próprio 

teste realizado em cima do orçamento real com resultados aprovados pelo mesmo 

técnico que realizou o mesmo orçamento, foram validadas na prática através do sucesso 

em diminuir 24,19% o valor do orçamento, das taxas de 100% de tratamentos aprovados 

corretos das listas de resultados analisadas e da percepção de 0% de tratamentos que 

deveriam ser aprovados mas não foram, de acordo com o técnico. 

Apesar da ferramenta criada não ser tecnicamente de agricultura de precisão, ela 

pode ser usada na mesma para poder variar além da dose dos herbicidas para cada 

unidade espacial, quais herbicidas estão sendo utilizados em cada unidade espacial. 

Espera-se que a ferramenta criada neste trabalho influencie na maneira que se faz o 

manejo de plantas daninhas; impacte o mercado de herbicidas ao tornar diferentes 

combinações de produtos comerciais substituíveis por outras combinações; e altere a 

própria maneira pela qual se pense sobre quando e como deve-se utilizar um herbicida 

ou combinação de herbicidas. 

Por restrição de tempo hábil somente foi possível testar uma única modalidade de 

aplicação, apesar de ser a mais expressiva no orçamento de uma usina. Um próximo 

passo lógico seria testar para todas as modalidades, inclusive o modelo de pós-

emergência em casos de reavaliação por motivos de escape ao longo do ano. Este último 

depende de situações reais que não são planejadas, e sim encontradas no dia-a-dia, o 

que faz seu teste muito mais demorado ao longo do tempo. Pode-se também iniciar a 
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montagem dos processos específicos das operações de outras culturas. 

A lista completa de tratamentos possíveis para cada área que o algoritmo 

computacional produz permite, obviamente, uma maior flexibilidade na negociação e 

compra de herbicidas, mas este benefício não foi contemplado em detalhes neste estudo, 

podendo ser foco de um novo trabalho na área. Além da própria ferramenta, muitos 

trabalhos podem ter foco nas novas equações e parâmetros propostos, podendo ser 

pesquisados os valores para diversos herbicidas e plantas daninhas. 
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APÊNDICE A – DISTRIBUIÇÕES 

Gráfico 1 – Quantidade de tratamentos orçados por classe de custo.

 
Fonte: Elaboração própria 
 

A distribuição dos custos dos tratamentos orçados teve uma frequência bimodal, 

devido ao salto de custo no uso de tratamentos entre 2 e 3 produtos comerciais, e 

tratamentos de 2 moléculas com produtos comerciais de preço maior. 

 
Gráfico 2 – Quantidade de tratamentos indicados pelo algoritmo sozinho por classe de custo. 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Os tratamentos indicados pelo algoritmo também tiveram uma distribuição 

bimodal, mas foi o salto de preços entre tratamentos com 1 produto comercial e 2 

produtos comerciais que separaram as classes. 

Gráfico 3 – Quantidade de tratamentos escolhidos com auxílio do algoritmo por classe de custo. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Os tratamentos escolhidos pelo técnico responsável, porém, tiveram uma 

significativa diferença na quantidade de tratamentos com somente 1 molécula escolhidos 

pelo técnico responsável, não sendo mais considerada uma distribuição bimodal. 


