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Iori, P. et al.
SEASONAL CHANGE OF SOIL PRECOMPRESSION STRESS IN COFFEE
PLANTATION UNDER SUB-HUMID TROPICAL CONDITION

Piero Iori1, Moacir de Souza Dias Junior2, Ayodele Ebenezer Ajayi3, Paulo Tácito Gontijo Guimarães4,
Zélio Resende de Souza5, Vanessa Castro Figueiredo6
(Recebido: 23 de janeiro de 2013; aceito: 10 de junho de 2013)
ABSTRACT: The objective of this study was to describe the seasonal change of precompression stress behavior in coffee
plantations in the sub-humid tropic zone of Brazil as affected by agriculture traffic associated with the time since the
establishment the coffee plantation, field slope, sampling position in and sampling depths. The coffee plantations on a uniform
soil type; Red-Yellow Latosol were aged 2, 7, 18 and 33 years. Areas with side slope of 3, 9 and 15% were selected in these
coffee plantations for this study. The soil was sampled at three positions on the coffee plantation row (bottom of traffic line,
inter-row and top of traffic line) and at two depths (topsoil and sub-surface). Samples were collected over a one year period
for each month of year. The study showed that the time since the establishment of a coffee farm and the slope steepness had
significant effect on soil disturbance in mechanized operation. The coffee plantation with longer establishment time and on
steeper terrain had higher precompression stress. The top traffic line presented higher load-bearing capacity than inter-row and
bottom traffic line. The sites were more susceptible to compaction in the period from November to January of the year , because
the Red-Yellow Latosol presented lower load-bearing capacity than the stress applied by tractor used in coffee management
practices.
Index Terms: Agricultural traffic, Coffea arabica L., load-bearing capacity, soil degradation.

VARIAÇÃO SAZONAL DA PRESSÃO DE PRÉ-CONSOLIDAÇÃO DO SOLO EM
PLANTAÇÃO DE CAFÉ DE CLIMA TROPICAL
RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o comportamento da pressão de pré-consolidação, no decorrer de um ano,
em um Latossolo Vermelho-Amarelo cultivado com cafeeiros de diferentes tempos de implantação em diversas declividades do
terreno. Este estudo foi conduzido em plantações cafeeiras localizadas em Três Pontas, sul de Minas Gerais. O solo da área
de estudo foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo. O trator utilizado na área de estudo foi um Massey Ferguson
265. Esse estudo foi conduzido em plantações cafeeiras com 2, 7, 18 e 33 anos de implantação. Nessas plantações foram
selecionadas ruas de café, com 3, 9 e 15% de declividade. Foram coletadas amostras de solo indeformadas e deformadas na
linha de tráfego de cima e de baixo e na entrelinha do cafeeiro, nas camadas de 0,0 a 0,03 m e 0,15 a 0,18 m. A avaliação
da pressão de pré-consolidação, ao longo de um ano, indicou que o tempo de cultivo e a declividade do terreno tiveram um
efeito significativo sobre a alteração estrutural do solo, sendo que as áreas com maior tempo de cultivo e as mais declivosas
apresentaram os maiores valores de pressão de pré-consolidação. A linha de tráfego de cima apresentou maior capacidade de
suporte de carga do que a entrelinha e a linha de tráfego de baixo. O período de novembro a janeiro foi a época mais crítica
para o tráfego agrícola, pois o Latossolo Vermelho-Amarelo apresenta baixa capacidade de suporte de carga e esse é período
crítico em termos de umidade no solo.
Termos para indexação: Capacidade de suporte de carga, Coffea arabica L., degradação do solo, tráfego agrícola.

1 INTRODUCTION
Soil compaction has long been recognized
as one of factors affecting crop production
(GUIMARÃES; STONE; MOREIRA, 2002).
The precompression stress, measured by uniaxial
compression tests (ARAUJO-JUNIOR; DIAS
JUNIOR; GUIMARÃES, 2008; DIAS JUNIOR,

1994; PAIS et al., 2011; SILVA et al., 2003a, 2010),
is a useful physical-mechanical value that may be
used as a reference to describe the maximum loadbearing capacity (DIAS JUNIOR; PIERCE, 1995;
SEVERIANO et al., 2009; SILVA et al., 2003b).
Besides, precompression stress has also been used
as a measure of soil compaction susceptibility

Universidade Estadual Paulista/UNESP - Campus de Registro - SP - Rua Nélson Brihi Badur, 430 - Vila Tupy - 11900-000
Registro - SP - pieroiori@registro.unesp.br
2
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3
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4
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(AJAYI et al., 2010; ARAUJO-JUNIOR et al.,
2011; IORI et al., 2012), thereby, loads that exceed
the precompression stress value leads to additional
soil compaction (DIAS JUNIOR, 1994).
Soil water content has a fundamental role
in precompression stress. Dias Junior (1994)
highlights that for the same condition; soil water
content is the factor that governs the amount of
deformation that may occur in the soil. Similarly
Hillel (1980) submits that soil moisture is the most
important soil physical properties that influence
soil - machine interactions. Thus, load applied by
agricultural machine and equipment and the soil
water content is the most important factors to be
considered to avoid critical soil compaction.
In spite of its importance to sustainable
mechanized agricultural production there are only
few studies in Brazil that quantify the pressure
levels that can be applied to avoid critical soil
compaction (OLIVEIRAet al., 2003; SEVERIANO
et al., 2011). Araujo-Junior et al. (2011) studying
the impact of different agricultural management
practices on soil structural sustainability found a
critical water content for the traffic of machines
and equipment on a Latossol. These authors
considered only those stress that can cause
additional soil compaction or change the initial
state of the soil structure, and these are considered
as stress that do not exceed internal strength of the
soil as expressed by precompression stress.
Therefore, studies that identify and
establish the adequate soil moisture conditions
for the traffic of agricultural machinery and the
pressure applied to the soil that would exceed their
load-bearing capacity are important to avoid soil
compaction. In order to minimize or avoid further
compaction caused to soil during agricultural
operations, it is desirable also to find seasons or
periods of the year during which the soil is more
vulnerable to the soil compaction. Silva et al.
(2006) found out that changes in precompression
stress due to mechanized operations in the rainy
season are greater than those observed in the dry
season, indicating a lowering of the load-bearing
capacity of the soil with increasing soil water
content. In many part of Brazil, there are welldefined rainy season and dry season, with 88% of
the rain occurring mostly between the months of
November to March.
Due to the reduction of precompression
stress in the rainy season compared to the dry
season, it is very important to control the traffic of
agricultural machine at these periods.

Previous studies have shown that repeated
traffic of agricultural equipment increases the
degradation of soil structure (DIAS JUNIOR
et al., 2008; SILVA; DIAS JUNIOR; LEITE,
2007, 2011). Martins et al. (2012) studying soil
degradation in coffee plantations with 2, 7, 18
and 33 years of establishment, observed that the
percentage of compacted soil samples increases
with the establishment time, indicating that older
plantation had accumulated relatively more traffic.
Najafi, Solgi and Sadeghi (2009, 2010) also found
increase soil disturbance with increases of traffic
intensity. Besides traffic intensity, these authors
observed that the slope steepness had a significant
effect on soil disturbance, with the soil disturbance
higher in the steepy terrain conditions.
Studies on the seasonal change of the soil
precompression stress in coffee growing areas of
Brazil are limited and information on the seasonal
trend of precompression stress of agricultural soils
is scarce in the literature. Thus, to establish the
impact of mechanized operation in coffee culture,
it is essential to identify the factors which affect
and alter the soil structure. The development and
implementation of practical guidelines in order
to manage soil compaction for a wide range of
conditions depend upon an understanding of the
relative importance of applied pressure and water
content during the compaction process (SMITH;
JOHNSTON; LORENTZ, 1997). The aim of
this study was to describe the seasonal change
of soil precompression stress behavior in coffee
plantations in the sub-humid tropic zone of Brazil
as affected by agriculture traffic associated to the
time since the establishment the coffee plantation,
the field slope and in three sampling position in
inter-row of the coffee plantation.
2 MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in coffee
plantations located in Três Pontas County, South
of Minas Gerais State, Brazil (24°26’ S; 47°49’
W’ and altitude of 905m). This region presents
predominant relief of undulating topography. The
climate according to Koppen is Cwa, that is, altitude
tropical, with an average annual temperature of
about 18° C. The annual rainfall measured during
the study was 1330 mm (Figure 1). In South of
Minas Gerais State a year is characterized with
some distinct climatic conditions, with two major
seasons per year; the rainy season from November
to April, and the dry season from May to October.
The soil of the study area was classified as a
clayey textured Red-Yellow Latosol (Oxisol)
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(Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuária - EMBRAPA, 2006) with 510
g kg-1 of clay, 200 g kg-1 of sand and 290 g kg-1
of silt, and particle density of 2.62 g cm-3. Soil
samples were collected over one year (October
2010 to September 2011) once every month on the
date, indicated in Figure 1.
According to the farms records, prior to
the installation of the coffee plantations, the soil
was plowed and disked once to a depth of 40 cm
and then harrowed. All the equipment used in the
coffee crop management were pulled by a Massey
Ferguson 265 tractor, with a mass of about 3,940
kg, front tyre type 6 - 16 (contact area of 381 cm2)
and rear tyre type 16.9 - 24 (contact area of 2145
cm2). The equipment pulled by the tractor are:
fertilizer miname with approximate mass of 210
kg (3 passes per year), spray jet Arbus 400 Jacto
with 400 L capacity and mass of 230 kg (3 passes
per year), mower Kamaq with a mass of 340 kg
(3 passes per year) and the spray jet PH 400 with
400 L capacity and mass of 210 kg (2 passes per
year). Thus the total number of passes per year of
the tractor is 11 on the same traffic line for each
plantation at different ages since establishment.
This study was conducted in coffee (Coffea
arabica) plantations with 2 years (planted in 2008
with spacing 3.5 m x 0.7 m – Cultivar Mundo
Novo), 7 years (planted in 2003 with spacing 3.5 m
x 0.9 m – Cultivar Paraíso MG), 18 years (planted
in 1992 with spacing 3.5 m x 1.0 m – Cultivar

Mundo Novo) and 33 years (planted in 1977 with
spacing 3.5 m x 2.0 m – Cultivar Catuaí Amarelo)
of establishment. In these coffee plantations, areas
(coffee row) with side slope of 3, 9 and 15%
were selected. The soil were sampled at three
positions on the coffee row (Figure 2): bottom
of traffic line (B), inter-row (I) and top of traffic
line (T) at two layers: 0.00 m – 0.03 m (topsoil)
and 0.15 m – 0.18 m (sub-surface). Thus, samples
were collected from these seventy two conditions
(4 establishment times x 3 slopes x 3 sampling
positions x 2 depths) with 12 replicates.
The evaluation of the soil precompression
stress occurred in four distinct steps. Sampling
the soil in the field, uniaxial compression test on
the samples in the laboratory, determination of the
precompression stress and estimation of the loadbearing capacity models, as detailed follows:
Soil sampling process – Soil samples were
collected in sampling rings with dimensions 2.54
x 6.40 cm. The rings was pushed into the soil
with Uhland soil sampler, after which the samples
was properly waterproofed (wrapped in plastic
and paraffin), to maintain the field moisture and
preserve the soil structure during transport to the
laboratory.
Uniaxial compression test – in the
laboratory, the samples were submitted to uniaxial
compression test in a fixed ring consolidometer
according to the procedure of Bowles (1986)
modified by Dias Junior (1994).

FIGURE 1 - Volumetric soil water content (VSWC) for different dates, rainfall data for study area and dates of
each soil collect (represented by vertical lines) realized in 2010 and 2011.
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FIGURE 2 - Schematic representation of the sampling points in the coffee row with three side slope (3, 9 and 15%
slope). B: bottom traffic line, I: inter-row and T: top traffic line.

The pneumatic S-450 Terra load floating ring
consolidometer (Durham Geo Enterprises, USA)
where pressures are applied from compressed air
were used. The levels of pressure applied to the soil
samples were 25; 50; 100; 200; 400; 800 and 1,600
kPa, following the assumption of Taylor (1948),
which defines the maximum deflection up to 90%
of the soil sample, for each pressure step. The
applied pressures of 25, 50, 100, 200 and 400 kPa
are associated with secondary compression curve,
while the virgin compression line is determined
from the points associated with applied pressure
of 800 and 1600 kPa. The uniaxial compression
tests were realized with soil samples at the field
moisture content. Thus, the soil water content was
determined by oven drying at 105-110°C for 48
hours after this test.
Determination of precompression stress
– Using the values of sample deformation (bulk
density) against the logarithm of the pressure
applied, it was obtained the soil compression
curve from which the precompression stress (sp)
was estimated for each sample (DIAS JUNIOR;
PIERCE, 1995).
3 RESULTS AND DISCUSSION
Figure 3 presents the changes in the
precompression stress (sp) and volumetric soil
water content for the coffee plantation with ages 2,
7, 18 and 33 years of establishment for the period
October/2010 to September/2011. The 33 years old
plantation consistently held lower moisture than
other areas during the study period. Similarly, the
difference in the soil water content, between the
old plantation (33 years of establishment) and the
younger plantations (2, 7 and 18 old) were higher

during the wet periods. This lower moisture
retention in the old plantation could cause
higher precompression stress values relative to
the younger plantation (2, 7 and 18 years old).
Iori et al. (2012) simulating the behavior of
precompression stress and load bearing capacity
of soils at two moisture regimes (wet and dry
seasons) found high values of precompression
stress when the moisture content were low. These
authors indicate that at lower soil moisture,
the soil particle adhesion is minimal while the
cohesion is higher resulting in higher loadbearing capacity.
The lower soil water content observed in
the 33 years old plantation can result in moisture
stress for coffee plants. The largest differences for
soil water content in this plantation, compared to
others, were observed mainly in December/2010,
January/2011 and March/2011 and may be linked
with infiltration and retention capacity of the soil,
as well as, the root system. Lower precompression
stress values in soils indicates lower load-bearing
capacity and higher susceptibility to compaction
(ARAUJO-JUNIOR et al., 2011; MARTINS
et al., 2012; SANTOS et al., 2009). The 2
years plantation presented lower load-bearing
capacity, consequently, higher susceptibility
to compaction. Lower precompression stress
values in younger coffee plantation were also
found by Miranda et al. (2003). Assessing the
effect of different management systems in coffee
plantation on a Red Latosol, these authors found
lower load-bearing capacity in younger plantation
than older plantation from samples collected on
the on the traffic lane.
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FIGURE 3 - Volumetric soil water content (VSWC) and precompression stress (sp) for total period studied for
areas of 2, 7, 18 and 33 years of establishment.

Similarly, Martins et al. (2012) observed
that the 0-3 cm layer of the coffee farms with 7,
18 and 33 years of establishment had higher loadbearing capacity than the 0-3 cm layer of a 2 years
old Coffee farm, but this observation was for
volumetric water content lower than 0.18 m3 m-3.
For higher volumetric soil water content the 0-3
cm layer, these authors found higher load-bearing
capacity in the younger plantation (2 years)
relative to the older plantation (7, 18 and 33 years)
In this study, we observed higher load-bearing
capacity in the 2 years plantation when compared
with the older plantation at a soil water content of
0.21 m3 m-3 in June and July/2011.
Figure 4 presents the changes in the
precompression stress (sp) and volumetric soil
water content for areas inside the coffee plantation
with 3, 9 and 15% of field slope. Areas with 3%
slope presented higher volumetric soil water
content in dry period (May to September). In wet
period we observed similar soil water content in
all the slopes except in November/2010 when
the 15% slope had higher water content than
other areas, probably because November is the
begin of rain season and the moderate field slope
(15%) presented lower soil water infiltration

and consequently more soil water content, for
other hand, the other side slopes (3 and 9%),
presented largest soil water infiltration. It was also
observed that the 15% side slope presented higher
precompression stress values and load-bearing
capacity than the two other side slopes (3 and 9%)
only in the dry period (May to August). This higher
load-bearing capacity in the moderate field slope
(15%) indicate a greater resistance to compaction,
however, this also imply a higher resistance to the
coffee plant roots penetration (ARAUJO-JUNIOR
et al., 2011; MARTINS et al., 2012; MIRANDA
et al., 2003) and possibly indicative that traffic in
steep areas had more impact on soil structure than
in the other less steep areas (Figure 4).
Evaluating the operational performance
of a tractor running perpendicular to the slope,
Leite et al. (2011) found that the slippage of the
tires increased with increasing the side slope of
the track. These authors showed that there was
a significant decrease in the tractive force as the
inclinations increased, which can be attributed to a
lateral weight transfer also increasing the slippage
of the tires. Therefore, slippage of a tractor on
steep slopes had higher impact on soil structure.
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FIGURE 4 - Volumetric soil water content (VSWC) and precompression stress (sp) for total period studied for
areas with 3, 9 and 15% of side slope.

