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ESPÉCIES DE UROCHLOA COMO COBERTURA VEGETAL PARA O PLANTIO 
DIRETO NO CERRADO 

 

RESUMO: Na adoção da técnica de Plantio Direto no Cerrado, torna-se 

interessante a formação de cobertura vegetal que apresente baixa velocidade de 

decomposição. Almeja-se também que a espécie escolhida seja capaz de suprimir 

a flora daninha, especialmente as de difícil controle, além de ser controlada com 

facilidade pelos herbicidas adotados na dessecação. Visando atender a estas 

demandas, foram desenvolvidos dois ensaios. No primeiro ensaio avaliou-se o 

índice de cobertura do solo e o acúmulo de biomassa seca proporcionado pelas 

Urochloa ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. Basilisk, U. brizantha cv. BRS 

Piatã e sem Urochloa (vegetação espontânea). Verificou-se que as Urochloas 

apresentaram índice de cobertura do solo superior à vegetação espontânea, maior 

acúmulo de massa seca da parte aérea e redução de massa seca de plantas 

daninhas, na qual a U. ruziziensis se destacou das demais espécies pela rapidez 

no estabelecimento e domínio do espaço. No segundo ensaio verificou-se a 

eficácia de dessecação proporcionada por dosagens do herbicida glyphosate, 

avaliado em diferentes datas após a aplicação. Conclui-se que U. ruziziensis é 

controlada com eficácia em menor tempo e menor dose de glyphosate quando 

comparada às demais espécies de Urochloas pesquisadas. Ainda, constata-se 

que as doses de glyphosate adotadas na pesquisa não foram suficientes para 

controlar de forma eficiente a U. brizantha cv. BRS Piatã. 

 

 

Palavras-chave: glyphosate, palhada, plantas daninhas, supressão 

 

 

 



xi 
 

UROCHLOA SPECIES AS VEGETATION COVER TO NO-TILL IN THE 
BRAZILIAN SAVANNA 

 

SUMMARY: The adoption of no-till techniques in the Brazilian Savanna, it 

becomes interesting to the vegetal cover formation that has low speed of 

decomposition. Crave yet that the specie chosen is able to suppress the weeds, 

especially the difficult to control as well as being easily controlled by herbicides 

used in desiccation. In order to meet these demands, two tests have been 

developed. In the first trial assessed the coverage of soil and the accumulation of 

dry biomass provided by Urochloa ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. 

Basilisk, U. brizantha cv. BRS Piatã and without Urochloa (spontaneous 

vegetation). It was found that the Urochloas presented coverage of top soil to 

spontaneous vegetation, greater accumulation of dry weight of shoot and reduction 

of weed dry mass, in which the U. ruziziensis stood out from other species by the 

quick establishment and the mastery on the area. In the second test it was verified 

the efficacy of desiccation by dosages of glyphosate herbicide, evaluated at 

various dates after application. It is concluded that U. ruziziensis is controlled 

effectively in less time and lower dosage of glyphosate that other species of 

Urochloas searched. Still, it was found that the doses of glyphosate adopted in the 

survey were not sufficient to control efficiently, the U. brizantha cv. BRS Piatã. 

 

 

Keywords: glyphosate, straw, weeds, suppression 
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CAPITULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Plantio Direto (PD) no Brasil é uma técnica difundida que tomou 

proporções consideráveis. De acordo com dados da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) no ano de 2006 o Brasil possuía 

25,5 milhões de hectares sob PD. Conforme a Federação Brasileira de Plantio 

Direto na Palha (FEBRAPDP) na safra 2011/2012 a área agrícola sob plantio 

direto na palha foi de aproximadamente 31,8 milhões de hectares. 

O PD no início de sua implantação causou muita desconfiança quanto à sua 

empregabilidade, principalmente para a região do Cerrado onde foi empregado 

com maior ênfase apenas a partir da década de 90 (LOPES et. al., 2003). 

Diante das particularidades do Cerrado e das exigências do PD existe a 

necessidade em criar ou readequar técnicas de produção as condições locais. 

Pois nem sempre uma tecnologia preconizada em outras regiões pode ser 

empregada no Cerrado, devido às peculiaridades ambientais especificas que o 

torna distinto (PEREIRA & VELINI, 2003). 

Para que se tenha êxito na adoção da técnica de PD alguns fatores são 

imprescindíveis, tal como o não revolvimento do solo, formação de cobertura 

vegetal sobre o solo e a rotação de culturas. Por outro lado o não revolvimento do 

solo promove modificações na dinâmica populacional das plantas daninhas 

(GOMES JR. & CHRISTOFFOLETI, 2008), afetando por consequência o sistema 

de manejo destas. 

No PD o manejo químico das plantas daninhas em função da praticidade 

tem sido o mais utilizado, principalmente com adoção do herbicida glyphosate. 

Entretanto, à medida que são realizadas sucessivas aplicações do herbicida 

glyphosate, de acordo com Procópio et al. (2007) e Barros & Rocha (2010), ocorre 

a seleção de espécies daninhas, como Spermacoce latifolia (erva-quente), 

Commelina benghalensis (trapoeraba), Tridax procumbens (erva-de-touro), 

Synedrellopsis grisebachii (agriãozinho), Conyza sp.(buva) e Senna obtusifolia 
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(fedegoso-branco) às quais têm apresentado tolerância natural ao glyphosate, 

mesmo sofrendo injúrias. 

Para o manejo de plantas daninhas de difícil controle no PD, uma opção é a 

implantação de plantas de cobertura, assumindo importante papel no manejo 

integrado das plantas daninhas em geral (CORREIA & REZENDE, 2002; 

CORRÊA & SHARMA, 2004). A cobertura sobre o solo promove mudanças 

químicas, físicas e biológicas no solo (GRAVENA et al., 2004) interferindo no 

desenvolvimento e crescimento de plantas daninhas (CORREIA et al., 2006) e, por 

consequência, diminui o aumento do banco de sementes destas na área.  

Dentre as espécies de plantas de cobertura do solo estudadas, as 

pertencentes ao gênero Urochloa são as mais indicadas para a região do Cerrado. 

De acordo com Noce et al. (2008), as Urochloas são capazes de reduzir de forma 

significativa a infestação de plantas daninhas, assim como são capazes de 

produzir grande quantidade de palha, situação desejável principalmente com 

relação ao manejo e controle de plantas daninhas tolerantes e resistentes a 

herbicidas.  

