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INTRODUÇÃO  

 Na região do Sul de Minas Gerais ainda é comum o 

revolvimento total do solo (aração, gradagem e 

subsolagem) para a implantação da lavoura cafeeira e este 

sistema é conhecido como Sistema convencional.  

 Porem, usualmente os produtores preferem utilizar o sistema 

de cultivo mínimo, que trata-se de abrir um sulco e trabalhar 

a fertilidade e revolvimento do solo com implementos 

agrícolas na linha de plantio do cafeeiro, desta forma a 

atividade do plantio torna-se mais dinâmica, sendo a 

preferência dos cafeicultores. 

  Além do cultivo mínimo preparado em sulco existe o sistema 

de plantio em covas. 



 A adubação biológica tem sido uma boa alternativa 

sustentável para a nutrição de plantas, o cafeicultor além 

das práticas de nutrição convencional pode introduzir a 

adubação biológica com o intuito de aumentar a 

viabilidade econômica da cultura. 

 



OBJETIVOS 

 Avaliar o desenvolvimento vegetativo do cafeeiro 

implantado em diferentes sistemas de plantio; 

 

  Todos os sistemas de plantio associados ao uso ou não de 

adubação biológica líquida via foliar, devido ao grande 

questionamento referente a este assunto.  



MATERIAL E MÉTODOS  

 Local: IFSULDEMINAS– Câmpus Muzambinho; 

 Cultivar: Catucaí 2SL (2,5m x 1,0m) 

 DBC, com 4 blocos em esquema fatorial 2x3 em faixas; 

Com e sem adubo biológico; 

Sistema de plantio (convencional, cultivo mínimo e 

covas); 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 Avaliações: 

Datas: (21/09/2013, 21/12/2013, 21/03/2014 e 21/06/2014); 

Variáveis: altura de plantas, número de plagiotrópicos por 
planta; 

 

 

 Interpretação dos dados: SISVAR 4.3 (FERREIRA 2011) 

 Teste f; 

 Tukey a 5%; 

 



 





RESULTADOS E DISCUSSÃO  

















CONCLUSÃO  

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho pode-se 

concluir que: 

O sistema de implantação em covas e em sulcos se 

sobressaíram sobre o sistema de implantação convencional 

para as variáveis: Altura de plantas e número de plagiotrópicos 

por plantas. 

A Adubação biológica aplicada via foliar é ineficiente para o 

desenvolvimento vegetativo na cultura do cafeeiro. 
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