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A matéria orgânica afeta todos os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem no solo. As alterações
nestas propriedades do solo dependem de seu manejo e do controle de plantas daninhas, que estão diretamente
relacionadas com os teores de matéria orgânica do solo. Espera-se que a produção, como um fator biológico,
possa ser alterada em função das mudanças nos indicadores de qualidade do solo. Este trabalho avaliou o
efeito dos métodos de capina na produção de café, em experimento instalado em um Latossolo distroférrico,
durante o período de 1977 a 2000 em São Sebastião do Paraíso, MG. Os métodos de manejo de plantas
daninhas, enfocados foram: roçadeira, grade, enxada rotativa, uso de herbicida de pós-emergência, herbicida
de pré-emergência, capina manual comparado com uma testemunha sem capina, aplicados nas entrelinhas.
Na linha das plantas, os cafeeiros foram sempre mantidos livres da concorrência das invasoras, através de
herbicidas de pós e de pré-emergência ou capinas manuais. Como herbicida de pós-emergência utilizou-se o
glyphosate, a 0,72g/ha, em aplicação na entrelinha, e como herbicida de pré-emergência, a mistura simazin +
ametryn aplicado na dosagem de 2,5kg/ha. Observou-se ao longo de 23 anos que a melhoria nas propriedades
químicas e físicas não influenciaram positivamente a produtividade do cafeeiro. Em 23 anos de condução, os
melhores rendimentos em produção ocorreram no tratamento com herbicida de pré-emergência na entrelinha,
e os menores rendimentos se observaram no tratamento testemunha sem capina. Os dados obtidos mostram
que a deterioração do solo nas entrelinhas dos cafeeiros não afeta a produtividade. Isto se observa principalmente,
quando o solo tornou-se encrostado ou impermeabilizado para entrada de água pelo uso de herbicida de pré-
emergência, na entrelinha mas também para a perda de água durante os meses de elevado déficit pluviométrico,
durante os meses de abril a setembro. Observou-se que a água oriunda da precipitação durante os meses de
chuva se direciona para a linha de plantio, onde o solo não sofreu nenhuma alteração, permitindo ai um
armazenamento de água, que provavelmente pode contribuir para minorar a falta de água para o cafeeiro
durante os meses secos.
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