Para se alcançar os benefícios advindos da cobertura vegetal sobre o solo 

é fundamental a correta escolha das espécies, que devem ser adaptadas às 

condições edafoclimáticas da região e atender ao interesse do agricultor e/ou 

agropecuarista (CERETTA et al., 2002). Nesse contexto, as Urochloas tornam-se 

uma boa opção. Timossi et al. (2007) destacaram a excelente adaptação da 

Urochloa decumbens a solos de baixa fertilidade, fácil estabelecimento e 

considerável produção de biomassa durante o ano, proporcionando excelente 

cobertura vegetal sobre o solo. Entretanto, devido ao baixo teor proteico da 

espécie, a mesma tem sido substituída pela U. ruziziensis e U. brizantha. 

As características relacionadas aos resíduos vegetais das espécies do 

gênero Urochloa, como a alta relação C/N (Carbono/Nitrogênio) são fatores 

importantes no processo de escolha da espécie para formação da cobertura. 

Como exemplo, tem-se os resultados de pesquisas indicando que a cobertura do 

solo com resíduos vegetais de espécies do gênero Urochloa, além de proteger o 
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solo, reduz significativamente a densidade da população de plantas daninhas 

(CORRÊA & SHARMA, 2004; MATEUS et al., 2004; LAMAS &STAUT, 2006). 

Além do mais, o cultivo de espécies deste gênero na entressafra pode trazer como 

beneficio adicional a supressão de doenças causadas por fungos, como o mofo-

branco (Sclerotinia sclerotiorum) (TOLEDO-SOUZA et al., 2008 e GÖRGEN et al., 

2010) e disponibilidade de forragem para alimentação bovina (VILELA et al., 

2011). 

A degradação de resíduos vegetais sobre o solo, em áreas de Cerrado é 

bastante eminente devido às condições edafoclimáticas. Para solucionar tal 

problema as espécies que apresentam alta relação C/N vêm sendo apontadas 

pelos resultados de pesquisas como as plantas com maior potencial de serem 

utilizadas como cobertura vegetal do solo. Tal fato pode ser observado em estudo 

realizado por Pacheco et al. (2008) os quais constataram que a U. ruziziensis, U. 

brizantha, U. decumbens e um híbrido de sorgo foram as espécies com maior 

potencial para a produção de fitomassa e maior persistência na entressafra.  

Além dos aspectos relacionados à cobertura do solo deve-se levar em 

consideração a sensibilidade da espécie escolhida ao manejo de dessecação. A 

dessecação de acordo com Osipe et al. (2011) consiste na aplicação antecipada 

de um herbicida não seletivo. Tal manejo, de acordo com Timossi et al. (2006) é o 

ponto-chave para o sucesso no estabelecimento da cultura seguinte.  

O manejo de dessecação das plantas de cobertura do solo e a época de 

semeadura devem ser trabalhados em conjunto. Após a dessecação pode ocorrer 

rebrotes da cobertura e até um novo fluxo de plantas daninhas dias após a 

dessecação, principalmente quando a área é deixada por um longo período entre 

a dessecação e a semeadura (TIMOSSI et al., 2006 e MONQUERO et al., 2010). 

Enfim, a época de dessecação da cobertura vegetal pode afetar o 

desenvolvimento da soja e a dinâmica de plantas daninhas ao longo do cultivo 

seguinte (NUNES et al., 2009 e MONQUERO et al., 2010).  

Levando-se em consideração a importância do uso de herbicidas para o 

manejo da cobertura vegetal e, visando à adoção de menores quantidades de 
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herbicidas, torna-se necessário o conhecimento de espécies utilizadas para 

formação de cobertura do solo que sejam mais suscetíveis às moléculas 

herbicidas, o que de acordo com Franco et al. (2010) e Assad & Almeida (2004) 

corrobora com os princípios da sustentabilidade onde são incorporadas ideias 

ambientais e de sentimento social acerca da agricultura. Tal realidade está em 

virtude das exigências inseridas pelo mercado consumidor, principalmente com 

relação à redução no uso da quantidade de agrotóxicos na produção 

agropecuária.  

Diante da atual necessidade de se acrescentar informações referentes à 

técnica de plantio direto na região do Cerrado estabeleceram-se pesquisas com 

espécies de Urochloa como plantas de cobertura do solo e posterior dessecação 

visando determinar a sensibilidade destas ao uso do herbicida glyphosate. 
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CAPITULO II – ESPÉCIES DE UROCHLOA COMO PLANTAS DE 

COBERTURA E SUPRESSÃO DE PLANTAS DANINHAS NO 

CERRADO 

 

 

RESUMO: A situação de destaque da agricultura brasileira teve distinta 

contribuição da expansão agropecuária na região do Cerrado, juntamente com a 

difusão do plantio direto. Esta técnica requer, entre outros fatores, a presença de 

resíduos vegetais sobre o solo no momento de semeadura da cultura 

subsequente, a qual pode ser obtida pela formação de uma cobertura vegetal 

sobre o solo no período de entressafra. Visando atender a algumas necessidades 

do plantio direto, objetivou-se avaliar os índices de cobertura, supressão de 

plantas daninhas e acúmulo de massa seca de espécies de Urochloas adotadas 

na formação de cobertura vegetal do solo, além de manter um tratamento sem 

Urochloa (vegetação espontânea). Foi adotado o delineamento de blocos 

casualizados com quatro tratamentos (Urochloa ruziziensis, Urochloa decumbens, 

Urochloa brizantha cv. BRS Piatã e sem Urochloa) e quatro repetições. As 

avaliações foram realizadas aos 30, 60, 90, 120 e 230 dias após a semeadura, 

com a determinação do percentual de cobertura vegetal do solo, de massa seca e 

das principais espécies de plantas daninhas presentes na área experimental, 

assim como a capacidade de supressão de plantas daninhas pelas Urochloas. 

Conclui-se que as espécies do gênero Urochloa são mais eficientes na formação 

de cobertura do solo e produção de massa seca do que a vegetação espontânea. 

Dentre as espécies pesquisadas, a Urochloa ruziziensis se destaca na supressão 

inicial de plantas daninhas e rapidez no estabelecimento da área. 

 

 

Palavras-chave: Braquiárias, supressão, plantio direto 
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INTRODUÇÃO  

 

A produção agropecuária no Cerrado é diferente de outras regiões do 

Brasil. As tecnologias adotadas em outras regiões nem sempre podem ser 

empregadas no Cerrado, devido às peculiaridades ambientais que o torna distinto 

dos demais ambientes agrícolas do Brasil (PEREIRA & VELINI, 2003). 

