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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

EFEITO DE MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM UM LATOSSOLO DISTROFÉRRICO
IMPLANTADO COM CAFEEIRO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS
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Alterações nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, dependem de seu manejo e do método de
controle de plantas daninhas. Este trabalho enfoca os efeitos de alguns métodos de controle de plantas daninhas
sobre ass características químicas do solo, que representam os indicadores de sua qualidade em um cafezal,
de um experimento instalado em um Latossolo distroférrico, em cafezal durante
o período de 1977 a  2000 em São Sebastião do Paraíso, MG. Os métodos de capinas comparados neste
estudo são: roçadeira, grade, enxada rotativa, herbicida de pós-emergência, herbicida de pré-emergência,
capina manual comparado com a testemunha sem capina nas entrelinhas, e a uma testemunha natural de
mata também no mesmo solo da área experimental. O herbicida de pós-emergência utilizado foi o glyphosate,
a 0,72g/ha, em aplicação dirigida nas entrelinhas, e o herbicida de pré-emergência, foi a mistura formulada de
simazin + ametryn a 2,5kg/ha. As características químicas avaliadas foram: pH, K,  P, Ca,, Al, Acidez,
saturação de Al, CTC efetiva e no pH 7,  soma de bases e saturação de bases. Observou-se ao longo dos 23
anos de condução deste estudo que os teores de matéria orgânica (M.O.) evoluiram de 2,8% em 1978 para
4,18% em 2000 no tratamento testemunha sem capina, em comparação com os teores de matéria orgânica
encontrados no solo da mata nativa, adjacente à área experimental, que apresenta valores médios variáveis
de 7,0%. O tratamento com herbicida de pré-emergência durante todos estes anos, não apresentou mudanças
nos teores de matéria orgânica do solo, pois os valores de M.O. observados  em 1978 foram de 2,10 e de
2,18% em 2000. Estas alterações, na matéria orgânica, apresentaram uma correlação direta com parâmetros
químicos, ou seja: pH, P, K, Ca, Mg, CTC, acidez, soma de bases e saturação por bases e uma correlação
inversa com o índice de saturação por Al e nos teores de Al. No tratamento  testemunha sem capina o manejo
que mais aumentou os teores de matéria orgânica na rua, demonstrando, por conseguinte, grande melhoria na
qualidade química do solo. O uso de herbicida de pré-emergência não alterou os teores de M.O. em todo o
período. Com os teores da M.O. inalterados, ocorreu uma redução na qualidade química do solo, devido ao
decréscimo em todas as características químicas acima relatadas. Os demais métodos de controle, não
apresentaram alterações consideráveis, quanto ao aspecto químico, que pode ser debitado aos menores teores
de matéria orgânica. Os tratamentos com roçadeira e herbicida de pós-emergência, apresentaram uma
supremacia sobre os demais métodos, indicando que estes são os métodos mais apropriados quando se visa a
sustentabilidade da exploração. Os resultados mostram que a melhoria na qualidade química do solo, depende
diretamente do aumento nos teores da matéria orgânica no solo.
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