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RESUMO DA PROPOSTA
As entrelinhas dos pomares de citros no Brasil são, em geral, manejadas com roçadeiras
lateriais (convencionais), enquanto que nas linhas se utilizam principalmente o herbicida
glifosato. Há grande predominância de Brachiaria decumbens nas entrelinhas dos pomares.
Como existem relatos de alelopatia de B. decumbens aos citros e de danos acarretados pelo
uso, contínuo, de glifosato em outras culturas, pretende-se com esse projeto estudar duas
vegetações intercalares (braquiárias), manejadas com diferentes roçadeiras, com e sem
herbicida, nas entrelinhas de pomar de lima ácida Tahiti. Para tanto, ensaio foi instalado em
2010, utilizando-se o esquema de parcela sub subdivididas, em delineamento de blocos ao
acaso, com seis repetições. Nesse experimento, as parcelas são compostas por dois tipos de
braquiárias: Brachiaria decumbens e B. ruziziensis; as sub parcelas por dois tipos de
roçadeiras laterais: convencional e ecológica; e as sub sub parcelas: pela aplicação e ausência
do herbicida glifosato na linha de plantio. As braquiárias foram semeadas em janeiro de 2010
e o pomar de lima ácida Tahiti implantado no mês de março desse mesmo ano. As avaliações
foram iniciadas em novembro de 2012 e prosseguirão até 2016. Serão aferidas: massa seca da
parte aérea e das raízes das braquiárias; taxa de decomposição e mineralização dos nutrientes
(palhada); composição química (macro e micronutrientes) do solo na linha e entrelinha do
pomar e folhas da lima ácida Tahiti; controle de plantas daninhas e por fim, teores de ácido
chiquímico e clorofila (folhas), desenvolvimento radicular, vegetativo (altura e diâmetro) e
produtivo nas plantas de lima ácida Tahiti. Pretende-se com esse projeto elucidar os possíveis
efeitos maléficos do uso contínuo de glifosato (linha de plantio) e Brachiaria decumbens
(entrelinhas) em pomares de citros.
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO PERÍODO
As avaliações, da safra 2013/2014, foram iniciadas em outubro de 2013, juntamente com as
primeiras roçagens. Avaliaram-se até o momento, massa seca (MS) da parte aérea das
braquiárias e número total de plantas daninhas na linha de plantio da lima ácida Tahiti. As
braquiárias produzem quantidades similares de massa seca da parte aérea e de raízes. O uso da
roçadeira ecológica proporciona maior deposição de massa seca (braquiárias) na linha de
plantio do Tahiti. Melhor controle de plantas daninhas, na primeira avaliação, foi obtido nos
tratamentos com B. decumbens e herbicida.
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1 INTRODUÇÃO
Em São Paulo, a produção de lima ácida Tahiti, encontra-se em cerca de 35 mil hectares,
com 9 milhões de árvores distribuídos em 8 mil propriedades rurais (Luchetti et al., 2003).
Embora essa área seja bastante inferior àquela com laranjas, o cultivo do Tahiti representa um
grande impacto social na economia do Estado pela participação, na sua grande maioria, de
pequenos produtores rurais.
O consumidor brasileiro tem exigido produtos com forte compromisso com a promoção
social e preservação ambiental. Nesse contexto, insere-se o Programa de Produção Integrada
de Frutas (PIF) do MAPA/CNPq, que caracteriza-se pela otimização do uso dos recursos
naturais e de mecanismos para a substituir insumos poluentes (Luchetti et al., 2003). Há
grande necessidade do levantamento de informações técnicas para o Tahiti, que propicie
produções de frutos com qualidade, que atendam à preservação ambiental e favoreçam a
comercialização nos mercados interno e externo (Gayet & Salvo, 2003).
Alterações do manejo do solo dos pomares são necessárias, pois técnicas ultrapassadas
como uso de grades e arados, geram perdas de solo por erosão, compactação, exposição a
altas temperaturas e o corte das raízes dos citros e não devem mais ser aceitas (Carvalho et al,
2005). Hoje o uso de herbicida, nas linhas e, de cobertura vegetal nativa ou introduzida, nas
entrelinhas, manejadas com uso de roçadeiras laterais é o sistema usal. O glifosato é o
herbicida mais utilizado na citricultura brasileira, sendo comum sua aplicação em até três
épocas anuais (Gravena et al., 2012). Este herbicida apresenta meia vida curta (47 dias no
solo) devido a sua forte adsorção aos colóides do solo (Rodrigues & Almeida, 2005). Apesar
dessas considerações, a deriva e a absorção do glifosato através do contato entre as raízes pela
planta não alvo, coexistindo com a planta invasora, podem ter implicações agronômicas
(Neumann et al., 2006).
Dessa forma esse projeto, em parceria com a Fundação Agrisus, desde 2011, pretende
nessa segunda fase, onde as plantas estão entrando na fase produtiva, ampliar as avaliações
para melhor elucidar o uso de braquiárias, roçadeiras e glifosato em citros.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar diferentes manejos visando sustentabilidade da produção da lima ácida Tahiti.