Uma das dificuldades ainda encontrada é com relação à formação de 

cobertura vegetal sobre o solo no período de entressafra. De acordo com Carvalho 

& Amabile (2006) e Boer et al. (2008), uma opção é a adoção de coberturas 

vegetais pertencentes à família botânica Poaceae em função de sua capacidade 

de produção de biomassa, adaptabilidade às condições locais e por apresentarem 

alta relação C/N conferindo resistência à degradação. 

A presença de cobertura vegetal sobre o solo pode atuar regulando a 

infestação de espécies de plantas daninhas que apresentam baixo conteúdo de 

reserva (CORREIA et al., 2006), reduzindo assim, a densidade populacional e o 

banco de sementes destas espécies (SEVERINO & CHRISTOFFOLETI, 2001; 

BALBINOT JÚNIOR et al., 2008 e SODRÉ FILHO et al., 2008). 

Para que ocorra a supressão de plantas daninhas por plantas de cobertura 

faz-se necessário que a espécie adotada proporcione uma homogênea e 

constante cobertura do solo. A cobertura do solo funciona como fator alterador dos 

principais elementos no controle da dormência e germinação de sementes no solo 

(CORREIA & REZENDE, 2002; CORRÊA & SHARMA, 2004), interferindo na 

intensidade de luz, umidade e calor (CORREIA & DURIGAN, 2004). 

Os fatores relacionados ao manejo de plantas daninhas devem ser 

trabalhados em conjunto em razão da capacidade adaptativa relacionada a flora 

daninha. As sucessivas aplicações do herbicida glyphosate em áreas sob PD no 

Cerrado têm selecionado algumas espécies daninhas, como: Spermacoce latifolia 

(erva-quente), Commelina benghalensis (trapoeraba), Tridax procumbens (erva-

de-touro), Synedrellopsis grisebachii (agriãozinho) (PROCÓPIO et al., 2007) e 
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Senna obtusifolia (fedegoso branco). Segundo Barros & Rocha (2010), tais 

espécies apresentam tolerância natural ao glyphosate, mesmo sofrendo injúrias. 

Nesta pesquisa, objetivou-se avaliar os índices de cobertura, supressão de 

plantas daninhas e produção de massa seca de espécies de Urochloa adotadas 

na formação de cobertura vegetal sobre o solo para Plantio Direto no Cerrado.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Jataí-GO, em campo experimental 

da Fazenda Escola Santa Rosa do Rochedo da Universidade Federal de Goiás – 

UFG, Câmpus Jataí. A área possui histórico de cultivo de soja, seguido do cultivo 

de sorgo em sucessão, sobre semeadura direta. O solo é classificado como 

Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa (LVdf) (EMBRAPA, 2006). O 

clima da região, segundo a classificação Köppen, é do tipo Aw, com estações 

seca e chuvosa bem definidas, com pluviosidade média anual de 1800 mm. Os 

dados climatológicos do período de condução da pesquisa (Figura 1) foram 

obtidos na estação agrometeorológica do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), lotada a 1000 m da área experimental. Antes da semeadura das 

forrageiras, foi coletada amostra de solo na profundidade de 0-20 cm para análise 

química, a qual é apresentada na tabela 1. 
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Figura 1. Temperatura média do ar e total de precipitações, em meses, durante o 

período de condução do experimento. INMET, 2012. 

 

Tabela 1. Propriedades químicas da amostra de solo da área experimental, Jataí – GO, 
2012 

pH Al Ca Mg (H+Al) K P CTC V MO 

H2O -------(cmolc dm-3) ------- ---(mg dm-3)--- (cmolc dm-3) (%) (g dm-3) 

5,8 0,3 2,2 1,0 5,5 119,1 4,9 9,1 38,8 35,2 

 
A pesquisa foi realizada no ano de 2012, com semeadura das plantas de 

cobertura (Urochloa), aos 16 dias do mês de março, após a colheita da soja e 

dessecação da área com o herbicida glyphosate a 1,63 kg de equivalente ácido 

por hectare. 

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, com 

quatro repetições. As parcelas, com dimensão de 8,0 x 40,0 m, foram constituídas 

pelas coberturas vegetais Urochloa ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. 

Basilisk e U. brizantha cv. BRS Piatã e ausência de Urochloa (vegetação 

espontânea). As forrageiras foram semeadas manualmente a lanço, com 

incorporação superficial por grade niveladora de arrasto, com ângulo fechado, 
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visando à mínima interferência nas propriedades físicas do solo, além da 

disposição das sementes a até 0,05 m de profundidade. A densidade de 

semeadura das Urochloa baseou-se na metodologia recomendada (EMBRAPA, 

2001) com base no valor cultural (VC) de cada material (Urochloa),adotando 380 

pontos de VC, o qual é recomendado para condições adversas de semeadura. 

As avaliações iniciaram-se aos 30 dias após a semeadura (DAS) com a 

determinação do número de plantas de Urochloa e de plantas daninhas por metro 

quadrado presentes nas parcelas. Para tal, foi lançado por quatro vezes ao acaso 

em cada parcela um quadro metálico 0,50 x 0,50 m, identificando por espécie as 

plantas contidas nas delimitações do quadro. 

Aos 30, 60 e 90 DAS determinou-se os índices de cobertura vegetal do solo 

pelo método de intercepto de linha (BROWER & ZAR, 1984), que consistiu em 

adotar uma corda delimitada em100 segmentos de 5 cm, estendida diagonalmente 

em “zigue-zague” por oito vezes em cada parcela. A avaliação foi realizada 

visualizando a presença ou ausência de cobertura na área lateralmente abaixo da 

corda (5 cm de cada lado da corda). 

Aos 30, 60, 90, 120 e 230 DAS, foi determinada a massa seca das Urochloa 

e de plantas daninhas dentro das Urochloa. Para tal, foi lançado ao acaso, por 

quatro vezes em cada parcela, um quadro metálico de 0,50 x 0,50 m, coletando 

toda a parte aérea das plantas contidas nas delimitações do quadro metálico, as 

quais foram acondicionadas separadamente em sacos de papel identificados. Tais 

materiais foram mantidos em câmara de circulação forçada de ar a 

aproximadamente 65 ±5 ºC, até que não houvesse variações expressivas da 

massa.  