Najafi, Solgi and Sadeghi (2009) explain
that during skidding on steeply terrain, a given
load gets uneven weight balance on the axles and
increases soil disturbance. Jamshidi et al. (2008)
also indicate that the uneven load distribution
between tires in sloping land can result in higher
dynamic peak loads being exerted on the soil.
Similarly, Krag, Higgingbotham and Rothwell
(1986) also found that slope steepness had a
stronger effect on soil disturbance. They observed
that during timber harvesting, the soil disturbance
was more pronounced on slopes >20% than on
slopes <20%. Najafi, Solgi and Sadeghi (2010),
studying the effects of skid trail slope and ground
skidding on soil disturbance, showed that the
soil disturbance increased dramatically on the
treatments with the slopes of >20%. Davies, Finey
and Richardson (1973) also identified wheel slip
on agricultural tractors as causing significant
compaction.
The results in this study showed that traffic
operations in areas with higher side slope caused
impact on soil structure, increasing soil resistance
to compaction, but besides soil disturbance, a
steep terrain may cause instability of the tractor.
The observed precompression stresses and
volumetric soil water content for the bottom traffic
line, inter-row and top traffic line are presented in
figure 5. We observed higher soil water content
at the bottom traffic line in the period from

November/2010 to February/2011. The other
sampling position (inter-row and top traffic line)
had similar volumetric soil water content for this
period (November/2010 to February/2011). The
bottom traffic line (figure 2) accumulated more
water than the other sampling position, being the
lowest point. On the other hand, in the period
from May/2011 to September/2011 (dry period),
we observed low volumetric soil water content in
the top traffic line. The inter-row presented similar
volumetric soil water content with top traffic line
in the period from October to February. In the
period from May to September, similarity soil
water content was observed in the inter-row and
bottom traffic line. But between March to April,
the inter-row presented lower water content than
other samples points while the bottom traffic
line had higher load support capacity. Generally,
lower load-bearing capacity were observed in the
inter-row and bottom traffic line (60% of period)
while the top traffic line had higher load-bearing
capacity. Leite et al. (2011) found that top traffic
line had more slippage than bottom traffic line in
side slope, being that this difference of slippage,
between side tires, increased with increase the side
slope. Khoury Junior et al. (2009) noted that this
happens, because the shift of the lateral weight
to the lower end of the slope, causing loss the
tire ground contact. The loss tire ground contact
causes slippage resulting in more soil disturbance.
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FIGURE 5 - Volumetric soil water content (VSWC) and precompression stress (sp) for total period studied for
bottom traffic line, inter-row and top traffic line positions.

The lower precompression stress found at
bottom traffic line indicates higher susceptibility
of soil to compaction, being this traffic line the
one with more possibility have problems with soil
compaction. This problem with soil compaction
was observed by Martins et al. (2012), who found
the compaction that occurred on the traffic line
located at the bottom of the ground was equal or
greater than the compaction that occurred in the
traffic line located at the top of the ground.
It was compared the load-bearing capacity
and volumetric soil water content for two soil
layers in this study (Figure 6). Between October
and December, the topsoil (0.00-0.03 m) presented
higher soil water content than the sub-surface
(0.15-0.18 m). In spite of the higher soil water,
the topsoil had higher precompression stress
values than the sub-surface, for this same period.
Wet soil are more susceptible to compaction than
dry soil, thus the topsoil was more susceptible to
compaction than sub-surface, due to the higher
soil water content. When machine traffic occurred
in these coffee plantation areas, the soil structure
from topsoil were more affected than soil structure
in the sub-surface, increasing the precompression
stress values. Besides, the pressure applied by
coffee machine is higher in the topsoil, causing
more soil disturbance thereby increasing the
precompression stress values. On the other hand,
during the dry periods (from April to September)

the topsoil layer that was more susceptible to
compaction because of the lower precompression
stress values. This behavior could not be linked to
the soil water content as both layers had similar
volumetric soil water content values. Probably,
the soil in the sub-surface had higher cohesion
than those at the topsoil, resulting in higher loadbearing capacity for sub-surface. However, this
behavior (sub-surface with higher load-bearing
capacity than topsoil) wasn’t observed in wet
periods, because in this period the soil cohesion
was minimal, due to the high soil water content.
Analyzing the period from January to April, it
was observed that both layers presented similar
precompression stress values. Similar results also
were obtained by Martins et al. (2012) who found
similarity between layers (0.00-0.03 m and 0.150.18 m) in older coffee plantation and explain that
this occurs due to the natural structure recovery of
the 0.15-0.18 m layer in relation to the 0.00-0.03
m layer.
In this study, it was observed the lower
precompression stress values occurred in rainy
seasons. Silva et al. (2006) also found lower
precompression stress values in rainy seasons
compared to the dry seasons, and explained that
in rainy seasons there is a alleviating of the loadbearing capacity. Therefore, higher impacts on
soil structure due coffee machine operations will
occur during the rainy season.
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FIGURE 6 - Volumetric soil water content (VSWC) and precompression stress (sp) for total period studied for
topsoil (0.00-0.03 m) and sub-surface (0.15-0.18 m).

4 CONCLUSIONS
The study showed that the time since the
establishment of a coffee farm and the slope
steepness had significant effect on soil disturbance
in mechanized operation, with areas that the
coffee plants with longer establishment time and
with more terrain lateral inclination had higher
precompression stress. Top traffic line presented
higher load-bearing capacity than inter-row and
bottom traffic line. The period from November
to January is the period that the soil is more
susceptible to compaction, because the RedYellow Latosol presented lower load-bearing
capacity than the stress applied by tractor used in
coffee management practices.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE EQUAÇÕES PARA ESTIMATIVA
DA ÁREA FOLIAR EM CAFEEIROS

Edilson Romais Schmildt1, José Augusto Teixeira do Amaral2, Omar Schmildt3,
Jeangelis Silva Santos4
(Recebido: 29 de janeiro de 2013; aceito: 28 de junho de 2013)
RESUMO: A mensuração da área foliar é requerida em vários estudos agronômicos por ser um dos principais parâmetros para
avaliar o crescimento das plantas. Objetivou-se, neste trabalho, selecionar as equações que melhor se ajustem à determinação da
área foliar dos cultivares de cafeeiro Catuaí Vermelho e Catucaí, a partir das dimensões lineares (comprimento, largura máxima
e comprimento x largura máxima) do limbo foliar, utilizando-se as equações obtidas neste trabalho e as citados na literatura.
Neste trabalho foram testados os modelos linear, circunscrito, potência e exponencial que são mais citados na literatura para
estimativa de área foliar. Os resultados alcançados neste estudo permitem concluir que as equações obtidas pelo modelo de
regressão linear simples e o potência são as que melhor expressam a estimativa da área foliar de cafeeiros ‘Catuaí Vermelho’ e
‘Catucaí’, nas condições experimentais testadas.
Termos para indexação: Coffea arabica, dimensão foliar, método não destrutivo.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MATHEMATICAL EQUATIONS TO ESTIMATE
LEAF AREA IN COFFEE TREES
ABSTRACT: The measurement of the leaf area is required in many agronomic studies as one of the main parameters to
evaluate plant growth. The aim of this work was to select the most appropriate mathematical equation to determine the leaf
area of two coffee cultivars Red Catuaí and Catucaí, from their linear leaf dimensions (length, maximum width and length x
maximum width), using the equations obtained in this work and the equations cited in the literature. In this work were assessed
the models linear, power, circumscribed and exponential that are the most cited in the literature. The results obtained in this
study indicate that the simple linear regression and power models equations gives the best estimation of leaf area for the two
coffee cultivars ‘Red Catuaí’ and ‘Catucaí’, in the experimental conditions tested.
Index terms: Coffea arabica, leaf dimension, non-destructive method.

1 INTRODUÇÃO

O café é um dos produtos agrícolas
mais importantes para mais de 50 países da
América Latina, África e Ásia. O Brasil se
destaca como maior produtor e exportador
mundial de café, desde meados do século
XIX, quando a atividade cafeeira passou a
ter grande importância econômica e social
para pequenos, médios e grandes produtores
(MATIELLO et al., 2002). A cafeicultura e
suas atividades geram divisas e empregos de
forma significativa nos mais variados setores,
fixando o homem no campo, promovendo
melhor a interiorização e o desenvolvimento
(FERRÃO et al., 2007).

O conhecimento da área foliar é fundamental,
por ser um dos mais importantes parâmetros na
avaliação do crescimento e desenvolvimento das

plantas. Em virtude de estar ligada ao incremento
de matéria seca, permite avaliar parâmetros
fisiológicos, tais como intensidade de transpiração,
taxa assimilatória líquida, razão de área foliar, área
foliar específica e índice de área foliar (AMARAL
et al., 2009).
A medição da área foliar pode ser feita de
forma direta destrutiva ou não, e de forma indireta,
não destrutiva. Para determinar a área foliar
diretamente, geralmente todas as folhas da planta
são coletadas, caracterizando o método como
destrutivo e de elevada mão de obra (TOEBE
et al., 2012). A medição da área foliar de forma
direta não destrutiva apesar de ser fácil, depende
de equipamentos geralmente caros (ILKAEE et
al., 2011), enquanto que os métodos indiretos e
não destrutivos permitem avaliações sucessivas
em uma mesma planta e rapidez nas avaliações
(TOEBE et al., 2012).
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O desenvolvimento de modelos de
regressão estatística a partir de medições lineares
de folhas para predizer a área foliar individual tem
se mostrado muito útil no estudo do crescimento
e desenvolvimento de plantas (ACHTEN et
al., 2010). Assim, elimina-se a necessidade
de medidores de área foliar ou a realização de
demoradas reconstruções geométricas (AMARAL
et al., 2009; BENINCASA, 2003).
Foram encontrados na literatura vários
artigos referentes à estimativa da área foliar
em Coffea arabica (ANTUNES et al., 2008;
AWATRAMANI; GOPALAKRISHNA, 1965;
BARROS et al., 1973; FLUMIGNAN; ADAMI;
FARIA, 2008; REY; ALVAREZ, 1991; SILVA;
LEITE; FERREIRA, 2008). Esses autores
encontraram equações diferentes, trabalhando
com diferentes cultivares. Não foram detectados
na literatura trabalhos com determinação da
área foliar com os cultivares Catuaí Vermelho e
Catucaí.
A literatura cita trabalhos que demonstram
que um mesmo modelo pode ser usado para várias
cultivares de uma dada espécie como em Zingiber
officinale Roscoe (KANDIANNAN et al., 2009) e
Helianthus annuus L. (AQUINO et al., 2011). No
entanto, Araújo, Santos e Prado (2005) detectaram
que os padrões de resposta de estimativa de área
foliar foram diferentes entre as duas cultivares
de mangueira estudadas. Lopes e Pinto (2005),
trabalhando com quatro clones de videira também
detectaram diferenças nos padrões de resposta
entre as cultivares. Sezer, Oner e Mut (2009)
trabalhando com cultivares de milho, alertam que
um modelo de estimativa de área foliar encontrado
para certa cultivar não deve ser extrapolado para
cultivares ainda não investigadas.
Objetivou-se, neste trabalho, selecionar as
equações que melhor se ajustem à determinação
da área foliar das cultivares de cafeeiro Catuaí
Vermelho e Catucaí a partir das dimensões lineares
do comprimento, da largura máxima e do produto
entre esses, usando métodos obtidos neste trabalho
e métodos citados na literatura.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido com a espécie
Coffea arabica L., utilizando-se as cultivares Catuaí
vermelho e Catucaí, cujas folhas foram coletadas
em 2009, em área produtiva, na fazenda Boa Vista,
de propriedade do Sr. Valter Coelho, no município
capixaba de Ibitirama (Latitude  20°32’5.78”S,
Longitude  41°37’51.98”O e altitude aproximada
de 870 m), em plantas com 15 anos de idade,

plantadas num espaçamento de 2,0 x 1,0 m, em
um solo do tipo cambissolo háplico. Plantas das
duas cultivares foram identificadas e as folhas
colhidas, acondicionadas em sacos plásticos, e
rapidamente transferidas para o laboratório de
Ecologia Florestal do Núcleo de Estudos e de
Difusão de Tecnologia em Floresta, Recursos
Hídricos e Agricultura Sustentável (NEDTEC) do
CCA-UFES.
Nas amostragens foram colhidas 100 folhas,
em 20 plantas de cada cultivar, conforme sugerido
por Benincasa (2003). Em cada planta amostrada
foram coletadas folhas em todos os estádios de
desenvolvimento, nos quatro pontos cardeais, que
não apresentassem danos ou ataque de doenças ou
pragas.
Para todas as folhas coletadas de cada
cultivar foi computada a área foliar observada
(AFO, em cm2), determinada por intermédio de
um medidor eletrônico de área foliar da marca
LI-COR, modelo LI-3100. Para tanto, o medidor
foi calibrado utilizando um quadrado de papel de
área conhecida (100 cm²), o qual foi comparado
com o valor fornecido pelo aparelho. Após a
determinação da AFO, foram feitas as medições
das folhas relativas às maiores larguras (L, em cm),
na posição mediana do limbo, perpendicularmente
às linhas dos maiores comprimentos, bem como
os comprimentos (C, em cm) sobre a nervura
principal, considerando o ponto de inserção do
limbo no pecíolo até o ápice (AMARAL et al.,
2009). Para tanto, utilizou-se um paquímetro
digital da marca Digimess. Com os dados de C e
de L, determinou-se também o produto entre C e
L (C.L, em cm2).
Posteriormente, entre as 100 folhas de
cada cultivar, foram selecionadas, aleatoriamente,
dois grupos, um com 80 folhas e outro com 20
folhas, que foram utilizadas, respectivamente,
para obtenção de equações e para validação. Em
ambos os grupos, para C, L e C.L do limbo foliar
e da AFO, foram calculadas medidas de tendência
central, variabilidade, bem como foi verificada a
normalidade, por meio do teste de Shapiro-Wilk
(CAMPOS, 1983; ZAR, 2010).
Para
modelar
a
AFO
(var iável dependente = Yi ) em função
do C, da L ou do C.L como variáveis
(x i ) ,
utilizou-se
os
independentes
(
Y
=
β
+
β
x
+
e
modelos:
linear
i
0
1 i
i)
β
, potência x Yi = β 0 x i 1 + e i e exponencial
Yi = β 0 β1 i + e i .
Para modelar AFO em função de C.L

(

(

)

)
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utilizou-se

também o modelo circunscrito
(Yi = β1x i + e i ) . Os parâmetros β 0 e β 0 foram
estimados pelo método dos mínimos quadrados
tendo sido feita previamente a linearização das
funções potência e exponencial.
Além das equações obtidas neste trabalho
foram usadas mais seis equações que utilizaram
o produto C.L, quais sejam: equação pelo modelo
circunscrito, segundo Awatramani e Gopalakrisha
(1965), Barros et al. (1973) e Silva, Leite e
Ferreira (2008); equação pelo modelo linear,
segundo Flumignan, Adami e Faria (2008) e Rey
e Alvarez (1991); equação pelo modelo potência,
segundo Antunes et al. (2008). Desta forma, foram
avaliadas dezesseis equações para cada cultivar
trabalhada.
A partir das 80 folhas usadas para obtenção
das dez equações de cada cultivar, e seus respectivos
coeficientes de determinação (R2), determinou-se
também o erro absoluto médio (EAM), a raiz do
quadrado médio do erro (RQME) e o índice d
de Willmott (Willmott, 1981), para todas as
dezesseis equações por meio, respectivamente,
das expressões:
n

EAM =

∑ Ŷi − Yi
i =1

n

∑ (Ŷi − Yi )
n

RQME =



d = 1−  n

∑
 i =1

,

(

∑ (Ŷi − Yi )

E=

1=1

n

Os critérios utilizados para a seleção das
equações que melhor estimam a área foliar em
função de C, L ou C.L foram: coeficiente linear
(β 0 ) não diferente de zero, coeficiente angular
(β1 ) não diferente de um, EAM, RQME e E
mais próximos de zero, e índice d Willmott
(Willmott, 1981) mais próximo de um.
As análises estatísticas foram realizadas com
auxílio do aplicativo Microsoft Office Excel
(LEVINE et al., 2012) e do software Genes
(CRUZ, 2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

e,

n

∑ (Ŷi − Yi )



i =1

2
Ŷi − Y + Yi − Y 

n

)

n

2

i =1

(

observados (Yi ) em 20 folhas de cada cultivar.
Em cada modelo, inicialmente, foi ajustada uma
regressão linear simples Ŷi = βˆ 0 + βˆ 1Yi da área
foliar estimada pelo modelo (variável dependente)
em função da área foliar observada (variável
independente). Foram testadas as hipóteses
H 0 : β 0 = 0 versus H a : β 0 ≠ 0 e H 0 : β1 = 1
versus H a : β1 ≠ 1 , por meio do teste t de Student
a 5% de probabilidade de erro. Determinou-se
também o EAM, a RQME, o índice d de Willmott
(Willmott, 1981) e a representação gráfica do
erro médio da área estimada em relação à área
observada ( E ) como sugerido por Kandiannan et
al. (2009), sendo E dado por:

