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EFEITO DE MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM UM LATOSSOLO DISTROFÉRRICO
EM CAFEEIRO ADULTO SOBRE OS INDICADORES FÍSICOS
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Em um solo agrícola as propriedades químicas, físicas e biológicas sofrem alterações em função manejo e do
controle de plantas daninhas. Os fatores físicos tais como: capacidade de retenção de água, estrutura,
predisposição à erosão, adensamento, compactação entre outros, hoje são identificados como indicadores
físicos de qualidade do solo. Este trabalho avalia o efeito do uso de roçadeira, grade, enxada rotativa, herbicida
de pós-emergência, herbicida de pré-emergência e capina manual comparado com uma testemunha sem capina,
aplicados nas entrelinhas de cafeeiros implantados em Latossolo distroférrico e a uma testemunha de mata
nativa sob o mesmo tipo de solo, sobre os indicadores físicos de qualidade do solo, no período de 1977 a 2000
em São Sebastião do Paraíso, MG. Como herbicida de pós-emergência foi utilizado o glyphosate, a 0,72g/ha,
em aplicação dirigida na entrelinha, e o herbicida de pré-emergência, a mistura formulada de simazin +
ametryn  (50%+50%) aplicado na dosagem de 2,5kg/ha. Os indicadores de qualidade do solo que foram
avaliados no solo das entrelinhas do cafeeiro são: densidade do solo e de partícula, argila dispersa em água,
porosidade, estabilidade dos agregados, teores de matéria orgânica. Com passar dos anos observou-se, no
tratamento com herbicida de pré-emergência, um aumento da densidade do solo, redução nos teores de argila
dispersa em água, evidenciando uma erosão laminar, um encrostamento superficial devido a manutenção da
superfície do solo sem cobertura vegetal, e diminuição do diâmetro médio geométricos, que evidencia  a
desestruturação do solo, além de redução do volume total de poros. Por outro lado, no tratamento sem capina
nas entrelinhas, verificou-se uma redução na densidade do solo, um nível inalterado de argila dispersa em
água, um diâmetro médio geométrico, compatível com o observado na mata nativa, mostrando portanto uma
reestruturação do solo e aumento na porosidade. Constatou-se ainda, um aumento nos teores de matéria
orgânica no tratamento testemunha sem capina a valores próximos do observado na mata nativa. Observou-
se também, a formação de uma camada adensada subsuperficialmente com o uso constante de enxada rotativa.
Os tratamentos, com roçadeira e herbicida de pós-emergência apresentaram melhorias nos indicadores físicos.
A melhoria nos parâmetros físicos no tratamento testemunha sem capina, e o contrário no tratamento com
herbicida de pré-emergência, ocorreu em função respectivamente, da elevação e decréscimo nos teores de
matéria orgânica nos tratamentos, sem capina e com herbicida de pré-emergência.
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