Os resultados obtidos na pesquisa foram analisados descritivamente e 

apresentados na forma de tabelas e figuras. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O levantamento das principais plantas daninhas presentes na área 

experimental foi realizado nas parcelas constituídas pelas Urochloas e nas sem 

Urochloa aos 30 DAS (Tabela 2). 

As espécies de plantas daninhas encontradas com maior frequência foram: 

Digitaria horizontalis (capim-colchão), Eleusine indica (capim-pé-de-galinha), 

Chamaesyce hirta (erva-de-santa-luzia), Pennisetum setosum (Capim-custódio) 

Commelina benghalensis (trapoeraba) e Conyza sp. (buva). Constata-se, uma 

diversidade de famílias botânicas de plantas daninhas, inclusive a presença de 

algumas espécies de difícil controle pelo método químico em áreas sob 

semeadura direta, as quais podem apresentar tolerância natural ao herbicida 

glyphosate como: Spermacoce latifolia (erva quente), Conyzasp.(buva) e 

Commelina benghalensis (trapoeraba) (PROCÓPIO et al., 2007; BARROS & 

ROCHA, 2010).  

 

Tabela 2. Relação das principais plantas daninhas amostradas nos tratamentos aos 30 
DAS, identificadas por espécie, família e nome comum. Jataí – GO, 2012 

Espécie Família Nome comum 

Urochloa plantaginea 

Poaceae 

Capim-marmelada 

Cenchrus echinatus Capim-carrapicho 

Digitaria insularis Capim-amargoso 

Digitaria horizontalis Capim-colchão 

Eleusine indica Capim-pé-de-galinha 

Pennisetum setosum Capim-custódio 

Conyza sp. 
Asteraceae 

Buva 

Bidens sp. Picão preto 

Spermacoce latifolia Rubiaceae Erva quente 

Amaranthus spinosus Amaranthaceae Caruru-de-espinho 

Commelina benghalensis Commelinaceae Trapoeraba 

Cyperus sp. Cyperaceae Tirica 

Chamaesyce hirta Euphorbiaceae Erva-de-santa-luzia 

Glycine max Fabaceae Soja 

 

Embora tenha ocorrido supressão no acúmulo de biomassa das plantas 

daninhas por todas as espécies de Urochloa pesquisadas, nos primeiros 60 DAS a 

flora daninha composta pelo capim custódio, capim pé-de-galinha, capim colchão 
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e picão preto conviveram em maior quantidade com a Urochloa decumbens, a 

qual apresentou desenvolvimento inicial mais lento (Figura 2B). 

 

  
 

  
 

Figura 2. Cobertura do solo proporcionada pelos tratamentos: Urochloa ruziziensis cv. 
Kennedy (A); Urochloa decumbens cv. Basilisk (B); Urochloa brizantha cv. BRS 
Piatã (C) e sem Urochloa (D) aos 60 DAS. 

 

O acompanhamento do percentual de cobertura vegetal do solo foi 

realizado aos 30, 60 e 90 DAS nas parcelas de Urochloa ruziziensis cv. Kennedy, 

U. decumbens cv. Basilisk e U. brizantha cv. BRS Piatã e na sem Urochloa 

(Figuras 3, 4, 5 e 6). Verifica-se na figura 3 que o tratamento Urochloa ruziziensis 

aos 30 DAS alcançou 90% de cobertura do solo (78% por Urochloa e 12% por 

plantas daninhas), demonstrando a potencialidade desta espécie como planta de 

cobertura e como supressora de plantas daninhas na área, apresentando rápido 

domínio do espaço disponível. 

A 

C 

B 

D 
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O tratamento Urochloa decumbens (Figura 4) aos 30 DAS apresentou 

percentual de cobertura do solo por Urochloa (39,5) pouco superior a participação 

de plantas daninhas (38,5) no percentual total (78). Tal situação pode estar 

relacionada à característica da Urochloa decumbens de apresentar 

desenvolvimento e crescimento inicial mais lento em relação às demais Urochloas 

adotadas no estudo.  

A evolução do percentual de cobertura obtido com a Urochloa brizantha cv. 

BRS Piatã é apresentado na figura 5, na qual verifica-se que aos 30 DAS o total 

de cobertura obtida (87%) ficou próximo ao total obtido com a U. ruziziensis 

(Figura 3). Entretanto, apresentava-se com maior participação de plantas daninhas 

(21%) na composição do índice total de cobertura. 

A evolução do percentual de cobertura total proporcionado pelo tratamento 

sem Urochloa avaliado aos 30, 60 e 90 DAS é apresentado na figura 6. Este 

tratamento não alcançou o percentual de cobertura do solo verificado nas 

Urochloas (Figuras 3, 4 e 5) em nenhuma das épocas avaliadas, demonstrando a 

vantagem em utilizar espécies de Urochloa na formação de cobertura do solo. 

 

 
Figura 3. Evolução do índice (%) de cobertura vegetal do solo atribuído a Urochloa 

ruziziensis cv. Kennedy e plantas daninhas aos 30, 60 e 90 DAS. 
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Figura 4. Evolução do índice (%) de cobertura do solo atribuído a Urochloa decumbens 

cv. Basilisk e plantas daninhas. 
 

 
Figura 5. Evolução do índice (%) de cobertura do solo atribuído a Urochloa brizantha cv. 

BRS Piatã e plantas daninhas. 
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Figura 6. Evolução do índice (%) de cobertura do solo atribuído ao tratamento 

sem Urochloa. 
 

As avaliações de cobertura vegetal do solo foram realizadas até os 90 DAS, 

pois nesta época as parcelas com os tratamentos U. ruziziensis, U. decumbens e 

U. brizantha encontrava-se formando uma densa e homogênea cobertura do solo, 

respectivamente com 100, 99 e 99% de cobertura. Na avaliação de cobertura 

vegetal do solo realizada aos 90 DAS verificou-se a ausência de cobertura por 

plantas daninhas nos tratamentos Urochloa (Figuras 3, 4 e 5). Entretanto, na 

avaliação de acúmulo de massa seca realizada, nesta mesma época amostrou-se 

massa seca de plantas daninhas (Figuras 7, 8 e 9) devido à condição das 

Urochloas terem formado uma densa e homogênea cobertura do solo impedindo a 

visualização das plantas daninhas abaixo delas durante o procedimento de 

avaliação de cobertura. 