2

)

em que: Ŷi são os valores estimados de área foliar;
Yi são os valores observados de área foliar; Y é
a média dos valores observados; n é o número de
folhas.
A validação dos modelos de estimativa
de área foliar foi realizada com base nos valores
estimados pelo modelo Ŷi e os valores

( )

As
folhas
coletadas
apresentaram
considerável variabilidade computadas para
comprimento (C), máxima largura (L) e
comprimento vezes a máxima largura (C.L) e
para área foliar observada (AFO), sendo esta
variabilidade maior para as folhas usadas na
obtenção das equações (amostra de 80 folhas)
em relação às folhas usadas para validação dos
modelos (amostra de 20 folhas) (Tabela 1).
Elevados valores de amplitude são importantes
para trabalhos que procuram representar a área
foliar por modelos matemáticos por intermédio
da análise de regressão. Levine et al. (2012)
esclarecem que ao se usarem modelos de
regressão para estimativas, os valores da variável
independente, que se quer estimar, não devem
extrapolar os valores utilizados na construção da
equação de regressão.
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TABELA 1 - Mínimo, máximo, média e valor-p do teste de normalidade de Shapiro-Wilk do comprimento (C,
em cm2), maior largura (L, em cm2) e produto comprimento vezes a maior largura (C.L, em cm2) do limbo foliar e
da área foliar observada (AFO, em cm2), de amostras de cafeeiros (Coffea arabica L.) Catuaí Vermelho e Catucaí
Cultivar

Variável

Mínimo

Máximo

Média

valor p

Amostra de 80 folhas para obtenção das equações de estimativa
Catuaí Vermelho

C

7,00

18,60

14,02

0,3456

Catuaí Vermelho

L

2,60

7,90

5,81

0,1704

Catuaí Vermelho

C.L

18,20

143,42

83,86

0,5763

Catuaí Vermelho

AFO

12,81

91,12

55,69

0,5386

Catucaí

C

9,00

15,80

12,47

0,1512

Catucaí

L

3,40

7,20

5,17

0,3572

Catucaí

C.L

31,50

110,16

65,75

0,1088

Catucaí

AFO

19,96

70,96

43,00

0,1384

13,82

0,3881

Amostra de 20 folhas para validação dos modelos
Catuaí Vermelho

C

10,00

18,30

Catuaí Vermelho

L

3,50

7,70

6,04

0,4036

Catuaí Vermelho

C.L

38,50

139,08

85,81

0,5940

Catuaí Vermelho

AFO

26,24

86,61

56,07

0,5865

Catucaí

C

9,50

15,50

12,81

0,3429

Catucaí

L

3,80

6,40

5,19

0,7545

Catucaí

C.L

39,52

99,20

67,63

0,5644

Catucaí

AFO

24,90

65,91

43,86

0,6677

Observa-se, ainda, na Tabela 1 que, em
relação a C, L, C.L e AFO das folhas coletadas para
obtenção das equações e da validação, em todos
os casos, os dados ajustaram-se à distribuição
normal, de acordo com os valores-p (p > 0,05) do
teste de Shapiro-Wilk.
As dez equações obtidas neste trabalho, a
partir das 80 folhas amostrais, juntamente com
as seis equações previamente estabelecidas,
são representadas graficamente para ‘Catuaí
Vermelho’ (Figura 1) e ‘Catucaí’ (Figura 2).
Verifica-se que o coeficiente de determinação
(R2) variou de 0,9093 para dados de L, no modelo
exponencial até 0,9892 para dados de C.L, no
modelo potência para ‘Catucaí Vermelho’. Para
‘Catucaí’, essa amplitude foi de 0,8468 para dados
de C, no modelo linear até 0,9679 para dados de
C.L, no modelo potência. Para ambas cultivares,
as equações obtidas com os modelos lineares e
circunscrito a partir de C.L também apresentaram
elevados valores de R2, além de apresentarem erro
absoluto médio (EAM) e raiz do quadrado médio

do erro (RQME) mais próximos de zero, e índice
d de Willmott (WILLMOTT, 1981) mais próximo
de um, que são indicativos de melhor ajuste.
Dentre as equações pré-existentes, as que melhor
se ajustaram com EAM e RQME mais próximos
de zero, e índice d de Willmott (WILLMOTT,
1981) mais próximo de um foram as do modelo
linear, segundo Rey e Alvarez (1991) e modelo
circunscrito, segundo Silva, Leite e Ferreira
(2008), usando C.L como variável independente.
Assim, de forma geral, as equações que
apresentaram os melhores ajustes foram obtidas
com uso de C.L como variável independente,
concordando com os trabalhos envolvendo
determinação de área foliar em Coffea arabica
(ANTUNES et al., 2008; AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; BARROS et al., 1973;
FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; REY;
ALVAREZ, 1991; SILVA; LEITE; FERREIRA,
2008). Resultados semelhantes foram obtidos para
outras culturas como gengibre (KANDIANNAN
et al., 2009) e mangueira (LIMA et al., 2012).
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FIGURA 1 - Estimativa da área foliar ( Ŷ ), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio (EAM), raiz do
quadrado médio do erro (RQME) e índice d de Willmott (WILLMOTT, 1981) calculados com base nas áreas foliares
observadas em função de medidas alométricas de 80 folhas de cafeeiro ‘Catuaí Vermelho’ (AG = AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008;
F = FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares
propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 = circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos.
Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente).
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Continuação ...

FIGURA 1 - Estimativa da área foliar ( Ŷ ), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio (EAM), raiz do
quadrado médio do erro (RQME) e índice d de Willmott (WILLMOTT, 1981) calculados com base nas áreas foliares
observadas em função de medidas alométricas de 80 folhas de cafeeiro ‘Catuaí Vermelho’ (AG = AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008;
F = FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares
propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 = circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos.
Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente).
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FIGURA 2 - Estimativa da área foliar ( Ŷ ), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio (EAM), raiz
do quadrado médio do erro (RQME) e índice d de Willmott (WILLMOTT, 1981) calculados com base nas áreas
foliares observadas em função de medidas alométricas de 80 folhas de cafeeiro ‘Catucaí’ (AG = AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008;
F = FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares
propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 = circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos.
Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente).
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FIGURA 2 - Estimativa da área foliar ( Ŷ ), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio (EAM), raiz
do quadrado médio do erro (RQME) e índice d de Willmott (WILLMOTT, 1981) calculados com base nas áreas
foliares observadas em função de medidas alométricas de 80 folhas de cafeeiro ‘Catucaí’ (AG = AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008;
F = FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares
propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 = circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos.
Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente).
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Ao se fazer a validação a partir da amostra
de 20 folhas de ‘Catuaí Vermelho’ e 20 de ‘Catucaí’
verifica-se que os melhores ajustes também foram
para as equações obtidas pelo modelo linear,
circunscrito e potência, além da equação linear
obtida por Rey e Alvarez (1991) e a de modelo
circunscrito, segundo Silva, Leite e Ferreira
(2008), usando C.L como variável independente
(Tabela 2).
No entanto, ao se avaliar o coeficiente
angular obtido na relação entre área foliar
observada e predita a partir da equação circunscrita
obtida e da equação circunscrita, sugerida por
Silva, Leite e Ferreira (2008), esse coeficiente foi
estatisticamente diferente de um, indicando que
essas equações do modelo circunscrito não são
apropriadas para ajuste da área foliar de ‘Catuaí
Vermelho’.
Na literatura, encontrou-se apenas o artigo
de Antunes et al. (2008) envolvendo comparação
de equações para determinação de área foliar de
cafeeiro, por método não destrutivo, a partir do
uso conjunto de folhas de oito cultivares. Em seu
trabalho, Antunes et al. (2008) concluíram que
o melhor ajuste é pelo método potência, a partir
de medidas de C.L como variável independente.
No presente trabalho, a equação segundo Antunes
et al. (2008) não se mostrou apropriada para
estimativa de área foliar de ‘Catuaí Vermelho’ e
‘Catucaí’, levando à superestimativa da área foliar
(Figuras 1, 2 e 3).

Destaca-se que este comportamento
também se repetiu para a equação linear segundo
Flumignan, Adami e Faria (2008). Por outro lado,
a aplicação da equação segundo Awatramani e
Gopalakrisha (1965) leva à subestimativa da área
foliar (Figuras 1, 2 e 3). Esses resultados indicam
que, para cada cultivar existe uma equação
de estimativa mais apropriada, como também
verificado para cultivares de mangueira por
Araújo, Santos e Prado (2005) e para cultivares de
videira estudados por Lopes e Pinto (2005).
Deve-se salientar ainda que, o artigo de
Antunes et al. (2008), diferentemente do que foi
alcançado neste trabalho, não elegeu a equação
linear proposta por de Rey e Alvarez (1991) como
adequada para ajuste da área foliar. No entanto,
deve-se destacar que o ajuste da equação potência
segundo Antunes et al. (2008) fora feito com o
uso concomitante de folhas de quatro cultivares
de Coffea arabica, duas cultivares de Coffea
canephora e dois híbridos entre essas espécies
e que, dentre estas oito cultivares não estavam
Catuaí Vermelho e o’Catucaí.
Ao se analisar o erro médio na Figura 3, a
equação do modelo circunscrito de Silva, Leite e
Ferreira (2008) também não seria indicada para uso
em ‘Catucaí’, visto que, em média, superestima
em 0,98 cm2 a área de cada folha.
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TABELA 2 - Coeficientes linear ( β̂ 0 ), angular ( β̂1 ) obtidos na regressão ajustada entre a área foliar estimada (variável dependente)
e a observada (variável independente), erro absoluto médio (EAM), raiz do quadrado médio do erro (RQME) e índice d de Willmott
(WILLMOTT, 1981) calculados com base nas áreas foliares estimadas e observadas, de 20 folhas dos cafeeiros ‘Catuaí Vermelho’
e ‘Catucaí’
Autoria(1)

β̂ 0 ( 2)

AG

-2,8362

EAM

β̂1(3)

RQME

d

‘Catuaí Vermelho’
ns

1,0208 ns

2,3841

2,7447

0,9942

-2,9843 ns

1,0741 *

2,0622

2,8636

0,9940

RA

-2,6841

ns

1,0451

ns

1,8691

2,3443

0,9958

A

-3,8028

ns

1,1364

**

3,9509

5,1417

0,9819

F

-2,6673

ns

1,0872

**

S

-2,9664

ns

L1

-0,6071

ns

C1

-2,9593

ns

P1

B

2,6056

5,5412

0,9909

1,0677

*

1,9554

2,6770

0,9947

1,0263

ns

1,8674

2,3721

0,9957

1,0651

*

1,9240

2,6127

0,9949

-0,4146 ns

1,0222 ns

1,8209

2,2954

0,9959

E1

-8,7897

1,1748

*

4,4467

6,4257

0,9729

L2

2,0418

P2

ns

0,9304

ns

3,2471

4,1341

0,9856

-1,2034

ns

0,9836

ns

4,0155

4,9841

0,9804

E2

-5,9986

ns

1,0721

ns

5,5842

6,6910

0,9680

L3

7,1477

ns

0,9285

ns

5,0357

6,1032

0,9694

ns

0,9561

ns

4,3752

5,4462

0,9761

4,7356

5,6839

0,9763

ns

P3

5,5393

E3

0,5880 ns

1,0538 ns

AG

1,3998

ns

0,9456

ns

1,4667

1,9041

0,9968

B

1,4729

ns

0,9949

ns

1,7211

2,0130

0,9962

RA

1,6529

ns

0,9681

ns

1,4131

1,5986

0,9977

A

1,0378

ns

1,0497

ns

3,2174

3,6671

0,9866

F

1,8441

ns

1,0070

ns

2,3028

2,6700

0,9930

S

1,4641 ns

0,9890 ns

1,5925

1,8526

0,9968

L1

1,1855

ns

0,9815

ns

1,4153

1,6139

0,9976

C1

1,4446

ns

0,9758

ns

1,4301

1,6180

0,9976

P1

1,3289

ns

E1

-1,4994

L2

‘Catucaí’

(1)

0,9767

ns

1,4039

1,6001

0,9977

ns

1,0380

ns

1,7732

2,1465

0,9959

3,4761

ns

0,9519

ns

2,6769

3,4306

0,9887

ns

0,9805

ns

P2

2,0308

2,5377

3,1929

0,9904

E2

0,3013 ns

1,0216 ns

2,6941

3,2829

0,9900

L3

7,3335**

0,8191**

2,5730

3,0893

0,9910

P3

6,7881

**

0,8224

2,5923

3,1048

0,9910

E3

5,7082

**

0,8398

2,6467

3,1579

0,9910

**
**

equações (AG = AWATRAMANI; GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008; F =
FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 =
circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos. Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente).
(2) ns
Coeficiente linear não difere de zero, pelo teste t, em nível de 5% de probabilidade de erro. ** Coeficiente angular difere de zero, pelo teste t, em nível de 1%
de probabilidade de erro.
(3) ns
Coeficiente angular não difere de um, pelo teste t, em nível de 5% de probabilidade de erro. *, ** Coeficiente angular difere de um, pelo teste t, em nível de 5%
e 1% de probabilidade de erro, respectivamente.
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FIGURA 3 - Erro médio da área estimada em relação à área observada na validação em folhas individuais de
café ‘Catuaí Vermelho’ e ‘Catucaí’. Área foliar foi estimada com amostra de 20 folhas (AG = AWATRAMANI;
GOPALAKRISHA, 1965; B = BARROS et al., 1973; RA = REY; ALVAREZ, 1991; A = ANTUNES et al., 2008;
F = FLUMIGNAN; ADAMI; FARIA, 2008; S = SILVA; LEITE; FERREIRA, 2008; L1, L2 e L3 = lineares
propostos; P1, P2 e P3 = potências propostos; C1 = circunscrito proposto; E1, E2 e E3 = exponenciais propostos.
Os índices 1, 2 e 3 indicam comprimento x largura, comprimento, largura, respectivamente, sendo AO = área
observada). Barras verticais indicam médias e linhas verticais indicam intervalo de confiança de 95%.
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4 CONCLUSÕES

AWATRAMANI, N. A.; GOPALAKRISHNA, H. K.
Measurement of leaf area in coffee: I., Coffea arabica.
Indian Coffee, Bangalore, v. 29, n. 1, p. 25-30, 1965.

1. A determinação da área foliar de
plantas adultas dos cafeeiros ‘Catuaí Vermelho’
e ‘Catucaí’ é melhor representada com uso do
produto comprimento pela máxima largura das
folhas como variável independente;
2. Os critérios de validação erro médio, erro
absoluto médio, raiz do quadrado médio do erro
e índice d de Willmott (WILLMOTT, 1981) são
complementares na seleção das melhores equações
de ajuste e devem ser usados conjuntamente;
3. Para ambas cultivares Catuaí Vermelho
e Catucaí, as equações de melhor ajuste são as
que usam o modelo linear e o potência, apesar das
equações serem diferentes para cada cultivar;
4.
As
equações
que
melhor
se
ajustam
para
‘Catuaí
Vermelho’
Ŷ = 2,2443 + 0,6373 (C.L)
e
são
Ŷ = 0,8147 (C.L) 0,9543 , e para ‘Catucaí’
Ŷ = − 0,2675 + 0,6580 (C.L)
e
são
Ŷ = 0,6453 (C.L)1,0028 .
5 AGRADECIMENTOS
Ao CNPq e à CAPES, pelo auxílio
financeiro por meio de bolsas.
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MÉTODOS PARA QUANTIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
ESPACIAL DE COBERTURA DO SOLO EM CAFEZAIS ARBORIZADOS

Luan Santos de Oliveira1, Sylvana Naomi Matsumoto2, Ricardo de Andrade Silva3,
Virgiane Amaral Silva4, Perla Novais de Oliveira5
(Recebido: 19 de março de 2013; aceito: 22 de maio de 2013)
RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, realizar uma análise comparativa entre dois sistemas de avaliação da contribuição
relativa da serapilheira e cobertura verde da superfície do solo de cafeeiros associados a grevíleas, por meio do método “ponta
de sapato” e pela análise de imagem. As avaliações foram realizadas em uma área de 3,2 ha, onde foi realizado o plantio de
cafeeiros arábica, cultivar Catuaí IAC 144, dispostos em espaçamento 3 x 1m, associados a árvores de grevíleas. As grevíleas
foram dispostas em espaçamentos de 6x6, 6x12, 9x9, 12X12, 12X18 e 18X18 m, constituindo seis campos de observação,
com diferentes densidades (277, 138, 123, 69, 61 e 30 árvores ha-1). A base de um dos métodos utilizados foi o transecto
de interceptação por ponto (“ponta de sapato”) e o outro foi fundamentado pela análise de imagens bidimensionais, com a
utilização do programa Siscob Embrapa. Porcentagens de distribuição espacial da cobertura vegetal (vegetação espontânea
herbácea), serapilheira e solo descoberto, foram obtidas pelos dois métodos definindo-se modelos de regressão em função
do gradiente de densidades de árvores de grevíleas. As tendências, verificadas a partir dos modelos gerados pelos dados
obtidos por meio dos dois métodos em estudo, foram semelhantes, sendo verificado que a porcentagem de solo descoberto e
da vegetação verde foi reduzida com o aumento da densidade de grevíleas, ocorrendo tendência contrária para a relação entre
porcentagem de acúmulo de serapilheira e densidade de grevíleas. A variação de valores observada entre os dois métodos para
a estimativa da cobertura de solo decorreu do fundamento de concepção diferenciada.
Termos para indexação: Siscob, análise de imagem, serapilheira, planta daninha.

