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Diferentes tipos de manejo de plantas daninhas promovem alterações nas propriedades físicas, químicas e
biológicas no solo. Dentre estas se destacam, a capacidade de retenção de água, predisposição do solo à
erosão, adensamento, compactação e alteração no teor de matéria orgânica. O presente estudo avalia as
alterações de alguns métodos de controle de plantas daninhas na qualidade física e química dos solos, e o
rendimento de um cafeeiro em experimento instalado em Latossolo Vermelho Amarelo, em Patrocínio, MG.
Os métodos de manejo de plantas daninhas, avaliados foram: roçadeira, grade, enxada rotativa, uso de herbicida
de pós-emergência, herbicida de pré-emergência, capina manual comparado com uma testemunha sem capina,
nas entrelinhas, e roçacarpa, herbicida de pré-emergência, capina manual e herbicida de pós-emergência
aplicados na saia do cafeeiro. Como herbicida de pós-emergência utilizou-se o glyphosate, a 0,72g/ha, em
aplicação dirigida, tanto na saia como na rua, desde a fase inicial de formação, e do mesmo modo no que se
refere ao herbicida de pré-emergência, o oxyfluorfen a 1,08g/ha. Os indicadores físicos de qualidade do solo
avaliados em amostras de solo coletadas nas entrelinhas são: densidade do solo e de partícula, argila dispersa
em água, porosidade, estabilidade dos agregados, teor de matéria orgânica, e os químicos; pH, teores de P, K,
Ca, Mg, Al, H+Al soma de bases, CTC, índice de saturação de Al e de bases, além da produção. Observou-se
apenas algumas alterações nas propriedades físicas e químicas do LVA, que na grande maioria dos parâmetros
não foram significativas. Devida ao período de tempo, é considerado curto. Estas alterações são dependentes
de mudanças nos teores de matéria orgânica, com tratamentos apresentando tendência de aumento nos
teores de matéria orgânica, como na testemunha sem capina e herbicida de pós-emergência e de redução
desses teores no tratamento com herbicida de pré-emergência. Nesse tratamento, nota-se ainda, uma redução
nos teores de argila dispersa em água, embora não significante. Apesar disso, o experimento apresentou, até
aqui, significantes diferenças em fatores de desenvolvimento e na produção em sacas de café beneficiado,
tanto no primeiro como no segundo ano, nos tratamentos aplicados na entrelinha, e na linha do cafeeiro. Os
tratamentos que se destacaram em crescimento, em altura, diâmetro de copa e de caule, em vigor no período
foram a roçadeira e o uso de herbicida de pré-emergência na entrelinha. Nas aplicações na linha sobressaiu
também sobre os demais tratamentos o uso de herbicida de pré-emergência, tanto com relação aos fatores de
crescimento quanto à produção. Estes resultados mostram, que apesar do uso de herbicida de pré-emergência
na entrelinha, apresentar um inicio de encrostamento, impedindo a infiltração de água, a ausência de invasoras
foi benéfica para a lavoura, por impedir a concorrência por água, durante o período seco, que ocorre de abril
a setembro/outubro, que apresenta elevado déficit hídrico.
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