A predominância e homogeneidade de cobertura vegetal sobre o solo, 

como foi obtida, é desejável devido à cobertura reduzir significativamente a 

intensidade de infestação de plantas daninhas (MATEUS et al., 2004). Tal redução 

ocorre em razão do sombreamento proporcionado pela camada de palha, além de 



19 
 

funcionar como barreira física, o que impede a emergência de plântulas (AZANIA 

et al., 2002 e SEVERINO & CHRISTOFFOLETI, 2001). 

Outros fatores a serem considerados na decisão de não se adotar a 

condição do tratamento sem Urochloa (vegetação espontânea) como cobertura do 

solo, está relacionado ao banco de sementes de plantas daninhas. Pires et al. 

(2008) constataram que o uso de vegetação espontânea como cobertura vegetal 

do solo em alta densidade resulta em maior fluxo de plantas daninhas durante o 

ciclo da soja cultivada em sucessão. De acordo com Procópio et al. (2007) e 

Barros & Rocha, (2010) tal adoção favorece o aumento do banco de sementes de 

espécies daninhas de difícil controle em áreas de plantio direto, como a 

Commelina benghalensis (trapoeraba), Conyza sp. (buva) e Spermacoce latifolia 

(erva-quente). 

Além do aspecto de cobertura vegetal do solo tem-se o fator produção de 

biomassa, devendo priorizar espécies que produzam quantidades satisfatórias de 

palhada ao sistema de produção instalado. 

Quanto ao acúmulo de massa seca das plantas de cobertura, deve-se 

priorizar as espécies que possam manter a cobertura vegetal sobre o solo por 

maior período durante o intervalo entre um cultivo e outro, pois na região Centro-

Oeste a elevada temperatura e índice pluviométrico favorece a degradação e 

decomposição da palhada (Boer et al., 2008). Analisando as curvas de acúmulo 

de massa seca das coberturas pesquisadas, verifica-se que nas Urochloas, aos 

230 DAS, obteve-se acúmulo de massa seca entre 12 e 16 Mg ha-1 (Figuras 7, 8 e 

9). Esses valores são cerca de quatro vezes superiores ao acumulado pelo 

tratamento sem Urochloa (3,14 Mg ha-1) que era composto pela vegetação 

espontânea.  

Aos 230 DAS obteve-se no tratamento sem Urochloa acúmulo de massa 

seca inferior à quantidade verificada na avaliação realizada aos 120 DAS (Figura 

10) no mês de Julho. Tal redução pode ser atribuída à taxa de senescência das 

espécies que formavam este tratamento em função das mesmas completarem o 

ciclo biológico/reprodutivo e também pela condição de déficit hídrico característico 
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da estação de inverno, no Cerrado. Porém, o inverno de 2012, fora atípico com 

relação à pluviosidade (Figura1). 

A situação de maiores volumes de massa seca corrobora com resultados 

obtidos por Correia & Durigan (2004) ao estudarem a relação entre o nível de 

controle das plantas daninhas e o volume de palha de cana de açúcar sobre o 

solo, no qual o controle aumentou proporcionalmente a quantidade de palha 

deixada na superfície do solo. Entretanto, a palha em excesso pode ser um fator 

negativo durante as operações de plantio direto da cultura sucessora (GRECO & 

BENEZ, 2003), podendo dificultar a operação de semeadura. Assim, a 

disponibilização parcial da forragem produzida para pastejo bovino poderia ser 

uma alternativa interessante, visando melhorar o estabelecimento da cultura 

agrícola, pois nota-se que o acréscimo no acúmulo de massa seca tende a 

estagnar a partir dos 120 DAS (Figura 7, 8 e 10). 

 

 
Figura 7. Acúmulo de massa seca da Urochloa ruziziensis cv. Kennedy e plantas 

daninhas aos 30, 60, 90, 120 e 230 DAS. 
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Figura 8. Acúmulo de massa seca da Urochloa decumbens cv. Basilisk e plantas 

daninhas aos 30, 60, 90, 120 e 230 DAS. 
 

 
Figura 9. Acúmulo de massa seca da Urochloa brizantha cv. BRS Piatã e plantas 

daninhas aos 30, 60, 90, 120 e 230 DAS. 
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Figura 10. Acúmulo de massa seca do tratamento sem Urochloa aos 30, 60, 90, 

120 e 230 DAS. 
 

 O efeito da quantidade e qualidade da palhada sobre o controle de plantas 

daninhas é variável e dependente de fatores químicos, biológicos e do arranjo 

físico da palha sobre o solo. Para situações com o mesmo tipo de cobertura em 

quantidades similares de massa, há respostas distintas entre coberturas para uma 

mesma espécie de planta daninha (CORREIA et al., 2006), o que implica numa 

possível relação com a produção de metabólitos secundários, denominados 

aleloquímicos, os quais se acumulam em diversos órgãos das plantas e são 

liberados no ambiente (MESCHEDE et al., 2007). 

 Verifica-se que nas Urochloas, entre a avaliação realizada aos 90 DAS e a 

subsequente, realizada aos 120 DAS, a massa seca de plantas daninhas foi 

gradativamente sendo reduzida de modo que aos 120 DAS não foi constatada a 

presença de plantas daninhas nas amostras coletadas. FAVERO et al.(2001) 

constataram que as espécies com crescimento inicial rápido promovem maior 

cobertura do solo em menor espaço de tempo, criando condições adversas ao 

desenvolvimento de plantas daninhas. Situações que corroboram com Timossi et 

al. (2007), os quais atribuem à braquiária uma boa opção para o Cerrado, devido a 
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sua adaptação a solos de baixa fertilidade, fácil estabelecimento e considerável 

produção de biomassa durante o ano, proporcionando excelente cobertura vegetal 

do solo.  