METHODS FOR MEASUREMENT AND INTERPRETATION OF SPATIAL DISTRIBUTION
OF SOIL COVERAGE IN COFFEE PLANTATIONS
ABSTRACT: Evaluation systems of soil cover in coffee field associated with grevilleas - The aim of this study was conduct a
comparative analysis between two systems for the evaluation of coffee trees associated with grevileas arranged in densities
between 31 to 277 grevileas. The evaluations were based in adaptation of point interceptation transect with denomination of
“Tip shoes” and by traditional image analyses by a Siscob Embrapa software. Soil covering, bare soil, green vegetation and
tillage percentage was evaluated and defined regression equations in function to tree densities. The values discrepancy verified
between two methods were related to differences in basis of fundamental conception, being justified the specificity to best
adjustment to utilization of each evaluating system.
Index terms: SisCob, image analysis, tillage, weed.

1 INTRODUÇÃO
Até o presente momento, o papel ecológico
dos sistemas agroflorestais está alicerçado em uma
base de conhecimento fomentada em aspectos
qualitativos. Entretanto, para que ocorra a
consolidação prática, condizente com os princípios
reais de sustentabilidade, a quantificação dos
diversos fatores que condicionam essa forma
de manejo necessita ser sistematizada, sendo,
atualmente, o principal limite a ser superado. Para
a cultura do café, estudos realizados por Oijen et al.

(2010a, 2010b) veiculam importantes informações
sobre aspectos ecológicos, fisiológicos, manejo da
água, luz e nutrientes, sistematizados em modelo
matemático dinâmico simples. De acordo com
os autores, as limitações da funcionalidade do
modelo evidenciam a grande demanda por estudos
de caráter quantitativo sobre a associação de
árvores aos cafezais.
De acordo com Ribeiro et al. (2011),
os diversos métodos para a quantificação da
deposição de resíduos vegetais no solo podem ser
agrupados em duas classes: métodos tradicionais
manuais-visuais e métodos de análise de imagens.
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Staver (2001) propôs uma forma simples
e rápida para a avaliação tradicional da cobertura
de solo em cafezais arborizados, a partir de uma
adaptação do método intersecto ponto-linha,
sendo denominado “ponta do sapato”. Ao longo
de uma trajetória predeterminada, em cada ponto
de avaliação é observado o tipo de componente de
cobertura do solo que se insere dentro do ângulo
de visão junto à ponta do sapato, seja esse solo,
serapilheira ou cobertura verde de folha larga ou
folha estreita, ou ainda o solo descoberto. Tal
metodologia foi utilizada por Ricci, Virgílio Filho
e Costa (2008) para a interpretação da descrição
de população das espécies invasoras em sistemas
agroflorestais, obtendo as frequências individuais
de cada grupo de espécies bem como a abundância
e diversidade de cada espécie.
Outra forma tradicional e bastante
aplicada em estudos sobre a quantificação da
cobertura do solo é a utilização de padrões com
delimitações internas de pontos de amostragem,
também conhecidos como método da interceptação
por ponto-linha. Pires et al. (2005) descreveram
a utilização de um padrão constituído de uma
moldura vazada com área de 0,25m2, com a
diagonal traçada por uma linha de nylon, com 13
pontos espaçados de 5 cm. Em cada um dos 13
pontos é verificada a ocorrência de um componente
de cobertura (solo, serapilheira e cobertura verde),
calculando-se assim o percentual de cobertura
vegetal.
Atualmente, para expressar a composição
da cobertura de um solo, bem como os níveis
nutricionais das plantas, o sistema de análise por
georreferenciamento possibilita a amostragem
por meio de imagens e a localização dessas por
coordenadas geográficas. A amostragem por
imagens engloba uma dimensão multivariada,
com área determinada, caracterizada por grau
de precisão maior que as metodologias de
amostragem visual (ZARDO, 2009). Devido às
fotografias obtidas por meio de câmeras digitais
serem compostas por três cores básicas (vermelho,
verde e azul- RGB), o processo de segmentação
das imagens de solo e vegetação é dificultado, pois
a grande maioria dos sistemas de análise não tem
sensibilidade suficiente para reconhecimento das
diferentes variações de tonalidades. Alternativas
têm sido propostas para aperfeiçoar o uso dessas
imagens, principalmente para a quantificação de
desenvolvimento da parte aérea de culturas como
o arroz (LEE; LEE, 2011) e para infestação de
plantas daninhas nas culturas de milho e soja,
devido ao baixo custo de aquisição (PANNETON;
BROUILLARD, 2009).

Neste sentido foram desenvolvidos muitos
estudos sobre métodos de tratamentos prévios de
imagens e elaboração de softwares que auxiliem na
caracterização da população de plantas daninhas
na lavoura (BROWN; NOBLO, 2005; PENG;
JUN, 2011).
Entre os programas existentes, o SisCob é
um sistema utilizado para a análise de imagens
externas. Esse sistema tem como fundamento
o estabelecimento de uma escala de matizes,
definidas por tonalidades e cores distintas, que
compõem uma rede neural artificial, auxiliando na
análise de uma imagem selecionada. A partir do
reconhecimento da rede neural (padrão de cores),
anteriormente definida pelo especialista, ocorre
a classificação da imagem, o que possibilita a
quantificação de cada grupo formado, sendo os
resultados expressos na forma de porcentagem,
em relação à área total da imagem.
A amostragem, execução e interpretação
da metodologia de avaliação por imagem
demandam maior tempo de trabalho e capacidade
de compreensão de programas de processamento
de representações gráficas, quando comparada
a métodos de avaliação direta em campo, porém,
teoricamente, têm maior precisão (TOFETI et al., 2002).
Quando a avaliação envolve sistemas
associados a árvores, o fator sombreamento pode
afetar principalmente as análises de imagens. De
acordo com Rasmussen, Birby e Schou (2008)
e Rasmussen, Norremark e Birby (2007), as
imagens devem ser registradas em condição de
luminosidade uniforme, podendo ocorrer erros
experimentais se houver homogeneidade da
distribuição de luz entre as imagens analisadas.
Objetivou-se, neste trabalho, realizar
uma análise comparativa entre o método “ponta
do sapato” (método tradicional) e a analise de
imagens e quantificar e interpretar a distribuição
espacial da cobertura vegetal (plantas espontâneas
de porte herbáceo) e serapilheira ocorrentes na
superfície do solo em áreas de cultivo de cafezais
arborizados.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Campus
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
em Vitória da Conquista – BA, localizada a 900
metros de altitude, entre as seguintes coordenadas
40º50’53”W e 14º50’53” S com temperatura média
anual de 20,2ºC e precipitação anual variando
entre 800 a 1200 mm, com maior concentração de
novembro a abril.
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Em janeiro de 2002, cafeeiros da cultivar
Catuaí Vermelho (IAC 144) foram plantados
em espaçamento de 3,0 x 1,0m, em uma área
de 3,2ha. Introduziu-se, no mesmo período,
árvores de grevíleas em diferentes densidades
a fim de promover o sombreamento do cafezal,
sendo estabelecidos seis campos de observação,
todos contendo 36 grevíleas. Em cada campo
de observação, as grevíleas foram mantidas em
espaçamentos de 6x6m, (277 grevíleas ha-1),
6x12m (138 grevíleas ha-1), 9x9m (123 grevíleas
ha-1), 12x12m (69 grevíleas ha-1), 9x18m (61
grevíleas ha-1), 18x18 m (31 grevíleas ha-1).
As análises para levantamento da cobertura
do solo foram realizadas em dezembro de 2011,
a partir da metodologia da “ponta do sapato”
(STAVER, 2001) e análise de imagens. As
observações foram realizadas na área interna
de cada campo, determinada por 16 árvores
de grevíleas. Em ambas as metodologias
discriminou-se serapilheira (cobertura vegetal
morta e cobertura vegetal verde) como cobertura
do solo, e solo descoberto.
Para o método “ponta do sapato” foi
realizado o seguinte procedimento: caminhouse nas entrelinhas de grevíleas em cada um dos
campos de observação, mantendo-se passadas

de, aproximadamente, 1,0m e, a cada 10 passos,
foi observado, na ponta do sapato presença de
serapilheira, cobertura vegetal viva ou solo
descoberto. Em cada campo esse procedimento foi
repetido por 100 vezes, resultando 100 avaliações.
Para o método de análise de imagens, a
área de cobertura vegetal foi delimitada por um
retângulo de madeira vazado de 1,0 m X 0,50 m.
Esse quadro foi lançado nas entrelinhas do cafezal
12 vezes dentro de cada campo experimental.
As fotografias foram obtidas por meio de
uma câmera fotográfica digital, DC 12327 BR,
Mitsuca, China, com resolução de 12 megapixels.
A dimensão da imagem gerada consistiu de
2048 pixels de largura e 1566 pixels de altura.
Após a digitalização das imagens, essas foram
previamente processadas, com o auxilio manual
de um especialista, pelo programa Corel PhotoPaint X5, com o intuito de elevar o grau de
definição. Foram geradas imagens de coloração
ternária constituída pelas cores marrom, vermelha
e verde (Figura 1C, D). Posteriormente, as figuras
foram analisadas por meio do programa SisCob.
V.1.0 (Software para Análise da Cobertura do
Solo) (JORGE; SILVA, 2009) disponibilizado
pela Embrapa Instrumentação Agropecuária.

FIGURA 1 - Imagens originais, obtidas por meio de registros digitais, apresentando solo descoberto, e dois tipos
de cobertura de solo, serapilheira (cobertura vegetal morta) e presença de plantas espontâneas (cobertura vegetal
verde) ( A e B); imagens submetidas tratamento prévio realizado manualmente por um especialista, utilizando
programa Corel Photo-PaintX5 (C e D).
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Por meio de uma escala de cores, foi
estabelecida a relação vermelho-verde-marrom,
expressa em porcentagem, no qual cada cor
representou os porcentuais de serapilheira,
cobertura vegetal verde e solo descoberto,
respectivamente.
Foram determinados modelos de regressão
entre a densidade de grevíleas e as porcentagens
de cobertura de solo e solo descoberto, por meio
de análise de variância da regressão, utilizandose o procedimento para regressões, modelos
predefinidos (1), programa SAEG, v. 9.1. Quando
não foi possível a definição de modelos, foi
realizada comparação entre as médias entre os
dois métodos de análise, por meio do teste t.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora tenha sido verificada elevada
porcentagem de cobertura do solo, em todos os
tratamentos avaliados, não foi possível definir um
modelo para a relação entre densidade de grevíleas
e porcentagem de cobertura de solo (Figura 2).
Quando foi realizada comparação entre os métodos
foi verificada diferença apenas nas densidades de
61 e 138 plantas ha-1, ocorrendo maiores valores
para a metodologia de avaliação de imagens em
relação ao método “ponta de sapato”.
Para a metodologia da “ponta do sapato”,
embora a área amostral tenha sido maior (300 m2)
a avaliação foi pontual, sendo que os valores
de cada uma das 12 amostras por tratamento
foram constituídos por apenas 10 pontos. A base
da metodologia por avaliação de imagens tem
área amostral reduzida (0,5m2), porém, permite
uma avaliação bidimensional, constituída pela
integralização de vários pontos.
Em estudos com a metodologia “ponta do
sapato” e outras semelhantes, foi observado que a
cobertura do solo está relacionada com as espécies
de plantas espontâneas ocorrentes e a densidade
do componente arbóreo. Quanto menor for o
gradiente arbóreo, maior a cobertura por plantas
daninhas e rasteiras (RICCI; VIRGÍLIO FILHO;
COSTA, 2008). Entretanto, segundo Epiphanio,
Luiz e Formaggio (2002), a metodologia de
avaliação por integralização de imagem tende a
ser multidimensional e apresentar maior variação
amostral, induzindo a um maior erro, de acordo com
a cultura estudada. Assim, ambas as metodologias,
dentro das limitações da pontualidade e do maior
erro amostral, foram similares na representação da
cobertura vegetal no solo (Figura 2).

Com relação ao solo descoberto em função
das densidades de grevílea foi possível definir o
modelo exponencial para avaliação de imagens
e modelo hiperbólico para metodologia “ponta
do sapato” (Figura 3). Para a estimativa da
porcentagem de solo descoberto, para o intervalo
de densidades de 31 e 277 plantas de grevíleas
ha-1, foi verificada variação de 11 a 1,47%,
respectivamente, para os valores estimados pelos
modelos das duas metodologias. Foi verificado
ponto de intersecção entre os modelos, na densidade
de 132 plantas de grevíleas ha-1, correspondente a
5% de solo descoberto. Em valores de densidades
inferiores a 132 plantas de grevíleas ha-1 foram
verificados menores índices de solo descoberto
para a metodologia “ponta de sapato” em relação
à avaliação de imagens. Entretanto, quando as
densidades de grevíleas foram superiores a 132
plantas ha-1 ocorreu superestimação pelo método
“ponta do sapato”.
Para o presente estudo, a maior densidade de
grevílea foi relacionada a menores percentuais de
solo sem cobertura, sendo esse efeito relacionado
à função das árvores em reduzir a velocidade dos
ventos, contribuindo para minimizar o efeito de
deslocamento da serapilheira depositada sobre a
superfície do solo. De acordo com Lin (2010), a
presença de árvore em plantios de cafeeiros reduz
a velocidade do vento, diminuindo os efeitos de
arrasto na superfície do solo e da camada limítrofe
de trocas gasosas nas folhas. Pezzopane et al.
(2011) verificaram redução de 35% nas médias
quinquidiais da velocidade do vento no cultivo
de café arborizado com grevíleas, em relação ao
cultivo a pleno sol, no município de Mococa, São
Paulo. Na região Sudoeste da Bahia, a arborização
nos cafezais tem como principal uso a proteção
dos cafezais aos ventos secos (MATSUMOTO;
VIANA, 2004).
Quando o valor estimado pelo ajuste de
modelos para a porcentagem de solo descoberto,
em relação à densidade de grevíleas foi somado
à cobertura vegetal, foram atingidos valores
superiores a 100% (Figura 3). Essa alteração
foi observada para as menores densidades de
grevílea, onde o microclima é caracterizado
por menor sombreamento e maior temperatura
do solo, fatores que aceleram a degradação da
matéria orgânica (REIS; RODELLA, 2002).
Sob tal condição, solo e serapilheira adquirem
coloração e tonalidades semelhantes na imagem,
restringindo a sensibilidade dos programas para
a diferenciação desses componentes por meio da
rede neural (SILVA et al., 2010).
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*Letras distintas indicam diferenças entre barras justapostas, pelo teste t, a 5% de probabilidade.
FIGURA 2 - Porcentagem de cobertura vegetal em cafezais arborizados com grevíleas (Grevillea robusta)
dispostas em diferentes densidades, avaliada pelo método “ponta do sapato” (PS) e pelo programa SISCOB (SISC).

*, °, significativo a 5 e 10% de probabilidade, pela análise de variância da regressão, para o modelo e pelo teste t,
para os coeficientes.
FIGURA 3 - Porcentagem de solo descoberto em cafezais arborizados com grevíleas (Grevillea robusta)
dispostas em diferentes densidades, avaliada pelo método “ponta do sapato” (PS) e pelo programa SISCOB
(SISC).
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Laliberte et al. (2007) consideraram que a
discriminação de área sombreadas, distinção entre
vegetação verde e senescente seria uma sequência
adequada para reduzir a probabilidade de erro pela
semelhança entre vegetação senescente e solo
descoberto.O tratamento prévio ao processamento
pelos programas, realizado manualmente por um
especialista, torna-se, dessa forma, uma ferramenta
essencial para elevar o grau de confiabilidade dos
métodos de avaliação por imagens. Ribeiro et al.
(2011) verificaram que a partir de um processo
de três fases (discriminação da cobertura vegetal,
geração de uma imagem binária e eliminação
na imagem final dos pixels correspondentes aos
resíduos vegetais) ocorreu similaridade superior
a 92% entre o traçado manual realizado por um
especialista e o processo de segmentação com
sintonia fina por meio de algoritmos genéticos.
Epiphanio, Luiz e Formaggio (2002) relatam que
a metodologia de integralização, quando aplicadas
à imagens com dimensões pré-definidas, em
análises probabilísticas, possuem limitações por
serem compostas por amostras aleatórias que nem
sempre representam a área de estudo.