2.2 Objetivos Específicos
(i) avaliar o controle das plantas daninhas do pomar em diferentes manejos
(braquiárias x roçadeiras x glifosato);
(ii) determinar taxa de decomposição e liberação de nutrientes dos resíduos vegetais
das diferentes braquiárias (tempo de 1/2 vida);
(iii) determinar composição química do solo (linha e entrelinha) e das folhas da lima
ácida Tahiti;
(iv) quantificar acúmulo de ácido chiquímico nas folhas de Tahiti;
(v) aferir o desenvolvimento das raízes, vegetativo e produtivo da lima ácida Tahiti.
(vi) avaliar a qualidade dos frutos de Tahiti produzidos nos diferentes manejos.

3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Ensaio de campo
A área experimental está localizada no município de Mogi Mirim/SP, a 22º 25’ de
latitude S e 47º 09’ de longitude W. As características químicas e físicas do solo foram
verificadas por análises de amostras coletadas a 20 cm de profundidade, na linha dos citros,
após implantação do ensaio (2010), posterior à correção do mesmo e evidenciam teores
adequados de nutriente e alta composição de areia do solo em estudo (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 - Atributos químicos do solo da área experimental (Mogi Mirim/SP, 2010).
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Tabela 2. Atributos físicos do solo da área experimental (Mogi Mirim/SP, 2010).
Areia (%)
Grossa

63,0

Fina

15,0

Limo (%)

Argila

(Silte)

(%)

16,0

6,0

Densidade
Aparente

1,11

Real

2,53

Porosi-

Classe

Subclasse

Limo

Fino

areno

areno

dade (%)

56,1
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Após o solo corrigido, realizou-se em outubro de 2010, na área, semeadura a lanço, de
duas espécies de braquiárias nas parcelas: Brachiaria decumbens e B. ruziziensis, utilizandose 14 e 12 kg de sementes por hectare, respectivamente. Em março de 2010, realizou-se, via
cultivo mínimo o plantio das plantas de lima ácida Tahiti [Citrus latifolia (Yu. Tanaka)
Tanaka], enxertadas sobre citrumelo Swingle [Citrus paradisi Macf. × Poncirus trifoliata (L.)
Raf.], em espaçamento de 7,0 x 4,0m. Cada parcela contou com 24 plantas de lima ácida
Tahiti, distribuídas em três linhas, em esquema de parcela sub subdividida com quatro
repetições (Tabela 1).

Tabela 1. Esquema e distribuição das parcelas, sub parcelas e sub sub parcelas no
ensaio.
Parcela
Tipo de cobertura

Sub parcela
Manejo da entrelinha

Sub subparcela
Controle de plantas daninhas na linha

Roçadeira

Glifosato

Brachiaria

convencional

Sem glifosato

ruziziensis

Roçadeira

Glifosato

ecológica

Sem glifosato

Roçadeira

Glifosato

Brachiaria

convencional

Sem glifosato

decumbens

Roçadeira

Glifosato

ecológica

Sem glifosato

O manejo (corte) das braquiárias, na sub parcela, iniciou-se na safra 2011/2012 com uso
de roçadeiras laterais:
(i) convencional: que mantém toda a massa verde roçada no local – entrelinha e;
(ii) ecológica projeta todo o material roçado para a linha dos citros, sob a projeção da
copa das plantas de citros.
Esse manejo prosseguirá nas próximas safras (2013/2014, 2014/2015) onde as roçagens
serão realizadas (2-3), no verão, sempre que a vegetação intercalar atingir máximo
desenvolvimento vegetativo. Nessas mesmas datas será aplicado glifosato (5L ha-1) para o
controle de plantas daninhas na linha do Tahiti, nas sub subparcelas. Até a presente data
efetuaram-se duas roçagens (outubro e dezembro de 2013), juntamente com a aplicação do
glifosato.
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3.2 Variáveis avaliadas
3.2.1 Massa seca da parte aérea e raízes das braquiárias
A parte aérea das braquiárias foi amostrada em quatro pontos distintos na parcela
(entrelinha), utilizando-se gabarito com 0,25 m², no mês de outubro e dezembro de 2013 –
data das roçagens. Após a roçagem da entrelinha, amostras foram coletadas na linha das
plantas de Tahiti, também em quatro pontos por parcela. As amostras da linha e entrelinha
foram pesadas (massa fresca) e na sequência subdivididas em quatro subamostras em sacos de
papel e novamente pesadas e posteriormente mantidas em estufa à 60 ±3 °C, por 48 horas até
atingir massa constante, sendo, então verificadas as massas secas. Com os valores da massa
seca das amostras foi calculada a produção de massa seca, da parte aérea das braquiárias, em
tonelada por hectare, produzida na entrelinha e projetada para linha do Tahiti.