Dentre as espécies daninhas identificadas na área experimental (Tabela 

2), nota-se, a presença de plantas que possuem mecanismo fotossintético C4, a 

exemplo os capins pé-de-galinha, custódio, colchão e carrapicho, as quais foram 

suprimidas pelas Urochloas, mesmo possuindo características fotossintéticas 

semelhantes. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

1. As espécies de Urochloa são mais eficientes no acúmulo de massa seca e 

cobertura do solo do que a vegetação espontânea; 

2. As espécies de Urochloa suprimem o desenvolvimento de plantas daninhas 

com destaque para Urochloa ruziziensis que proporciona a supressão de 

plantas daninhas e cobertura do solo em menor tempo que as demais espécies 

pesquisadas; 
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CAPITULO III – EFICÁCIA DE GLYPHOSATE NA DESSECAÇÃO DE 

ESPÉCIES DE UROCHLOA 

 

 

RESUMO: Para que a técnica de plantio direto seja realizada com eficácia no 

Cerrado, faz-se necessário constituir uma boa cobertura vegetal do solo à qual por 

ocasião da dessecação deve ser controlada com eficácia. Na operação de 

dessecação de plantas de cobertura do solo em áreas sob plantio direto o 

glyphosate é o herbicida mais utilizado. Visando a utilização mais próxima da 

sustentabilidade de herbicidas, pesquisou-se a eficácia de glyphosate na 

dessecação de braquiárias (Urochloa ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. 

Basilisk e U. brizantha cv. BRS Piatã), em três dosagens (0,72, 1,44 e 2,16 kg ha-1 

de equivalente ácido). O delineamento experimental adotado foi de blocos ao 

acaso, com quatro repetições, num esquema de parcelas subdivididas (3x3), no 

qual as parcelas foram constituídas pelas espécies de Urochloa e as subparcelas 

pelas dosagens de glyphosate. As avaliações de eficácia do glyphosate na 

dessecação das coberturas foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a 

aplicação (DAA), atribuindo notas de 0 a 100, onde 0 correspondeu a nenhum 

controle e 100 a total controle da espécie. Verificou-se que a Urochloa ruziziensis 

apresentou percentual de controle superior as demais braquiárias com menor 

dosagem e tempo após a dessecação. Ainda, constatou-se que a dosagem de 

2,16 kg ha-1 de equivalente ácido do glyphosate não foi suficiente para controlar 

com eficácia a U. brizantha cv. BRS Piatã.  

 

 

Palavras-chave: Brachiaria sp., plantio direto, herbicida 

 

 

INTRODUÇÃO  
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Para que a técnica de Plantio Direto seja eficaz na região dos Cerrados é 

necessário seguir alguns precedentes como a formação e manejo da cobertura 

vegetal do solo no período de entressafra. Esta prática também se torna uma 

alternativa viável para a supressão da comunidade de plantas daninhas (NUNES 

et al., 2006; SEVERINO et al., 2006; IKEDA et al., 2007; TIMOSSI et al., 2007 e 

NOCE et al., 2008), às quais podem evitar o aumento do denominado banco de 

sementes no solo (PARIZ et al., 2009).  

Além dos aspectos de formação da cobertura vegetal e seus benefícios 

para a proteção do solo, há que se levar em consideração a ciclagem de 

nutrientes, supressão de plantas daninhas, além da facilidade no manejo químico 

antecedendo a semeadura da cultura de verão. Assim, a escolha da espécie 

formadora da palhada e o seu manejo químico assumem grande importância para 

o sucesso do plantio direto (NUNES et al., 2009) tal como para a semeadura direta 

no Cerrado que é a técnica mais explorada. 

O manejo químico das plantas de cobertura é realizado geralmente com os 

herbicidas glyphosate, sulphosate, diquat e paraquat (KOZLOWSKI, 2001). 

Entretanto, o glyphosate tem sido o herbicida mais utilizado (JAREMTCHUK et al., 

2008) tornando necessário aumentar as informações a cerca do uso deste na 

dessecação. De acordo com Nepomuceno et al. (2012) diversas doses de 

glyphosate têm sido testadas para obtenção de cobertura morta de diferentes 

plantas de cobertura. Segundo Timossi et al. (2006), a dosagem de glyphosate na 

dessecação de plantas de cobertura pode variar de acordo com a espécie e 

estádio de desenvolvimento das mesmas.  

Uma característica pouco explorada pela comunidade científica é a 

velocidade de controle da cobertura vegetal, algo almejado por agricultores que 

atuam em regiões onde se realiza duas safras ao ano. Neste contexto, espécies 

que são controladas eficientemente em menor tempo após a aplicação do 

herbicida se mostram mais adequadas, pois propiciam maior intervalo para o 

cultivo das culturas. Nunes et al. (2009) constataram que a U. decumbens 

necessita de 7 a 14 dias para apresentar um bom controle na dessecação. De 
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forma similar Nepomuceno et al. (2012) verificaram que o período recomendado 

para o manejo químico de U. ruziziensis com glyphosate está entre 10 e 20 dias 

antes da semeadura da soja.  

Neste contexto, objetivou-se nesta pesquisa investigar a eficácia de 

glyphosate, em diferentes dosagens, e a velocidade de controle em espécies do 

gênero Urochloa. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no campo experimental da Fazenda Escola Santa 

Rosa do Rochedo da Universidade Federal de Goiás – UFG, Câmpus Jataí. A 

área experimental foi locada à altitude cerca de 680 metros e nas seguintes 

coordenadas: S 17º 55’ 7,67” e W 51º 44’9,29”. O solo do local é caracterizado 

como Latossolo Vermelho distroférrico, com relevo suave, boa drenagem e textura 

argilosa (EMBRAPA, 2006).  

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, com 

quatro repetições, e os tratamentos dispostos em esquema de parcelas 

subdivididas 3x3. As parcelas foram constituídas por três espécies de Urochloa (U. 

ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. Basilisk e U. brizantha cv. BRS Piatã), 

com dimensões de 4,0 x 40,0 m e as subparcelas, constituídas pelas dosagens do 

herbicida glyphosate a 0,72, 1,44 e 2,16 kg ha-1 de equivalente ácido (e. a.) 

adotadas para a dessecação.  

As forrageiras foram semeadas manualmente a lanço, com incorporação 

superficial por grade niveladora de arrasto, com ângulo fechado, visando à mínima 

interferência nas propriedades físicas do solo, além da disposição das sementes a 

até 0,05 m de profundidade, adotando 380 pontos de Valor Cultural (VC), de 

acordo com recomendações técnicas (EMBRAPA, 2001). 

Aos 230 DAS, por época da dessecação, coletou-se amostras das espécies 

de Urochloa para determinação de massa seca com o lançamento aleatório de um 
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quadro metálico (0,50 x 0,50 m). As amostras foram levadas à câmara de 

circulação forçada de ar quente a aproximadamente 65 ± 5 ºC até que a massa 

das amostras não sofresse variações expressivas. Verificou-se, nesta época, que 

as Urochloas, ruziziensis cv. Kennedy, U. decumbens cv. Basilisk e U. brizantha 

cv. Piatã acumularam respectivamente 15,2; 11,8 e 15,0 Mg ha-1 de massa seca. 