Em estudos para estimativa da área
cultivada com soja no Rio Grande do Sul, Adami
et al. (2010) verificaram que o número de imagens
amostradas para a avaliação é um fator de extrema
importância para a obtenção de informações
objetivas e em tempo oportuno.
Sartori, Galo e Imai (2009) verificaram que
é possível a geração de um mapa da distribuição
espacial de plantas invasoras na cultura do café, a
partir de dados multiespectrais de grandes escalas.
Entretanto, de acordo com Shiratsuchi (2001) a
metodologia por imagem é mais precisa que as
pontuais, mesmo quando ocorre a superestimação
da área amostral, como verificado no presente
estudo.
Para a relação entre porcentagem de
cobertura de solo com serapilheira e densidade de
grevíleas foi possível estabelecer modelo linear,
tanto para o método “ponta do sapato”, quanto
para integralização de imagens. Foi verificada
maior ocorrência e proporção da cobertura morta
em função do aumento da densidade de grevílea,
em ambas as metodologias utilizadas (Figura 4),
de modo semelhante ao observado por Pezzato e
Wisniewski (2006).

**,significativo a 1% de probabilidade, pela análise de variância da regressão, para o modelo e pelo teste t, para
os coeficientes do modelo.
FIGURA 4 - Porcentagem de serapilheira em cafezais associados a diferentes densidades de grevíleas (Grevillea
robusta), avaliada pelo método “ponta do sapato” (PS) e pelo programa SISCOB (SISC).
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O aumento no sombreamento associado
a menor insolação e maior retenção de umidade
em função do aumento da densidade de grevíleas
ha-1 condicionam um microclima favorável à
manutenção da serapilheira, contribuindo para
uma menor taxa de decomposição da material
orgânico no solo (RADOMSKI; RIBASKI,
2012). Em estudos realizados por Lin (2010)
foi verificado que, em sistemas agroflorestais de
cultivo de cafeeiros, ocorreu a maior preservação
da umidade do solo no sistema de produção por
meio da redução da evapotranspiração. Zerger et
al. (2012) verificaram, nos procedimentos relativos
à calibração de operadores, analistas de imagens
que,em níveis de elevada umidade do solo, podem
interferir de modo drástico na diferenciação visual
entre solo descoberto das demais classificações de
cobertura do solo.
Foi observada intersecção dos modelos
estabelecidos para as duas metodologias, na
densidade de 117 plantas de grevíleas ha-1, com
39% de cobertura correspondente à serapilheira.
Abaixo desse limite, para a metodologia “ponta
do sapato”, foram verificados valores de cobertura

do solo com serapilheira superiores à análise
de imagens. Para densidades maiores que 117
plantas de grevíleas ha-1 houve um comportamento
contrário, isso é, maiores valores de cobertura do
solo com serapilheira foram atingidos por meio de
integração de área.
A partir da comparação entre as duas
metodologias observou-se que, as estimativas
em porcentagem de cobertura de solo por
serapilheira nos valores extremos do intervalo
analisado (densidades de 31 e 277 plantas de
grevíleas ha-1) diferiram apenas em 7,51% e 14 %,
respectivamente, (Figura 3). Esse comportamento
foi contrário ao observado para solo descoberto,
seguindo tendências semelhantes ao observado em
estudos de Reis e Rodella (2002), Ricci, Virgílio
Filho e Costa et al. (2008), Sartori, Galo e Imai
(2009), Shiratsuchi (2011) e Silva et al. (2010).
Para a relação entre porcentagem de
cobertura verde e densidade de grevíleas foi
possível definir o modelo linear para metodologia
“ponta do sapato” e para a integralização de
imagens, sendo estabelecido o modelo polinomial
de segunda ordem. (Figura 5).

**,* significativo a 1% e 5% de probabilidade, pela análise de variância da regressão, para o modelo e pelo teste
t, para os coeficientes do modelo.
FIGURA 5 - Porcentagem de cobertura verde em cafezais arborizados com grevíleas (Grevillea robusta), dispostas
em diferentes densidades, avaliada pelo método “ponta do sapato” (PS) e pelo programa SISCOB (SISC).
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Para a densidade de 61 plantas de grevíleas
ha-1, correspondente a 67 % de cobertura verde do
solo, foi verificada a intersecção dos dois modelos,
ocorrendo maiores valores quando foi utilizada a
metodologia da “ponta do sapato” em relação à
integralização de imagens.
Foi verificada diminuição da cobertura
verde do solo em função da elevação da
densidade de grevíleas para as duas metodologias.
O decréscimo da densidade de grevíleas foi
acompanhado por um aumento exponencial de
cobertura verde do solo. Silva et al. (2006), em
estudos realizados anteriormente, na mesma área,
observaram comportamento semelhante. Staver
(2001) relata que a quantidade de biomassa de
invasoras, no sistema agroflorestal de cultivo de
café, é extremamente dependente da quantidade
de luz que é filtrada pelas espécies arbóreas e
pelo dossel dos cafeeiros presentes nos sistemas,
fato diretamente relacionado com a densidade de
árvores que compõem o sistema.
Foram verificadas distintas estimativas
de cobertura verde do solo, quando diferentes
metodologias foram utilizadas. Através do método
“ponta do sapato” em densidade de 31 plantas de
grevíleas ha-1 estimou-se 74,81% do solo coberto
por matéria verde. A partir das análises feitas por
avaliação de imagens determinou-se 81% do solo
coberto por matéria verde, portanto para densidade
de 31 plantas de grevíleas ha-1 as metodologias
diferiram apenas 6,32% entre si. Para densidade
de 277 plantas, as metodologias diferiram ainda
menos, 1,47% (Figura 5).
Em estudo realizado por Booth et al.
(2005), quando foi utilizado o método de transecto
com interceptação por ponto, houve elevação de
100% dos índices de cobertura da vegetação verde
do solo em relação à metodologia de análise de
imagem, por meio do programa VegMeasure.
As diferentes condições de luminosidade
no momento de registro das imagens têm sido
questionadas como fator que poderia afetar a
interpretação, devido à alteração da tonalidade
das cores (HEMMING; RATH, 2001). Em
estudos em sistemas agroflorestais em que as
variações de luminosidade são frequentes devido à
interceptação da luz pelas copas das árvores, esse
seria um fator de capital importância. Entretanto,
em estudos realizados com associação de crotalária
e miho, Cruz et al. (2008) não verificaram efeito
do sombreamento por árvores nos resultados
sobre cobertura vegetal do solo, avaliados pelos
programas SIARCS e SEROBIN.

Para a comparação entre as estimativas
das metodologias, a maior distinção entre solo
descoberto e a serapilheira foram verificadas.
Para as densidades extremas e intersecções
ocorreram em pontos mais próximos da densidade
média de grevíleas ha-1. Para cobertura verde, a
equiparação entre as metodologias ocorreu em
menor densidade de árvores, devido à precisão
do método de amostragem, ocorrendo para as
metodologias pontuais como “ponta do sapato”
um menor erro amostral para as menores
porcentagens de cobertura de solo, causada pela
menor acuidade da percepção visual. Efeito
divergente pode ser verificado para a metodologia
de análise de imagem, que tende a ser mais
precisa à medida que aumenta a porcentagem
de cobertura do solo, bem como as densidades
de plantas no sistema arborizado de cultivo.
Laliberte et al. (2007) verificaram maior elevação
do coeficiente de variação para a metodologia da
interceptação linha-ponto, em relação à análise
imagem, quando foi avaliada a vegetação verde
em relação à avaliação da vegetação senescente,
solo descoberto e cobertura total do solo.
4 CONCLUSÕES
A partir dos modelos matemáticos definidos
foram estimados valores semelhantes para os
dois sistemas de análise de cobertura de solo.
A maior divergência entre as metodologias
“ponta do sapato” e analise por imagem para a
avaliação da composição da cobertura do solo
foi observada nos limites inferior e superior das
densidades de grevíleas. A metodologia proposta
por Staver, denominada “ponta do sapato” foi a
mais apropriada para avaliações realizadas em
baixas densidades de grevíleas e a avaliação por
imagem apresentou maior precisão em condição
de elevadas densidades.
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AVALIAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL DE BLENDS DE Coffea canephora
Pierre
E Coffea arabica L.

Bruno Batista Ribeiro1, Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça2, Gleice Aparecida Assis3,
José Marcos Angélico de Mendonça4, Marcelo Ribeiro Malta5,
Fernanda Faria Montanari6
(Recebido: 15 de abril de 2013; aceito: 12 de junho de 2013)
RESUMO: A mistura dos cafés das espécies C. arábica e C. canephora, realizados pelas torrefadoras com a estratégia de
unir as características sensoriais de destaque desses cafés são denominadas blends. Considerando a diversidade de cafés que
podem ser obtidos, em função do tipo de processamento, na elaboração dos blends é importante considerar a correta proporção
de ambos os cafés para assegurar a qualidade final do produto. Objetivou-se com o presente trabalho analisar blends em
diferentes proporções das espécies C. canephora e C. arabica, por meio de avaliações químicas e sensoriais. Os dados foram
submetidos à análise de variância e posteriormente à análise de regressão. Foram detectadas diferenças significativas para
todas as variáveis das análises químicas e nos atributos sensoriais dos blends com maiores proporções de café canephora,
observando-se a mudança nos atributos fragrância, aroma e acidez e alterações nos atributos amargor e corpo.
Termos para indexação: Composição química, análise sensorial, qualidade do café.

EVALUATION OF THE CHEMICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF
Coffea canephora Pierre AND Coffea arabica L. BLENDS
ABSTRACT: The coffee blend of C. arabica and C. canephora species, made by roasting with the strategy of uniting the
sensory characteristics of these prominent coffee are called blends. Considering the diversity of coffees that can be obtained,
depending on the type of processing, in the preparation of the blends is important to consider the correct proportion of coffee
to ensure both the quality of the final product. The objective of the present work is to analyze blends in different proportions of
the species C. canephora and C. arabica, by sensory and chemical evaluations. Data were subjected to analysis of variance
and regression analysis later. Significant differences were detected for all variables chemical analysis and sensory attributes
of blends with higher proportions of coffee canephora, observing the change in attributes fragrance, aroma and acidity and
changes in attributes bitterness and body.
Index terms: Chemical composition, sensory analysis, quality coffee.

1 INTRODUÇÃO
A cultura do café tem grande importância
econômica e social para o país, que é o maior
produtor e exportador mundial. As duas espécies
exploradas comercialmente no Brasil, dentre as
inúmeras existentes, são Coffea arabica e Coffea
canephora, representando, respectivamente, 75%
e 25% da produção nacional (COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB,
2013). O café arábica, quando comparado ao
robusta, tem um valor de mercado mais alto,
pois é mais apreciado pelo consumidor sendo
considerado de melhor qualidade. Já o café
robusta, por possuir maior teor de sólidos solúveis

e maior rendimento após o processo de torração,
caracteriza-se por suas notáveis propriedades
na produção de café solúvel, sendo, contudo,
muito frequente a sua utilização em blends com
o arábica na industrialização de cafés torrados e
moídos, conferindo ao produto final expressiva
capacidade de competição no mercado (STURM
et al., 2010).
Os blends são resultantes de misturas de
grãos de diferentes espécies do gênero Coffea
(BRASIL, 2010). O objetivo em realizar essas
misturas é aproveitar o potencial sensorial de
cada café, combinando-os de tal forma que
enriqueçam sensorialmente os sabores e aromas
do produto final.
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Uma das particularidades da elaboração
dos blends e das ligas é a necessidade de conhecer
tanto os atrativos sensoriais dos cafés quanto o
que deseja o mercado a ser atendido, e também o
fato de que uma vez ofertado, o produto possa ser
fornecido sempre que requisitado, apresentando as
mesmas características que foram apreciadas.
Entre os diversos fatores envolvidos
com a qualidade sensorial do café, destaca-se a
composição química do grão. Esses constituintes
químicos são responsáveis pela formação de
compostos ligados ao sabor e aroma que o café
apresenta durante a sua degustação. A espécie
C. arabica é reconhecida por apresentar um
equilíbrio entre os compostos químicos desejáveis
para determinar um padrão de qualidade superior
em relação à espécie C. canephora. Esse fator
faz com que sua bebida seja considerada melhor
e mais apreciada, podendo alcançar maiores
preços no mercado (MENDONÇA; PEREIRA;
MENDES, 2005).
O café canephora tem características
sensoriais
que
normalmente
apresentam
neutralidade quanto à doçura e acidez, possui
aroma marcante de cereais torrados e se destaca
pelo corpo mais pronunciado que o café arábica.
Portanto é utilizado como matéria prima na
indústria de solubilização e como componente na
formulação de “blends” com o café arábica.
A elaboração do blend proporciona ao
produto final uma expressiva capacidade de
competição no mercado, tendo em vista o maior
rendimento industrial e pelos menores preços
médios em sua comercialização, sendo que esses
blends não tornam o café canephora ou o arábica
um produto gourmet (IVOGLO et al., 2008).
A adição de canephora ao café arábica aumenta
o pH, a densidade, o teor de cafeína e o teor de
sólidos solúveis, reduzindo a umidade, a acidez e
a doçura da bebida (MOURA et al., 2007).
A adição de café canephora ao café arábica
pelas indústrias deve-se, principalmente, a razões
econômicas, pois seu custo pode ser determinante
para manter cafés com preço acessível, para o
grande público consumidor (HERSZKOWICZ,
2012), além de conferir “corpo” aos blends,
característica originada pelo maior teor de sólidos
solúveis (NASCIMENTO et al., 2007).
Poucas pesquisas têm sido focadas na
correlação de blends e seus fatores físico-químicos
e sensoriais, sendo de fundamental importância
a exploração desses recursos para melhores
caracterizações qualitativas do produto final a

ser informado para o consumidor e também para
construir parâmetros adequados na elaboração
do café torrado e moído, em contribuição à
agregação de sabor e aroma para a satisfação dos
consumidores.
Dessa forma, objetivou-se com o presente
trabalho analisar blends em diferentes proporções
das espécies Coffea canephora e Coffea arabica,
por meio de avaliações químicas e sensoriais.
2 MATERIAL E MÉTODOS
No preparo dos blends foram utilizados
grãos
de
café
arábica
caracterizados
sensorialmente como bebida ˝Mole˝, obtidos
pelo processamento natural. O café canephora,
cuja bebida foi classificada sensorialmente como
˝Boa˝, foi cedido pelo Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper - ES) e produzido na safra 2008/2009.
As amostras foram submetidas à separação
por peneiras e padronizadas quanto ao tamanho
dos grãos, utilizando-se somente grãos retidos
nas peneiras 16/64, crivo oblongo, visando
principalmente uma maior uniformidade no
processo de torração. Os blends foram elaborados
nas seguintes proporções de café canephora
e arábica, respectivamente: 0% + 100%, 5% +
95%, 10% + 90%, 20% + 80%, 30% + 70%,
40% + 60%, 50% = 50% e 100% + 0%, em três
repetições, totalizando 24 parcelas.
Foram realizadas análises químicas e a
avaliação sensorial nos blends formados. Na
realização das análises químicas, os grãos de cafés
foram moídos em moinho modelo IKA 11 Basic,
adicionando nitrogênio líquido para facilitar
o processo de moagem e evitar oxidações nas
amostras. As amostras foram homogeneizadas em
peneiras de 20 mesh e conservadas em recipientes
herméticos
codificados,
permanecendo
congeladas no freezer a –80 ºC até o momento da
realização das análises.
Os açúcares redutores, não redutores e totais
foram extraídos pelo método de Lane-Enyon,
citado pela Association of Official Analytical
Chemists - AOAC (1990) e determinados pela
técnica de Somogy, adaptada por Nelson (1944).
A determinação da cafeína foi realizada
segundo a metodologia proposta por Li, Berger
e Hartland (1990). A determinação do teor de
extrato etéreo e dos sólidos solúveis totais
foram realizadas conforme a metodologia da
AOAC (1990).
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Os polifenóis foram extraídos pelo
método de Goldstein e Swain (1963) e
determinados pelo método de Folin Denis,
descritos pela AOAC (1990).
Para as avaliações das características
sensoriais, foram utilizadas 800 gramas de
amostras de grãos de café cru , torradas em
escala de coloração entre #55 a #65 pontos
pela escala Agtron, segundo o protocolo
da SCAA. O tempo médio de torração foi
de 8 minutos e 47 segundos e intervalo de
temperatura inicial e final, respectivamente de
150°C a 204°C em torrador da marca Probat
Modelo Probatino. A moagem foi padronizada
em moinho Guatemala, com textura média de
70% da amostra peneirada em peneira de 20
Mesh. A água mineral utilizada para infusão
foi fervida à temperatura de 93ºC ± 1. Para
cada blend foram preparadas cinco xícaras
com 5,5% m/v (café torrado e moído/água),
que foram avaliadas por três provadores
treinados. O formulário de avaliação foi
elaborado e estabelecido para atribuir
intensidades sensoriais dos seis atributos:
torração, fragrância, aroma, corpo, acidez e
amargor, para cada parcela dos tratamentos.
Para cada atributo avaliado foram distribuídas
notas, com escalas variando de 1 a 3 (Tabela 1).
Anteriormente, foram realizadas calibrações
sensoriais com os provadores em padrões de
blends, com temperaturas de 72°C, 53°C e
24°C para posterior realização dos testes. Pelos
critérios de notas de 1 a 3, para verificação
da intensidade da cor da torração, objetivouse atribuir subescalas de intensidade dentro
do intervalo de #55 a #65 pontos pela escala
Agtron, segundo o protocolo da SCAA. Dessa
forma, a notas 1 (clara) , 2 ( média) e 3 (escura)

foram designadas respectivamente para cores
próximas de #65, #60, #55.   Após a verificação
da torração e percepção da fragrância, foi
procedida à infusão em que, durante 4 minutos,
as características aromáticas foram avaliadas.
Posteriormente, foram verificados os demais
atributos sensoriais (corpo, acidez e amargor)
das bebidas, nas temperaturas quente, morna e
fria para atribuição das notas.

