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Dentre os fatores que afetam a conservação do solo, em termos de susceptibilidade à erosão, destaca-se a
estabilidade dos agregados do solo, como um atributo muito influenciado pelas práticas de manejo utilizadas na
lavoura cafeeira, e que em condições de manejo inadequado pode trazer diversos prejuízos,
tanto econômico quanto ambientais. Diante de tal fato, objetivou-se estudar o comportamento dos agregados
estáveis em água em solo de cerrado sob cafeicultura submetido a dois sistemas de manejo. Foram demarcadas
na Fazenda da EPAMIG, Patrocínio/MG, duas malhas amostrais de 45 x 55m. Cada malha amostral, contendo
45 pontos eqüidistantes de 5 x 8 m,.uma que recebeu o tratamento de controle de plantas daninhas com
utilização de uma grade niveladora e a outra, com herbicida de contato. A área do experimento apresenta
topografia leve ondulada, sob um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa. O cafeeiro cultiva-
do é o Mundo Novo IAC 376/19 com 15 anos de idade, plantado no espaçamento de 3,5 x 1,0 m (uma planta
por cova), em regime de sequeiro. Os pontos de amostragem corresponderam às regiões do meio da rua,
“saia” do cafeeiro e linha de tráfego do trator, nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Nestes pontos foram
coletadas amostras indeformadas para análise de estabilidade de agregados em água (Embrapa, 1997), e, a
partir destes valores, obteve-se o diâmetro médio geométrico (DMG) dos agregados para os diferentes siste-
mas de manejo e locais de amostragens. Os resultados demonstraram que: os sistemas de manejo e os locais
de coleta, não influenciaram na distribuição dos agregados no solo, tanto na profundidade de 0-20 quanto 20-
40 cm. O estudo da variabilidade espacial mostrou haver dependência entre os pontos amostrados, sendo o
tamanho do campo de amostragem, não suficientemente grande, para detectar o alcance da dependência
para este atributo. Esse comportamento indica que houve uma resposta tendenciosa de comportamento,
sendo portanto necessário rever os procedimentos de amostragem, nesse caso.
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