Os dados climatológicos referentes ao período de condução da pesquisa 

(Figura 11) foram obtidos na estação agrometeorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), lotada a 1000 m da área experimental.  

 

 

Figura 11. Temperatura média do ar e total de precipitações, em meses, durante o 
período de condução do experimento. INMET, 2012. 

 

A aplicação do herbicida glyphosate foi realizada aos 5 dias do mês de 

novembro com pulverizador costal pressurizado a CO2 com pressão constante de 

210 kPa, munido de barra com seis bicos de jato plano e pontas DG11002, 

espaçados em 0,5 m e consumo de calda equivalente a 200 L ha-1. As condições 

atmosféricas iniciais e finais do local do experimento durante a aplicação dos 
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tratamentos herbicida foram monitoradas com termo-higrômetro portátil, às quais 

são apresentadas na tabela 3. 

 

TABELA 3. Condições atmosféricas registradas no momento da aplicação do herbicida 
glyphosate. Jataí – GO, 2012. 

Horário Temperatura Umidade 
Velocidade do vento 

Cobertura por 
nuvens Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

10:50 13:15 27,6ºC 28,8ºC 78% 79% 3 – 5 km h-1 98% 

 

As avaliações de eficácia de dessecação pelas dosagens de glyphosate 

sobre as plantas de cobertura foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a 

aplicação (DAA). Para tal, adotou-se a avaliação visual da porcentagem de 

controle das coberturas vegetais, atribuindo valores de 0 a 100, de modo que zero 

foi atribuído a nenhum controle e 100, total controle da cobertura vegetal 

(GAZZIERO et al., 1995).  

Os resultados obtidos nas avaliações foram submetidos a analise de 

variância e, para comparação de médias adotou-se o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Para a determinação da velocidade de dessecação das Urochloas 

aplicou-se regressão linear simples. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 4 é apresentado o resumo da análise de variância (valores de F) 

dos resultados de eficácia de dessecação das coberturas do solo. Pode-se 

verificar que há interação entre as coberturas e as dosagens do herbicida 

glyphosate, em todas as épocas avaliadas.  

 

 

 



32 
 
TABELA 4. Resumo da análise de variância das médias obtidas na avaliação visual de 

controle das coberturas vegetais, em diferentes épocas após a aplicação do 
herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013 

Causa de variação 
Valor de F 

7 DAA1/ 14 DAA 21 DAA 28 DAA 

Coberturas (C) 41,84 ** 205,02 ** 147,67 ** 319,18** 

Dose do herbicida (H) 64,77 ** 207,12 ** 105,50 ** 83,87** 

C x H 3,25 * 26,84 ** 15,74 ** 18,44** 

C.V (%) parcela 21,3  6,6  6,6 4,0 

C.V (%) subparcela 7,9  4,7 5,9 6,4 
;1/

 DAA - Dias após a aplicação;* significativo pelo teste F a 5% de probabilidade,** significativo 
pelo teste F a 1% de probabilidade. 

 

 Nas tabelas 5, 6, 7 e 8 são apresentados os resultados do desdobramento 

das interações significativas entre as coberturas vegetais do solo e as dosagens 

do herbicida glyphosate, em suas respectivas épocas de avaliação. Em todas as 

épocas avaliadas a cobertura formada pela U. ruziziensis cv. Kennedy foi 

controlada com maior eficácia em relação às outras Urochloas (Tabelas 5, 6, 7 e 

8), exceto aos 21 e 28 DAA, nos quais na dose de 2,16 kg ha-1 não houve 

diferença estatística entre U. ruziziensis e U. decumbens.  

Em pesquisas realizadas por Santos et al. (2007), Nunes et al. (2009) e 

Nepomuceno et al. (2012) a época mais indicada para a semeadura da cultura 

sucessora, a exemplo a cultura da soja, situa-se entre 7 e 21 dias após a 

dessecação. Segundo Bergamin et al. (2013), o intervalo entre a dessecação e o 

cultivo da cultura em sucessão depende da espécie a ser escolhida e da dosagem 

do herbicida a ser utilizada. Tal situação foi alcançada para a Urochloa ruziziensis, 

na adoção da dose intermediaria, atingindo cerca de 100% de controle (Tabela 6 e 

7).  
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TABELA 5. Desdobramento da interação significativa para os resultados obtidos na 

avaliação visual de controle das coberturas vegetais, realizada aos 7 dias 
após a aplicação do herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013  

Dose de glyphosate 
Controle das coberturas vegetais (%) 

U. ruziziensis U. decumbens U. brizantha 

0,72 kg ha-1   58,8 A b1/ 21,2 B b 33,8 B b 

1,44 kg ha-1 72,5 A a 37,5 B a 38,8 B ab 

2,16 kg ha-1 76,2 A a 43,8 B a 45,0 B a 

DMS 
Herb. dentro de coberturas 
Cob. dentro de herbicidas 

 

6,78 

13,05 
1/

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste 
de Tukey (P<0,05). 

  

TABELA 6. Desdobramento da interação significativa para os resultados obtidos na 
avaliação visual de controle das coberturas vegetais, realizada aos 14 dias 
após a aplicação do herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013  

Dose de glyphosate 
Controle das coberturas vegetais (%) 

U. ruziziensis U. decumbens U. brizantha 

0,72 kg ha-1   86,2 A b1/ 40,0 B c 45,0 B c 

1,44 kg ha-1 99,0 A a 75,0 B b 56,2 C b 

2,16 kg ha-1 100  A a 85,0 B a 68,8 C a 

DMS 
Herb. dentro de coberturas 
Cob. dentro de herbicidas 

 

6,15 

7,10 
1/

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste 
de Tukey (P<0,05). 

  

TABELA 7. Desdobramento da interação significativa para os resultados obtidos na 
avaliação visual de controle das coberturas vegetais, realizada aos 21 dias 
após a aplicação do herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013  

Dose de glyphosate 
Controle das coberturas vegetais (%) 

U. ruziziensis U. decumbens U. brizantha 

0,72 kg ha-1 88,7 A b1/ 47,5 B c 50,0 B c 

1,44 kg ha-1 100 A a 80,0 B b 61,2 C b 

2,16 kg ha-1 100 A a 92,0 A a 72,5 B a 

DMS 
Herb. dentro de coberturas 
Cob. dentro de herbicidas 

 

8,15 

8,40 
1/

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste 
de Tukey (P<0,05). 
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Na figura 12 é apresentada uma caracterização visual da porcentagem de 

controle da massa vegetal das Urochloas aos 14 DAA com a dose de 1,44 kg ha-1. 