O delineamento estatístico utilizado foi
inteiramente casualizado (DIC). Os dados foram
submetidos à análise de variância e de regressão
pelo software SISVAR (FERREIRA, 2008), ao
nível de 5% de probabilidade, pelo teste F.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as características sensoriais e
químicas avaliadas, houve efeito significativo
dos tratamentos utilizados (P < 0,05). A seguir
serão descritos os resultados de cada análise,
separadamente.
3.1 Análise sensorial

Os resultados da análise sensorial dos
blends estão apresentados na Figura 1. As
equações e coeficientes de determinação da
análise de regressão dos dados sensoriais
estão representados na Tabela 2.

Ocorreram mudanças nos atributos
sensoriais à medida que houve aumento na
proporção de café canephora no blend. A
fragrância do pó seco, assim como o aroma na
infusão, tiveram seu perfil alterado de forma a
apresentar aspectos claros de identificação de
mudanças, devido às diferentes formulações de
blends.

TABELA 1 - Notas atribuídas às intensidades das características sensoriais.

NOTAS

Torração

1

Clara

2

Média

3

Escura

Fragrância

Aroma

Ajustável ao perfil de Café
arábica
Razoável

Razoável

Desajustável ao perfil do Café
arábica
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Fraco

Baixa

Sem amargor

Média

Moderado

Alta

Intenso

Semiencorpado
Encorpado
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FIGURA 1 - Atributos sensoriais observados nos blends elaborados com diferentes proporções de café canephora
e arábica.
TABELA 2 - Equações e coeficientes de determinação da análise de regressão dos dados sensoriais das amostras
de blends de cafés arábica e canephora.

Característica
Torração
Fragrância
Aroma
Corpo
Acidez
Amargor

Equação
y = 2,09.10 x - 0,031888x + 2,097568
y = -0,022175x + 2,859751
y = -0,021282x + 2,984199
y = 0,009787x + 1,979713
y = 3,88.10-4x2 - 0,058775x + 3,023240
y = -1,55.10-4x2 + 0,026755x + 1,893046
-4 2

Houve aumento do atributo corpo na bebida
e diminuição da acidez à medida que se elevaram
as proporções de café canephora no café arábica.
Ao observar o atributo acidez, utilizando-se o café
100% arábica, o valor estimado pela equação (Tabela
2) foi de 3,00. Porém, com a adição de 50% de café
conilon, a acidez foi reduzida para 1,05, de acordo
com a escala de notas atribuída pelos provadores.
O amargor intensificou-se ao adicionar café
canephora ao café arábica, principalmente até 50%,
tendo um ligeiro aumento aos 100% de café canephora.
Isso se deve, em parte, a maior quantidade de cafeína
presente nessa espécie Coffea canephora Pierre.

Coeficiente de
determinação
R2 = 0,9709
R2 = 0,8559
R2 = 0,8539
R2 = 0,8698
R2 = 0,9661
R2 = 0,9653

O amargor da cafeína torna-se importante,
quando apresenta um nível moderado junto
aos outros atributos sensoriais do café, pois
proporciona uma sensação de potencialização dos
mesmos. De acordo com Moura et al. (2007), a
partir da avaliação de diferentes proporções de
blends de café arábica com robusta, verificou-se
que o café arábica, quando na proporção de 100%
apresentou notas significativamente maiores, para
fragrância do pó, aroma, sabor e características
sensoriais de caramelo, chocolate e frutas cítricas,
com boa doçura, acidez, sabor residual, qualidade
global e notas significativamente menores para
amargor, em relação ao café robusta puro.

Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 2, p. 178-186, abr./jun. 2014

Ribeiro, B. B. et al.

182

3.2 Açúcares redutores, não redutores e totais

3.3 Cafeína

Observou-se redução nos teores de
açúcares totais e não redutores com o aumento da
proporção de café canephora ao blend (Figura 2).
Fernandes et al. (2002), verificaram que os teores
de açúcares totais para o café arábica e canephora
foram, respectivamente iguais a 9,16% e 4,95%.
Já os açúcares redutores e não redutores em café
arábica foram respectivamente iguais a 1,23% e
7,71%, e para o café canephora, iguais a 1,25% e
3,48% .
Os açúcares dos grãos de café são os
precursores do sabor e do aroma característicos
da bebida, com influência na qualidade do produto
final (FERNANDES et al., 2002).
Em relação à quantidade de açúcares,
Moura et al. (2007) verificaram que a adição
de robusta no blend diminuiu a quantidade de
açúcares redutores. Os valores obtidos situaram-se
entre 1,47 (robusta puro) e 2,65% (arábica puro).
Os blends apresentaram valores intermediários.
Os valores de açúcares não redutores
apresentaram resultados inversos aos de açúcares
redutores.

A concentração de cafeína observada nas
amostras aumentou linearmente, com a adição
dos grãos crus da espécie canephora (Figura 3).
Observa-se ainda que, com a inclusão de 10% de
café canephora adicionado ao arábica, houve um
acréscimo de aproximadamente 0,11% de cafeína
à amostra. Os valores encontrados nas amostras
com 100% de café arábica e canephora foram
equivalentes a 1,03% e 2,15%, respectivamente.
Percebe-se coerência entre a avaliação
do atributo sensorial amargor (Figura 1 ) com
a avaliação química do teor de cafeína (Figura
3), uma vez que o teor de cafeína aumentou
linearmente com a adição do café canephora ao
arábica. De acordo com Monteiro e Trugo (2005),
a cafeína é um alcalóide que pertence ao grupo das
xantinas, apresenta característica inodora e possui
sabor amargo na bebida do café, contribuindo ou
não para o perfil sensorial da bebida, dependendo
da intensidade.
Os resultados obtidos neste trabalho
corroboram os de Moura et al. (2007), os quais
também verificaram aumento no teor de cafeína,
com o incremento da porcentagem de robusta no
blend. Os níveis verificados para cafeína no café
arábica foram em torno de 1,4% e de 2,2%, para o
café robusta.

FIGURA 2 - Açúcares redutores, não redutores e totais dos blends elaborados com diferentes proporções de café
canephora e arábica.
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FIGURA 3 - Teor de cafeína (%) dos blends elaborados com diferentes proporções de café
canephora e arábica.
3.4 Extrato etéreo
O teor de extrato etéreo diminuiu linearmente
com a adição do café canephora ao café arábica
(Figura 4). Verifica-se, ainda, uma redução do
teor de extrato etéreo em média de 0,57% para
cada 10% de café canephora adicionado ao café
arábica, de acordo com a equação linear expressa
na Figura 4.
Fernandes et al. (2003) afirmam que os
lipídeos atuam como protetores de substâncias
aromáticas. Essas substâncias são primordiais
para a formação de sabores encontrados no café,
após o processo de torração. De acordo com
esses mesmos autores, o valor do extrato etéreo
encontrado nas amostras de café 100% arábica foi
de 17,58% e de 10,68% no café 100% canephora.
Para o blend constituído de café 70% arábica e 30%
canephora foi encontrado teor de extrato etéreo de
15,91%. Mendonça et al. (2007) observaram, entre
16 cultivares de arábica, variações de 16,53%
a 13,16% de extrato etéreo. Com diferenças
significativas entre valores, Fernandes et al. (2003)
encontraram teores de extrato etéreo de 17,58 %,
15,91% e 10,68%, respectivamente para o café
100% arábica, blend com 70% de arábica e 30%
de canephora e 100% canephora, o que realmente
comprova teores superiores de extrato etéreo no
café arábica.
Observa-se, com as adições do café
canephora ao café arábica, uma descaracterização
dos grãos, pois os valores observados para todos os
constituintes são intermediários aos encontrados
nas amostras contendo 100% de ambas as espécies.

3.5 Sólidos solúveis totais
Observou-se aumento nos teores de sólidos
solúveis com a adição de café canephora ao café
arábica (Figura 5). Os valores observados variaram
de 31,01% a 39,28%, respectivamente para o café
arábica e café canephora analisados isoladamente.
Esses resultados corroboram com a análise sensorial
em que se observa que, a adição do café canephora
ao arábica também potencializa o atributo
sensorial corpo.
Em relação aos blends o maior teor de sólidos
solúveis (35%) foi observado no blend formado
pela proporção de 50% de café arábica e 50% de
canephora.
Moura et al. (2007) verificaram que o aumento
da porcentagem de sólidos solúveis foi proporcional à
adição de café robusta no blend. Os teores de sólidos
solúveis foram de 26,84% e 29,85%, respectivamente,
para o café 100% arábica e 100% robusta. Para os
blends contendo de 10 a 50% de adição de robusta,
esses teores variaram entre 27,87% e 28,89%.
Estes resultados confirmam os obtidos por
Fernandes et al. (2003), os quais verificaram que
o café conilon destacou-se pelo seu elevado teor
de sólidos solúveis (31,39%), seguido do blend
constituído de café 70% arábica e 30% canephora
(27,49%) e do café arábica 100% (26,97%), os quais
não diferiram significativamente entre si.
A adição de café canephora ao café arábica
pelas indústrias deve-se, principalmente, a razões
econômicas, pois seu custo pode ser determinante
para manter cafés com preço acessível para o grande
público consumidor (HERSZKOWICZ, 2009),
além de conferir “corpo” aos blends, característica
originada pelo maior teor de sólidos solúveis
(NASCIMENTO et al., 2007).
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FIGURA 4 -Teor de extrato etéreo (%) dos blends elaborados com diferentes proporções de café canephora e
arábica.

FIGURA 5 - Teor de sólidos solúveis totais (%) dos blends elaborados com diferentes proporções de café canephora
e arábica.

3.6 Polifenóis
À medida que se adicionou o café canephora
ao café arábica, houve um aumento no teor dos
polifenóis (Figura 6), resultando em uma maior
adstringência e amargor da bebida. Fernandes et
al. (2003) também verificaram aumento no teor de
polifenóis à medida que se aumentou o percentual
de adição de café canephora ao arábica. No café
100% canephora, observou-se teores médios de
6,18% de compostos fenólicos enquanto que no
café 100% arábica e no blend, contendo 70% de
café arábica e 30% de conilon, foram encontrados
teores médios de 4,16% e 4,79%, respectivamente.

No presente trabalho, o maior teor de polifenóis
(8,5%) foi observado no café 100% canephora.
Em experimento realizado por Pádua, Pereira
e Fernandes (2001) também foi verificado teor
elevado desse constituinte (9,95%), em café
100% conilon.
Fernandes et al. (2003), avaliando a
composição química de cafés arábica e canephora
de safras diferentes e seus efeitos na qualidade do
café torrado, verificaram que o café canephora
apresentou os maiores teores de polifenóis
(6,18%), diferindo assim dos demais cafés,
enquanto o blend e o café arábica apresentaram os
menores teores (4,79% e 4,31%, respectivamente).
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FIGURA 6 - Teor de polifenóis (%) dos blends elaborados com diferentes proporções de café canephora e arábica.

4 CONCLUSÕES
Há mudanças dos atributos sensoriais nos
blends, à medida que se eleva a proporção de
canephora adicionado ao café arábica, com redução
das notas para os atributos fragrância, aroma e
acidez e aumento para os atributos amargor e corpo.
Os maiores teores de cafeína, sólidos solúveis e
polifenóis ocorrem com o aumento da porcentagem
de canephora, ao café arábica. Por outro lado, há
redução do extrato etéreo e de açúcares totais e
não redutores com essa adição. Essas alterações
nos atributos sensoriais e mudanças nas
propriedades químicas das formulações tornamse ferramentas imprescindíveis para as indústrias
elaborarem diferentes perspectivas de sabores,
atendendo a variados modos de preparo, através
dos amplos mercados de consumo. É importante
ressaltar também que os atributos sensoriais estão
diretamente ligados às interações das condições
edafoclimáticas da lavoura, material genético da
cultivar, processo de produção e industrialização.
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RESUMO: O sistema agroflorestal (SAF) surgiu como uma alternativa para o agricultor, possibilitando possíveis melhorias na
produtividade, nas interações ecológicas e na qualidade ambiental, tendo em vista o controle aos efeitos da chuva de granizo,
geadas, ventos frios etc. Objetivou-se, neste estudo,verificar a interferência de diferentes níveis de sombreamento sobre os
parâmetros de fitomassa e biomassa microbiana e correlacioná-los à produção de grãos, verificando a atenuação da radiação
fotossintética ativa – PAR, conforme as medições realizadas acima e abaixo do dossel, e compará-las ao sombreamento causado
pelas araucárias através do tratamento de fotografias. O estudo foi realizado em uma plantação consorciada de café e araucária
com três níveis distintos de sobreamento: café em sombreamento intenso - CSI, café em sombreamento médio - CSM e café
sem sombreamento - CSS. A análise do tratamento das fotografias revelou que há uma relação direta entre a redução da radiação
fotossintética ativa e a área de café sombreada sob as araucárias. Em relação à fitomassa, observou-se que a maior quantidade
ocorreu no CSI, não diferindo estatisticamente do CSM. Já para a biomassa microbiana, o valor mais alto foi encontrado no
CSS, que não alterou estatisticamente do CSM. A gleba CSM apresentou-se como a mais adequada para o cultivo do café, em
termos de radiação disponível.
Termos de indexação: Fitomassa, biomassa microbiana, radiação, sombreamento.