3.2.2 Decomposição da matéria seca da parte aérea das duas espécies de braquiárias e
liberação de nutrientes
Amostras da parte aérea de cada braquiária, contendo 100g de massa fresca, foram
depositadas sobre o solo na projeção da copa das plantas de Tahiti, e posteriormente cobertas
por tela de nylon, metodologia adaptada da técnica de bolsas de decomposição (“litter bags”)
descrita por Bocock & Gilbert (1957). Aos 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 150 dias após a
instalação do experimento, quatro amostras de cada braquiária serão retiradas, secas em estufa
à temperatura de 60 ±3 °C até alcançar massa constante, sendo então pesadas para determinar
a taxa de decomposição e posteriormente moídas e encaminhadas ao Laboratório de Análises
Químicas do IAC, para determinação de nutrientes remanescentes (nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio e enxofre), em cada época. Esse ensaio foi instalado em dezembro
de 2013 e os resultados ainda não foram analisados, portanto serão apresentados no relatório
final.

3.2.3 Plantas daninhas
O levantamento fitossociológico, contagem e identificação das plantas daninhas, foram
realizados 30 dias após cada roçagem e aplicação do glifosato. Em cada parcela foi lançado
aleatoriamente, um gabarito (0,50 m x 0,50 m) por quatro vezes, totalizando uma área
amostral de 1 m². As plantas contidas no quadro foram identificadas, obtendo-se o número de
indivíduos por espécie. As amostragens serão feitas na linha de plantio dos citros.
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3.3 Análises dos resultados
Os dados foram submetidos à análise de variância e posterior teste de comparação de
médias (Tukey - 5%).

4. Resultados Parciais
4.1.Fitomassa da parte aérea das braquiárias
Maiores valores de fitomassa da parte aérea foram observados nos tratamentos com
Brachiaria decumbens, tanto na entrelinha quanto na linha de plantio da lima ácida Tahiti. A
utilização da roçadeira ecológica proporcionou maior acúmulo de MS, na linha dos citros projeção (Tabela 2). Isso ocorreu em decorrência da forma de trabalho desse equipamento
agrícola, que é projetado para fazer uso de técnicas de manejo sustentável, pois possui como
característica principal, lançar os resíduos vegetais (mato), sob as copas das plantas,
proporcionando dessa forma, maior retenção de umidade, redução do uso de herbicidas e
consequentemente maior proteção do solo.

Tabela 2. Fitomassa da parte aérea, seca, das diferentes braquiárias, na entrelinha e projeção
da copa das plantas de Tahiti (linha) nos diferentes tratamentos, acumulativo de duas roçagens
(Mogi Mirim/SP, outubro e novembro/2013).
Fitomassa de parte das braquiárias seca
Entrelinha
Linha
-1
Tratamentos
-------------------------------- t ha --------------------------------------*
*
Vegetação (A)
B. ruziziensis
5,2 b1
0,9 b
B. decumbens
6,2 a
1,5 a
NS
*
Roçadeira (B)
Roçadeira ecológica
5,3 a
2,2 b
Roçadeira convencional
6,1 a
0,3 a
NS
NS
(A)x(B)
NS
*
Manejo do mato (C)
Sem herbicida
5,3 a
1,8 a
Com herbicida
6,0 a
0,7 b
NS
NS
(A)x(C)
NS
NS
(B)x(C)
NS
NS
(A)x(B)x(C)
1
médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si (Tukey 5%); NS – não
significativo (teste F); *diferença significativa (F 5%); ** diferenças significativas (F 1 e
5%).
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ROSSÊTTO (2009) trabalhando com diferentes adubos verdes de inverno e roçadeiras
obteve resultados, com o uso da ecológica, semelhantes ao desse trabalho, computando o
dobro da massa verde (na linha), em comparação ao uso da roçadeira convencional na
entrelinha dos citros, evidenciando a eficiência da roçadeira ecológica em projetar os resíduos
vegetais sob a copa das plantas.

4.2.Plantas daninhas
A densidade de plantas daninhas (comunidade total), na primeira avaliação, realizada
30 dias após a primeira roçagem e aplicação do glifosato, foi menor, no tratamento com
Brachiaria decumbens e herbicida. Já o uso da roçadeira ecológica, nessa primeira roçagem,
não proporcionou redução significativa no número de plantas daninhas, como observado na
safra anterior. Possivelmente, após outras roçagens melhor controle seja observado nesse
tratamento (Figura 1).
120
105,9 a
100
86,5 a*
78,1 a

nº daninhas m

2

80
64,8 a
56,5 b

60

37,1 b

40
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Figura 1. Densidade média de plantas infestantes (plantas m-2) na linha de plantio da lima
ácida Tahiti, nos diferentes tratamentos, 30 dias após primeira roçagem e aplicação do
glifosato (Mogi Mirim/SP, novembro, 2013)

A redução na densidade de plantas infestantes nas parcelas com uso de B. decumbens,
possivelmente ocorreu em decorrência da manutenção de maior quantidade de massa seca, na
linha (projetada) dessa espécie, durante a roçagem (vide Tabela 2).
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5. CONSIDERAÇÕES
Os resultados obtidos são semelhantes aos apresentados no relatório final da safra
2012/2013, onde se destacam que: (i) uso da roçadeira ecológica proporciona maior deposição
de massa da parte aérea das braquiárias seca para as linhas de plantio do Tahiti e (ii) há
redução do número de plantas daninhas na linha de plantio, nos tratamentos com Brachiaria
decumbens e herbicida.
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