  

  
FIGURA 12. Eficácia de controle verificada na Urochloa ruziziensis (A1 e A2); Urochloa 

decumbens(B) e Urochloa brizantha(C) aos 14 DAA com a dose de 1,44 kg 
ha-1. 

 

Quando a dessecação não é realizada com eficácia pode provocar 

prejuízos à operação de plantio, como ‘embuchamento’ e dificuldade de corte 

pelos discos da semeadora, o que pode provocar falhas no estande final da 

cultura semeada (GRECO & BENEZ, 2003). Tal situação é agravada em regiões 

onde, visando prolongar o período de semeadura, muitas vezes não aguardam a 

morte total das coberturas, adotando o sistema aplique e plante. Esse sistema 

pode interferir negativamente na taxa de emergência da soja (BERGAMIN et al., 

2013) e produtividade da cultura (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2006 e CONSTANTIN 

et al., 2009). 

A1 A2 

B C 
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O maior nível de controle obtido na cobertura formada pela U. brizantha cv. 

BRS Piatã foi de 81,2% com a dosagem de 2,16 kg ha-1 (Tabela 8). Entretanto, na 

semeadura direta faz-se necessário controle total da vegetação de cobertura, a fim 

de evitar reinfestações durante o estabelecimento da cultura subsequente. Em 

culturas geneticamente modificadas para tolerar a aplicação de glyphosate, ou 

seja, culturas RR, esse problema pode ser amenizado a partir da aplicação 

sequencial, para o manejo complementar da reinfestação. 

 
TABELA 8. Desdobramento da interação significativa para os resultados obtidos na 

avaliação visual de controle das coberturas vegetais, realizada aos 28 dias 
após a aplicação do herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013  

Dosagem de glyphosate 
Controle das coberturas vegetais (%) 

U. ruziziensis U. decumbens U. brizantha 

0,72 kg ha-1  94,5 A a1/ 52,5 B b 50,0 B c 

1,44 kg ha-1 100 A a 89,5 B a 62,5 C b 

2,16 kg ha-1 100 A a 95,7 A a 81,2 B a 

DMS  
Herb. dentro de coberturas 
Cob. dentro de herbicidas 

 

9,31 

8,17 
1/

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste 
de Tukey(P<0,05). 

 

A velocidade de dessecação entre as espécies de Urochloa pesquisadas foi 

determinada pela análise de regressão linear simples (Tabela 9). Verifica-se que 

para as dosagens e épocas pesquisadas a Urochloa ruziziensis foi à espécie que 

apresentou o maior coeficiente de angulação indicando que em comparação às 

outras espécies de Urochloa pesquisadas, foi a que demonstrou ser controlada em 

menor tempo (maior velocidade de controle). Essa rapidez no controle é relevante 

com relação ao tempo disponível para que o produtor realize a semeadura das 

culturas após a dessecação, proporcionando a antecipação da semeadura e, por 

conseguinte diminuindo a interferência no estabelecimento e desenvolvimento 

inicial da cultura semeada. 
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TABELA 9. Resultado da analise de regressão linear simples para os resultados obtidos 

na avaliação visual de controle das coberturas vegetais realizada aos 7, 14, 21 
e 28 dias após a aplicação do herbicida glyphosate. Jataí – GO, 2013  

Tratamento 
Dose de 0,72 kg ha-1 Dose de 1,44 kg ha-1 Dose de 2,16 kg ha-1 

Equação Coefic.* Equação Coefic. Equação Coefic. 
U. ruziziensis y=21,9+3,13x R

2
=0,78 y=18,9+4,66x R

2
=0,80 y=8,7+7,14x R

2
=0,92 

U. decumbens y=5,98+1,88x R
2
=0,92 y=12,1+3,16x R

2
=0,89 y=7,6+4,53x R

2
=0,93 

U. brizantha y=12,5+1,66x R
2
=0,76 y=14,3+2,11x R

2
=0,79 y=15,5+2,71x R

2
=0,84 

* Coeficiente de determinação 

 

  

CONCLUSÃO 

 

1. A Urochloa ruziziensis cv. Kennedy é mais susceptível ao glyphosate do 

que a Urochloa decumbens e Urochloa brizantha cv. BRS Piatã; 

2. Urochloa brizantha cv. BRS Piatã necessita de dosagens superiores a 2,16 

kg ha-1 para seu controle total; 

3. A Urochloa ruziziensis cv. Kennedy é controlada em menor tempo e com 

menor dose de glyphosate quando comparada as demais espécies 

pesquisadas. 
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CAPÍTULO IV – IMPLICAÇÕES  

 

Na formação de cobertura vegetal deve-se atentar para os aspectos de 

adaptabilidade e potencialidades da espécie adotada, tais como a capacidade de 

cobrir a superfície do solo no menor tempo possível suprimindo a flora daninha de 

difícil controle, produzir quantidade satisfatória de biomassa vegetal para formação 

de palhada e, que possa ser manejada com facilidade na dessecação. 

Na dessecação de plantas de cobertura faz-se necessário que a espécie 

adotada seja controlada de modo eficaz, pois caso haja rebrotes, a mesma pode-

se tornar inoportuna, interferindo no estabelecimento da cultura a ser semeada. 

Entretanto, no caso de cultivares geneticamente modificada, permitindo a 

aplicação de glyphosate, ainda há possibilidade de manejo dos rebrotes. Essa 

situação pode antecipar a semeadura da cultura, aumentando o intervalo do 

período chuvoso quando se pretende cultivar duas safras por ano agrícola. 

Os resultados das pesquisas realizadas demonstraram que a Urochloa 

ruziziensis cv. Kennedy foi à espécie mais indicada para formação de cobertura 

vegetal, pois demonstrou ser mais sensível ao herbicida glyphosate, possibilitando 

adoção de menores doses quando comparado às demais situações pesquisadas. 

Entretanto, em virtude das condições atípicas de pluviosidade para a região no 

ano em que foram conduzidas as pesquisas, torna-se interessante repetir a 

pesquisa por mais alguns ciclos, visando confirmar os resultados obtidos. 

 

 