Effects of environmental variables in coffee PRODUCTION
in agroforestRY system
ABSTRACT: The agroforestry systems come up as an alternative for the farmer, by improving productivity, ecological
interactions, and environmental quality, in order to control the effects of hail, frost, cold winds etc. In such context, the aim
of this study was to check the interference of different levels of shade on the phytomass and microbial biomass parameters
and correlate it to the grain production; besides checking the lessening of the Photosynthecally Active Radiation (PAR), by
means of measurements carried out above and below the canopy, and compare it to the shade caused by the araucarias as
inferred by means of photograph treatment. The study was conducted at a coffee plantation intercropped with araucarias with
three different shade levels: Coffee in intense shade (CIS), coffee in regular shade (CRS), and coffee without shade (CWS).
Photograph treatment study analysis showed that there was a straight correlation between the lessening of the PAR and the
shaded area under the araucarias. In relation to the phytomass, it was observed that the largest quantity occurred in the CIS,
which did not differ statistically from the CRS. For the microbial biomass, the highest value was found in the CWS, which did
not differ statistically from the CRS. The CRS structure is presented as the most suitable for the cultivation of coffee in terms
of available radiation.
Index terms: Phytomass, microbial biomass, radiation, shaded area.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil é reconhecido como um dos países
mais competitivos na cafeicultura mundial, sendo
o Sul do estado de Minas Gerais, a maior região
produtora. No entanto, nesta região ocorrem áreas
marginais, caracterizadas por ocorrência de chuvas
de granizo, geadas e ventos frios, que prejudicam
o cultivo devido aos danos ocasionados ao
cafezal, como desfolha e queima das plantas. O
estudo de técnicas de manejo, como a arborização

do cafezal, possibilita o desenvolvimento do café
em áreas anteriormente consideradas marginais,
podendo minimizar o problema em médio prazo,
sendo fundamentais para a tentativa de maximizar
a produtividade.
A arborização de um cafezal pode
proporcionar reduções significativas nos custos
de produção do café, permitindo a exploração
de outro produto comercial em uma mesma
área de cultivo, empregando mão de obra em
maior tempo e proporcionando um produto
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diferenciado, abrindo novas opções de mercado e
de preços (GROSSMAN, 2003; SAES; SOUZA;
OTANI, 2003). No que diz respeito aos aspectos
microclimáticos, o uso da arborização no cafeeiro
visa minimizar a exposição das plantas aos riscos
climáticos como geadas, excesso de radiação
solar, temperaturas elevadas e ventos excessivos,
além de melhorar a fertilidade do solo e reduzir a
lixiviação de nutrientes (VAAST et al., 2006). A
constatação das alterações no clima do planeta faz
com que novas técnicas de manejo sejam criadas,
visando melhores adaptações da lavoura ao novo
cenário climático mundial.
Em um cafezal arborizado não ocorre
um nível de radiação ótimo para o crescimento
e produtividade do café, mas sim um ponto de
estabilização, que é diferenciado para as variáveis
estudadas. O ponto de estabilização corresponde
a 70% de radiação, sendo que até esse limiar,
o aumento da radiância provocou aumento no
desenvolvimento das plantas. O sombreamento
moderado (entre 20 e 30%) pode ser adequado para
a cultura do cafeeiro, pois além de não prejudicar
o crescimento das plantas, proporciona melhor
qualidade dos frutos e não reduz sua produtividade
(Lunz et al., 2007).
Apesar da pouca tradição no cultivo de
café em SAF, algumas pesquisas sugerem a
possibilidade dessa prática alcançar êxito em
determinados locais do país, principalmente
naqueles onde as condições ambientais não
são ideais ao cafeeiro. A utilização de algumas
espécies consorciadas ao cafezal pode conferir
proteção à lavoura, mesmo com incidência de
geadas rigorosas, como ocorreu no SAF café x
grevílea, que após adulta conferiu proteção efetiva
(restringida a cerca de 4 a 5 metros, a partir
de seu tronco) ao café, contra geadas severas
(Caramori et al., 2004).
A arborização do cafezal, com intensidade
de sombreamento adequada, pode apresentar as
seguintes vantagens: produção de frutos de maior
tamanho, manutenção de um ambiente favorável à
produção, aumento do número de ramos primários
dando maior capacidade produtiva ao cafeeiro e
minimização contra os efeitos do vento, que vão
desde danos mecânicos até reações fisiológicas
prejudiciais a ferimentos que facilitam a penetração
de patógenos (Hernandes; PEDRO JUNIOR;
BARDIN, 2004).
O cultivo consorciado com culturas
arbóreas pode aumentar a quantidade de fitomassa
depositada na superfície do solo, oferecendo
proteção contra o impacto das gotas de chuva
e evitando variações bruscas de umidade e

temperatura, além de ter ligação direta com o
desenvolvimento de comunidades microbianas,
sendo essas capazes de indicar o nível de
degradação do solo (ALVARENGA; MARTINS,
2004). Bayer e Mielniczuk (2008) também
estudaram a relação direta entre a matéria orgânica
depositada no solo, sendo essa a principal fonte de
energia para a atividade microbiana.
O sombreamento na plantação pode
também influenciar o desenvolvimento de plantas
daninhas. Os autores avaliaram o acúmulo de
biomassa de plantas daninhas em plantio de
milho consorciado com Brachiaria brizantha
(Hoehst. Ex A. Rich) Stapf. Concluíram que o
plantio simultâneo entre as duas espécies levou
a uma menor taxa de incremento na biomassa de
plantas daninhas (Borghi et al., 2008). Esse fato
foi também verificado por Melloni et al. (2013),
onde foi constatado que o plantio de café sob
sombreamento está diretamente relacionado à
redução de plantas daninhas, nas linhas de plantio
da lavoura.

Objetivou-se, neste estudo,correlacionar
os dados de radiação fotossinteticamente ativa
(PAR) acima e abaixo do dossel em função da
área sombreada, inferida a partir de medições
sistemáticas, através de sensores e do
mapeamento de pixels de fotografias abaixo
do dossel das araucárias. Além disso, também
propõe avaliar a produção de fitomassa,
biomassa microbiana e produtividade de
grãos, em um sistema agroflorestal café x
araucária.
2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no município
de Pedralva-MG (22º14’34” S; 45º27’57” W,
altitude: 911 m), em lavoura de café Catuaí,
plantado no espaçamento de 4,0 m entre- linhas
e 1,0 m entreplantas. Em 1979, em função da
ocorrência de geadas, foi realizado o plantio de
araucárias, com espaçamento de 4,0 m entrelinhas
e 4,0 m entreplantas. Posteriormente, tendo-se em
vista a interferência negativa das araucárias na
produção de café, as mesmas foram submetidas
ao desbaste. A área é atualmente dividida em três
glebas: café com sombreamento intenso (CSI),
café com sombreamento médio (CSM) e café sem
sombreamento (CSS).
Para os parâmetros fitomassa e biomassa
microbiana foram coletadas 6 amostras por
tratamento, no período de 2 anos, já para a
produtividade coletaram-se 3 amostras por
tratamento.
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O delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado (DIC) devido à uniformidade da área
de estudo. No tratamento dos dados foi utilizado o
Teste de Duncan, 5%.
2.1 Fluxos de radiação
Na avaliação dos fluxos de radiação no local
de estudo foram realizadas medidas sistemáticas
utilizando os seguintes sensores fabricados pela
Li-Cor Biosciences: LI-190 (Quantum Sensor)
e LI-191 (Line Quantum Sensor), para medidas
da radiação fotossinteticamente ativa (PAR), em
ambientes abertos e sob cobertura de dosséis,
respectivamente. Os dados foram coletados ao
longo de 31 dias, em intervalos regulares de 15
minutos por dois Dataloggers, a cada visita ao
experimento.
A fim de mensurar a atenuação acarretada
pelo dossel das araucárias, o sensor LI-191 ficou
por 14 dias na gleba CSI (11/01 até 25/01), 10
dias na CSM (25/01 até 04/02) e 7 dias na CSS
(04/02 até 11/02). O local de montagem do
aparato contendo o sensor foi cuidadosamente
escolhido, a fim de caracterizar de forma eficaz
as três glebas da área de estudo. Cabe ressaltar
que as medições da gleba CSI foram prorrogadas
devido à nebulosidade e precipitação ocorridas
na primeira semana de medições. O sensor LI190 ficou exposto ao sol, sem interferência de
sombreamento, como recomenda o fabricante, ao
longo de toda coleta de dados.
Deste modo, a atenuação (A) de radiação
foi inferida pelo quociente entre os fluxos de
radiação PAR medidos pelos sensores LI-190 e
LI-191, dado pela equação:
=
A

(PAR LI −191 − PAR LI −190 )
⋅100 [%]
PAR LI −190

Para estabelecer uma comparação entre os
dados coletados pelo sensor LI-191 e o efeito do
dossel das araucárias, foram tiradas fotografias
que capturassem a situação de sombreamento
em que o sensor LI-191 (Line Quantum Sensor)
estava exposto nas glebas CSI e CSM. Para
mensurar o erro do método utilizado, foram
também efetuadas fotografias a céu aberto em
condições de nebulosidade, na gleba CSS. Todas
as imagens foram tratadas nos softwares Global
Mapper 11® e ArcGIS 9.2®. Nesses programas foi
possível converter os pixels em tons de preto e
branco para inferir, a partir da relação entre pixels
pretos e brancos, a proporção da área sombreada
pelo dossel.

2.2 Fitomassa
Para a avaliação da fitomassa foram
utilizados: estrutura metálica, com dimensões 0,5
x 0,5 m, sacos de papel, balança eletrônica e estufa.
Em campo, fixou-se a estrutura metálica em um
local onde houvesse uma boa representatividade
de fitomassa na região da gleba em questão. A
cobertura vegetal foi coletada com o auxílio de um
podão no interior da estrutura metálica. A amostra
foi armazenada em saco de papel previamente
identificado.
Os sacos de papel contendo as amostras
de fitomassa foram levados para uma estufa com
circulação forçada de ar a 700C, até obtenção de
peso constante. Os valores das pesagens foram
anotados e foram calculadas as produções de
matéria seca em toneladas por hectare (t.ha-1),
conforme metodologia utilizada por Alvarenga
(1996).
2.3 Respiração basal e carbono da biomassa
Após a retirada da fitomassa foram
coletadas amostras de solo na projeção da copa dos
cafeeiros para avaliação da respiração basal e do
carbono da biomassa, nas diferentes intensidades
de sombreamento, sendo repetidas no intervalo de
um ano.
A avaliação da respiração basal e do
carbono da biomassa foi realizada de acordo com a
metodologia descrita por Ferreira, Camargo e Vidor
(1999), sendo empregado o método da irradiação/
incubação. Assim, foi possível quantificar o CO2
liberado durante a incubação da amostra em
temperatura ambiente, sendo o CO2 capturado por
uma solução de NaOH e posteriormente titulado
com HCl, conforme determinado por Anderson
(1982).
2.4 Produtividade de grãos
Para análise dos grãos de café cereja,
foram escolhidas 4 plantas da parcela útil de
cada tratamento (CSI, CSM, CSS) da área de
estudo. Para efetuar a coleta, utilizou-se derriça
manual sobre o pano. Depois de colhido, o café
foi transportado até a Universidade Federal de
Itajubá -UNIFEI, onde foi colocado em terreiro de
cimento para secagem ao sol. Durante o processo
de secagem, houve movimentação constante do
café, para a homogeneização da secagem. Após
atingir um valor próximo de 12% de umidade, os
grãos foram descascados e pesados.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Fluxos de radiação
Depois de calibrados, primeiramente foi
realizada uma comparação entre os sensores
LI‑190 e LI-191. Pela Figura 1, indica-se que
existe correlação entre os dados da radiação
fotossinteticamente ativa (PAR) coletados pelos
sensores, proporcionando um desvio médio
(~5%) e inferior ao erro instrumental proposto
pelo fabricante (~7%) (DataLOGGER model LI
– 1400, 2010).
Para avaliação da área sombreada, foi
coletada uma amostra representativa de mais de
30 fotografias das glebas de estudo. A Figura
2 (A) apresenta o diagrama de caixa (boxplot)
dessas avaliações. Esse tipo de gráfico apresenta,
entre outras informações, a mediana dos dados
analisados, a partir da qual se pode observar
que a gleba CSI é sombreada por um dossel que
cobre, aproximadamente, 84% do hemisfério
superior, enquanto que, na gleba CSM, esse
sombreamento representa cerca de 68%. Com
o intuito de inferir o erro contido no método de

contagem de pixel, calculou-se a possível área
sombreada na gleba CSS, uma vez que pixels
originários de áreas mais escuras como, por
exemplo, nuvens cumulonimbus, mais profundas
poderiam resultar em classificações de sombra.
Os resultados mostram que, mesmo em condições
de céu cinzento, a porcentagem de pixels escuros
é inferior a 1%. Sendo assim, adotou-se o erro
estimado para o modelo utilizado.
A Figura 2 (B) apresenta a atenuação sofrida
pela radiação solar ao atravessar o dossel de
araucárias que protege a plantação de café. Como
a primeira semana do experimento na gleba CSI
foi caracterizada por dias com intensa precipitação
e muito nublados, optou-se, para evitar qualquer
tipo de tendência na série, por repetir as medidas
nessa gleba. Desse modo, existem duas séries
de medidas na área CSI, sendo que a primeira –
CSI(1) – se refere à semana com dias nublados
e a segunda – CSI(2) – a dias ensolarados e
nublados, que refletiram melhor a radiação no
período de avaliação. Nas demais glebas, também
houve equilíbrio entre dias ensolarados e nublados
durante as medidas.

FIGURA 1 - Correlação entre 261 medidas realizadas pelos sensores LI-190 e LI-191 obtidas nas diferentes
intensidades de sombreamento do SAF café - araucária em Pedralva / MG.
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FIGURA 2 - A) Boxplot das análises de área sombreada a partir da contagem de pixels de fotografias do dossel. CSI
– Café com Sombreamento Intenso; CSM – Café com Sombreamento Médio; e CSS: Café a Sem Sombreamento,
sem cobertura vegetal. B) Atenuação de radiação PAR provocada pela cobertura dos diferentes dosséis. CSI(1): Café
com Sombreamento Intenso, com nebulosidade e precipitação intensas; CSI(2): Café com Sombreamento Intenso,
dias ensolarados sem precipitação; CSM: Café com Sombreamento Médio, dias ensolarados sem precipitação.
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As medianas da atenuação da radiação
PAR são praticamente coincidentes entre as
duas semanas das medidas, em condições CSI
=
(x CSI(1) 91,
=
2%; x CSI(2) 92, 6%) . No entanto,
a presença de maior intensidade de radiação solar
direta, CSI (2), provoca maior dispersão dos
dados com valores que orbitam entre 40 e 95% de
atenuação.

Essa
variabilidade
nos
dados,
reflete-se no desvio-padrão observado
=
(s CSI(1) 6,9%;
=
x CSI(2) 17, 4%) , fazendo com
que a média de atenuação atinja um valor menor
=
=
2%; x CSI(2) 85, 4%)
na semana
2 (x CSI(1) 90,
. De maneira geral, somente períodos muito
longos de nebulosidade ou de céu claro
poderiam alterar, de maneira significativa,
os níveis médios de atenuação sob esse
tipo de dossel. Considerando os dados das
duas semanas de medidas, observaram-se
os seguintes resultados (que representam,
respectivamente, a média de atenuação, o desvio
padrão e a mediana obtida entre os dados):
=
x CSI 88,
=
7%;s CSI 11,5%;
=
x CSI 91, 4% .
Como esperado, ao se reduzir a
densidade das araucárias, há uma diminuição
da atenuação da radiação PAR com

=
x CSM 78,
=
2%;s CSM 12,
=
0%; x CSM 78,8%

. Isso é uma redução de 15% do sombreamento,
ou seja, passar de CSI para CSM provocou um
aumento de pouco mais de 10% na radiação
disponível.

O sombreamento médio verificado por
meio do tratamento das fotografias na gleba
CSI foi de, aproximadamente, 84% enquanto
a atenuação de radiação PAR média medida
por meio do Sensor LI‑191 ficou em torno de
85%. Já na gleba CSM, os valores encontrados
foram 68% e 78%, respectivamente, conforme
observado na Tabela 1.

Devido às limitações de áreas com diferentes
porcentagens de sombreamento impostas pela
região de estudo (apenas 3), não foi possível
efetuar uma comparação com a porcentagem para

o ponto de estabilização (30% de sombreamento)
citado por Lunz et al. (2007). Assim, infere-se
que o sombreamento proporcionado pelo CSM
(aproximadamente 70%) provavelmente ainda
tenha influência no desenvolvimento da lavoura,
já que aqueles autores encontraram estabilização
com 30% de sombra. Vale ressaltar que Lunz
et al. (2007) não utilizaram araucárias em seu
experimento. Assim, o ponto de estabilização para
o SAF café x araucária pode ou não corroborar
com o citado pelos autores.
3.2 Análise da fitomassa, respiração basal,
carbono da biomassa e produtividade
Como pode ser observado na Tabela 2, a
maior quantidade de fitomassa foi encontrada no
CSI.
Vale ressaltar que uma maior porcentagem
de erva daninha pode ser encontrada no CSS ou
no CSM quando comparados ao CSI, conforme
constatado por Borghi et al. (2008) e Melloni et al.
(2013), que verificaram que o plantio consorciado
levou a uma menor taxa de incremento de biomassa
de plantas daninhas. Além disso, de acordo com a
análise qualitativa das amostras de fitomassa dessa
mesma área, apresentada por Oliveira (2012), dos
dez nutrientes analisados (N, P, K, Ca, Mg, S, B,
Cu, Mn e Zn), cinco foram encontrados em maior
quantidade no material coletado na gleba CSI (Ca,
S, B, Mn e Zn).
A fitomassa do CSI apresenta uma boa
qualidade, entretanto essa fitomassa é de difícil
decomposição devido à presença do material
proveniente das araucárias, rico em lignina e
celulose. Isso pode dificultar a assimilação dos
nutrientes pelas comunidades microbianas do
solo. Apesar de poder conter maior quantidade
de erva daninha, a fitomassa encontrada no CSS
possui material herbáceo (conforme constado
visualmente nas visitas em campo), estando livre
das acículas de araucária, material rico em lignina
e celulose encontrado na fitomassa do CSM e,
principalmente, do CSI. Esse fato pode fazer com
que haja uma melhor assimilação da fitomassa
originada no CSS pelos microrganismos.

