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DIFERENTES MANEJOS DE CORDA DE VIOLA EM ÁREAS DO CAMPUS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA. 

 

1. Resumo  

 O objetivo do trabalho foi verificar a ação de diferentes métodos de 

manejo de corda-de-viola. O ensaio está sendo realizado em canteiros de 2 m2 

e os tratamentos estão distribuídos dentro de uma área já infestada dessa 

planta daninha, seguindo o delineamento experimental em blocos casualisados  

com 6 tratamentos e  4 repetições. Os  tratamentos são: 1) Testemunha; 2) 

semeadura de Crotalaria juncea;  3) Cobertura morta com palha de cana-de-

açúcar - 8 t.ha-1,  4) Aplicação de Boral em pré-emergência; 5) Aplicação de  

2,4-D amina + picloram  em pós emergência e 6)  semeadura de milheto. 

 

2. Introdução  

 A presença de plantas daninhas em áreas cultivadas influencia o 

crescimento e o desenvolvimento das raízes da cultura, interferindo, por 

consequência, na utilização dos recursos do solo, ocorrendo competição entre 

plantas, tanto por água quanto por nutrientes.  Os programas de manejo de 

plantas daninhas são importantes no sentido da racionalização do seu controle 

em culturas agrícolas. 

A redução da infestação por plantas daninhas em sistemas consorciados 

com coberturas verdes, durante o seu desenvolvimento, proporcionando 

cobertura mais completa ao solo, é citada por vários autores (FLECK; 

MACHADO; SOUZA 1984). Isso é evidenciado principalmente no final do ciclo 

e no período de pós-colheita ( SKÓRA NETO, 1993). 

Outro efeito importante que tem sido observado na supressão de plantas 

daninhas é a barreira física exercida por plantas de cobertura durante os seus 

períodos de crescimento vegetativo (FAVERO et al., 2001).  

A corda-de-viola é uma planta daninha bastante prejudicial em culturas 

perenes e anuais, canaviais, beira de estradas e terrenos baldios. Tem 



 

 

crescimento vigoroso e além de competir com as culturas por água e nutrientes 

impede a fotossíntese pois apresenta hábito trepador. Dificulta a operação de 

colheita e confere alta umidade ao grão, sendo necessário o controle antes da 

implantação  e durante todo o desenvolvimento da cultura. 

3. Objetivo 

 O objetivo do presente trabalho  é testar diferentes formas de manejo da 

planta daninha corda-de-viola em áreas de grande infestação no campus do 

CUML (Centro Universitário Moura Lacerda).  

4. Metodolgia 

O ensaio está instalado no campus do Centro Universitário Moura 

Lacerda,  em um total de 24 canteiros  de 2 m2 para cada canteiro.  

Os tratamentos estão distribuídos dentro da área já infestada pelas plantas 

invasoras seguindo delineamento experimental de blocos casualisados, com 6 

tratamentos e  4 repetições, sendo os tratamentos definidos como: 1) 

Testemunha; 2) Semeadura de Crotalaria juncea; 3)Cobertura morta de palha 

de cana-de-açúcar equivalente a 8 t.ha-1; 4) Aplicação de 1,2 L.p.c.ha-1de  

Boral em pré-emergência; 5) Aplicação de 4 L ha-1  de 2,4-D amina + picloram 

em pós emergência; 6) Semeadura de milheto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Nos canteiros  com Crotalaria juncea, a densidade da semeadura foi de 

35 sementes por metro linear de sulco a 2 cm de profundidade e 30 cm 

entrelinhas, totalizando 7 linhas por canteiro.   No tratamento com milheto as 

sementes foram distribuídas à lanço. 

Foi realizada uma contagem preliminar de plantas de corda-de-viola para 

posterior avaliação do controle em cada tratamento. Após 40 dias da instalação 

dos tratamentos foi feita a primeira avaliação, e serão avaliadas semanalmente 

até 90 após a instalação dos tratamento. 

Será adotado o delineamento experimental em blocos casualisados com 

4 repetições e 6 tratamentos, e as comparações de médias em cada 

tratamento será através do teste de Tuckey ao nível de 5% de probabilidade. 



 

 

6. Resultados preliminares 

Pode ser observado (Tabela 1) que o maior controle de corda de viola foi 

obtido no tratamento com herbicida boral em pré-emergência que diferiu 

estatisticamente de todos os demais tratamentos.   
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Tabela 1. Média da população de corda-de-viola  (Ipomoea spp)    40 dias 

após a instalação dos tratamentos. 

Tratamentos Ipomoea spp 

Testemunha (T) 9.45000 a 

Crotalária (C)  4.35000 bc 

Palha de cana-de-açúcar 8,0 ton.ha-1  3.55000 c 

Herbicida Boral 1.00000 d 

Herbicida de pós- emergência 2,4D amina + picloran 6.22500 b 

Milheto 2.87500 cd 

DMS                                   2.24045 
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