TABELA 1 - Comparação entre a atenuação de radiação inferida pelos sensores e o cálculo de sombreamento
obtido através do tratamento das fotografias.

Parâmetro
Atenuação de radiação (sensor)
Contagem de pixels (fotografia)
(1)

Intensidade de Sombreamento(1)
CSI
CSM
85%
78%
84%
68%

CSI: Café com sombreamento intenso; CSM: café com sombreamento médio; CSS: café sem sombreamento.
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TABELA 2 - Produção média de fitomassa (T.ha-1) nas diferentes intensidades de sombreamento do SAF café
araucária em Pedralva/MG.

Parâmetro
Fitomassa (T/ha de M. Seca)

Intensidade de Sombreamento(2)
CSI
CSM
CSS
22,09 a
16,31 a b
10,75 b

CSI: Café com sombreamento intenso; CSM: café com sombreamento médio; CSS: café sem sombreamento. Valores
acompanhados de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan, com n.m.s. de 5%.
(2)

Nota-se que o valor de fitomassa
encontrado no CSM não difere estatisticamente
de CSI nem de CSS e não possui uma tendência
de aproximação, estando essa média espaçada de,
aproximadamente, seis unidades das outras. Dessa
forma, pode-se relatar que a fitomassa de CSM
apresenta uma possibilidade de conter uma menor
quantidade de ervas daninhas quando comparada
com a produzida no CSS e, ao mesmo tempo,
possui um material mais herbáceo comparando
com a fitomassa do CSI. Portanto, verifica-se que
a condição CSM, encontrada na área de estudo,
pode ser a mais adequada, quando comparada com
as condições de CSI e CSS.
A presença de fitomassa pode contribuir
na manutenção da temperatura do solo e conferir
proteção contra o efeito de erosão das águas
pluviais, sendo que a presença de fitomassa no
solo torna-se de extrema importância para o
manejo sustentável da lavoura.
3.3 Resultados da análise da respiração basal e
do carbono da biomassa
Na Tabela 3, identifica-se que, no CSS,
há uma maior atividade e biomassa microbiana
mesmo havendo menor quantidade de fitomassa.
Este fato pode ser explicado devido à
composição herbácea da fitomassa presente na
gleba CSS, mais facilmente assimilada pelos
microrganismos. Porém, tanto na gleba CSS
,como na CSI, é possível verificar uma condição
de possível estresse microbiano, devido à elevada
atividade e baixa biomassa ,quando comparado
com a gleba CSM. Essa condição de estresse
pode ser condicionada pela pouca quantidade
de fitomassa na gleba CSS e pela dificuldade
de decomposição do material, rico em lignina
celulose, proveniente das araucárias encontrado
na gleba CSI.
As observações levantadas corroboram com
a afirmação, levantada por Alvarenga e Martins
(2004), de que a matéria orgânica é a principal
fonte de energia para os microrganismos do solo,

sendo que no CSS, onde a fitomassa é de mais
fácil degradação, há maior reciclagem de matéria
orgânica incorporada ao solo e essa, por sua vez,
irá alimentar as comunidades microbianas da
rizosfera, fazendo com que aumentem, mesmo em
condição de possível estresse. Esse fato foi também
averiguado por Bayer e Mielniczuk (2008) onde
constataram que o contínuo fornecimento de
material orgânico serve como fonte de energia
para a atividade microbiana que, segundo os dados
apresentados, foi maior no CSS.
Nota-se, portanto, que a condição de
CSM é a mais adequada para a manutenção
das comunidades microbianas, uma vez que
essa gleba possui as qualidades intermediárias
observadas entre o CSI e o CSS (quantidade de
fitomassa e material herbáceo, respectivamente),
fazendo com que seja possível a manutenção dos
microrganismos.
3.4 Resultados da análise da produtividade dos
cafeeiros

Os dados apresentados na Tabela 4
mostram que a produção de café beneficiado
não diferiu estatisticamente entre as glebas
CSM e CSS, nem entre as glebas CSM e CSI,
porém há uma tendência de aproximação entre
as glebas CSM e CSS.
Este fato demostra que, mesmo com
sombreamento médio, a gleba CSM possui
uma produção que não difere da encontrada
no CSS, além de possuir frutos de maior
tamanho (constatado por análise visual)
devido à presença do sombreamento,
conforme mencionado por Hernandes,
Pedro Junior e Bardin (2004). Vale ressaltar
que, para a realização da análise estatística,
foram realizados testes de normalidade dos
resíduos e homogeneidade das variâncias e,
embora esses valores tenham ficado dentro
do aceitável, o teste estatístico não apresentou
diferença entre as médias do CSI e do CSM.
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TABELA 3 - Respiração basal dos microorganismos (atividade microbiana) e Carbono da biomassa microbiana,
nas diferentes intensidades de sombreamento do SAF café- araucária em Pedralva / MG.

Parâmetro

Intensidade de Sombreamento(2)
CSI
CSM
CSS

Respiração microbiana
(mg g-1 de C – CO no solo seco 10-1 dias)
Carbono da biomassa microbiana
(µg/g de C no solo)

0,21 a b

0,13 b

167,67 b

101,14 a b

0,26 a
173,11 a

(2)
CSI: Café com sombreamento intenso; CSM: café com sombreamento médio; CSS: café sem sombreamento.
Valores acompanhados de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan ,com n.m.s. de 5%.

TABELA 4 - Produção de café beneficiado nas diferentes intensidades de sombreamento do SAF café - araucária
em Pedralva / MG.

Parâmetro

Intensidade de Sombreamento(2)
CSI
CSM
CSS
0,55 b
2,25 a b
2,51 a

Café beneficiado (kg/planta)

(2)
CSI: Café com sombreamento intenso; CSM: café com sombreamento médio; CSS: café sem sombreamento.
Valores acompanhados de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan ,com n.m.s. de 5%.

Dessa forma, nota-se que, embora não haja
diferença estatística, a produtividade, por planta,
da gleba CSM seria 1,70 kg superior a do CSI, ou
seja, para 1.000 plantas temos uma diferença de,
aproximadamente, 28 sacas de 60 kg, o que geraria
uma diferença de R$ 8.400,00 considerando como
sendo R$ 300,00, por saca de 60kg, o preço médio
de mercado, no mês de maio de 2013. De acordo
com a análise realizada, nota-se que a utilização
de técnicas de manejo adequadas possibilita uma
melhor relação entre o cultivo agrícola do café e
o meio ambiente, fazendo com que o cafezal seja
capaz de se adequar às peculiaridades climáticas
pontuais, bem como às variações observadas em
nível mundial.
As vantagens trazidas na utilização do
sombreamento são benéficas, não só para a produção
do cafezal, como também para o ambiente, além de
maximizarem a possibilidade de se agregar uma
nova opção de consorciação para o produtor rural.
5 CONCLUSÕES

A análise de dados coletados pelos sensores
comprova a eficácia da metodologia utilizada no
cálculo do sombreamento através de fotografias
digitais. A maior quantidade de fitomassa foi
encontrada no CSI e a maior biomassa foi
observada no CSS.
A porcentagem do sombreamento imposto
pelo dossel das araucárias, no CSM, indica que
o arranjo dessa gleba é o mais adequado para
o cultivo do café, em termos de radiação
disponível.
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CRESCIMENTO DE MUDAS DE CAFEEIRO RECÉM- PLANTADAS:
EFEITO DE FONTES E DOSES DE FÓSFORO

Davi Lopes do Carmo, Heitor Yuji Uzuelle Takahashi, Carlos Alberto Silva,
Paulo Tácito Gontíjo Guimarães
(Recebido: 23 de maio de 2013; aceito: 18 de setembro de 2013)
RESUMO: Objetivou-se, com este estudo, avaliar a influência de diferentes fontes e doses de P na dinâmica da disponibilidade
de P, em solo contido em vaso, e sobre seus impactos na nutrição, acúmulo de P e produção de biomassa, em mudas de cafeeiros
recém- plantadas. Os tratamentos consistiram de combinações de fontes (adubo organomineral; superfosfato simples; fosfato
natural, fosfato natural+torta de filtro e termofosfato magnesiano) e doses (200 e 400 mg kg-1) de P, com o tratamento controle
(sem adição de P). Avaliaram-se o pH e teores de Ca2+, Mg2+, P (Mehlich-1), CTC a pH 7, saturação por bases e matéria
orgânica do solo, o acúmulo de P e de outros nutrientes na parte aérea e a massa seca da parte aérea, massa seca de raiz e massa
seca total de mudas de cafeeiros. O uso de diferentes fontes de P implica em mudanças significativas no grau de fertilidade do
solo, de modo que a dose de P-termofosfato precisa ser calculada com precisão, para que não ocorra aumento exagerado do pH
e dos teores de Ca2+ e Mg2+ em solo. As maiores produções de massa seca foram obtidas quando se utilizou o P-organomineral
e P-fosfato natural+torta, mas o efeito dessas fontes sobre o crescimento inicial do cafeeiro em vaso depende da dose aplicada.
O uso de adubo organomineral propiciou acúmulos de macro e micronutrientes superiores aos notados para a maioria das outras
fontes de P testadas.
Termos para indexação: Torta de filtro, fixação de P, adubo organomineral, fosfato natural de baixa reatividade,
termofosfato, nutrição fosfatada.

GROWTH OF COFFEE SEEDLINGS RECENTLY PLANTED:
EFFECT OF PHOSPHORUS SOURCES AND DOSES
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the influence of different P sources and doses in the dynamics of P
availability in soil contained in pots and on their impact on nutrition, P accumulation and biomass production in coffee recently
planted. Treatments consisted of combinations of sources (organomineral fertilizer, superphosphate, rock phosphate, rock
phosphate+filter cake and termalphosphate) and doses (200 and 400 mg kg-1) of P, and the control as in additional treatment
(no P addition). It was evaluated the pH, Ca2+, Mg2+, P (Mehlich-1), CEC at pH 7, base saturation and soil organic matter, the
accumulation of P and other nutrients in shoots and dry weight of shoot, root dry weight and total dry mass of coffee seedlings
planted cultived in greenhouse conditions. The use of different sources of P imply significant changes in the degree of fertility
of the soil, so that the dose of thermophosphate P need to be accurately calculated, since it causes exaggerated increases in
pH and Ca2+ and Mg2+ in soil. The highest yields of dry matter were obtained when P was furnished as organomineral and
phosphate+filter cake fertilizers, but the effect of these sources on the initial growth of the coffee plants depends on the dose
applied. The use of organomineral fertilizer increased the accumulation of macro and micronutrients, in higher contents than
those noted for most other phosphorus sources tested.
Index terms: Filter cake, P fixation, organomineral fertilizer, phosphate rock with low solubility, thermophosphate,
phosphorus nutrition.

1 INTRODUÇÃO
O fósforo é um dos nutrientes que mais
limitam o crescimento das plantas, principalmente
na fase de mudas, que apresentam sistema
radicular pouco desenvolvido, sendo normal
o nível crítico do nutriente em solo ser maior
para mudas do que para plantas em produção
(NOVAIS; SMITH, 1999). Para cultivo em vasos,
é recomendada, independentemente do solo, de
sua textura, da espécie cultivada e do tamanho do

vaso, a aplicação de 300 mg kg-1 de P (NOVAIS;
NEVES; BARROS, 1991). Mas não se sabe se essa
dose aplica-se a cafeeiros no estádio de mudas em
crescimento inicial.
Além da dose, as plantas são afetadas
pelas fontes de P, que se diferenciam em razão
de suas solubilidades, composições químicas, da
influência que exercem sobre as características do
solo, principalmente sobre o pH e sobre os teores
de Ca2+, Mg2+, S-sulfato e de micronutrientes
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(MOREIRA; MALAVOLTA; MORAES, 2002;
RAMOS et al., 2006), reatividade e velocidade
de liberação de P (CAIONE et al., 2012). Os
fertilizantes fosfatados podem ser classificados
em reativos ou de baixa solubilidade, sendo
que as fontes solúveis são as mais utilizadas,
principalmente para mudas, devido à pronta
disponibilidade do P para as plantas (CAIONE et
al., 2012; NOVAIS; SMITH, 1999).
Os fosfatos naturais são provenientes de
rochas fosfáticas moídas, que podem ou não passar
por processos físicos de concentração. A maioria
dos fosfatos naturais brasileiros possui baixa
solubilidade de P em água e reduzida eficiência
agronômica, razão porque se mostra dependente
da cultura, pH da rizosfera e do solo, dose aplicada
e forma de aplicação/localização do adubo e do
requerimento de cálcio pelas plantas (MARWAHA,
1989; NOVAIS; SMYTH; NUNES, 2007; SILVA
et al., 2009). O superfosfato simples é produzido
por meio da reação do ácido sulfúrico (H2SO4)
com a rocha fosfatada moída, por isso engloba em
sua composição, o sulfato de cálcio, e os nutrientes
acompanhantes ou adicionais que interferem na
resposta das plantas ao P desse fertilizante. Os
termofosfatos são fabricados a partir da fusão, em
altas temperaturas, de matrizes silicatadas, rochas
de magnésio e fosfatos naturais, formando silicato
de magnésio, o que implica em solubilidade
elevada, além de possuírem capacidade de corrigir
a acidez do solo (ALCARDE, 1992). Alguns
termofosfatos podem atuar também como fonte de
micronutrientes; a presença de Mg potencializa a
aquisição de P pelas plantas, e a presença de silício
minimiza a fixação de P no solo, de modo que
esses efeitos adicionais podem implicar em maior
eficiência de uso do P-termofosfato, em relação às
fontes solúveis de P convencionalmente aplicadas
nas lavouras (BÜLL; LACERDA; NAKAGAWA,
1997; RESENDE et al., 2006).
Vários estudos demonstram a superioridade
dos fosfatos solúveis em relação aos fosfatos
naturais, para diversas culturas (COSTA et al.,
2008; OLIVEIRA JUNIOR; PROCHNOW;
KLEPKER, 2008; RESENDE et al., 2006).
Apesar da elevada eficiência agronômica dos
fosfatos solúveis (PROCHNOW; ALCARDE;
CHIEN, 2004), a rápida liberação de P, por meio
desses fertilizantes, pode favorecer o processo de
adsorção e precipitação no solo (BEDIN et al.,
2003), o que reduz a disponibilidade de P para as
plantas, ao longo do tempo, além de apresentar
custo elevado.

Existem fontes alternativas de P
(PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 2004), entre
elas, os fertilizantes organominerais e os fosfatos
naturais reativos de maior solubilidade.
Os fertilizantes organominerais, em geral,
resultam da compostagem de fosfato, pouco
solúvel, com resíduos orgânicos diversos, como
bagaço de cana, torta de filtro, e da adição de
organismos selecionados para solubilizar o P
de baixa reatividade, com vistas à elevação
do P solúvel final (NOVAIS; SMYTH, 1999).
Os fertilizantes organominerais, dependendo
de sua reatividade, podem resultar em maior
eficiência de uso de P pelas plantas, pelo fato de
os ânions de ácidos orgânicos e de outros ligantes
orgânicos bloquearem os sítios de adsorção de P
e, ou, complexarem o Fe e Al do solo; os adubos
organominerais podem, ainda, possuir formas
de P mais lábeis do que as contidas em outros
adubos de alta solubilidade (ANDRADE et al.,
2003; NOVAIS; SMYTH; NUNES, 2007). Essa
característica dos fertilizantes organominerais
é de grande importância, pois cerca de 90% do
P solúvel em água, aplicado ao solo, pode ser
adsorvido pelos coloides, principalmente aqueles
presentes em solos argilosos (NOVAIS; SMYTH;
NUNES, 2007).
Em função das características diferenciadas
das fontes de P e de seus efeitos no solo e nas
plantas, há a necessidade de se investigar se a
dose ótima varia entre as fontes de P e se fontes
de P, que contêm matéria orgânica biodegradável
ou algumas de suas frações estimuladoras, podem
proporcionar melhor eficiência agronômica, em
relação às fontes solúveis disponíveis no mercado.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar
a influência de diferentes fontes e doses de P na
dinâmica da disponibilidade de P, em solo contido
em vaso, e sobre seus impactos na nutrição,
acúmulo de P e produção de biomassa de mudas
de cafeeiros recém-plantadas.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em casa
de vegetação, de dezembro de 2011 a abril de
2012. Utilizaram-se amostras de solo (0‒20
cm), que foram coletadas em um Latossolo
Vermelho distroférrico típico, textura argilosa,
situado em Lavras, MG. O solo foi seco ao ar e
passado em peneira com malha de 4 mm, para o
ensaio em casa de vegetação, e de 2 mm, para
o uso em laboratório, nas determinações de suas
características físicas e químicas.
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As características físicas e químicas do solo
(condição natural) foram analisadas de acordo com
os protocolos analíticos descritos pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
(2009). O solo, em condições naturais, apresentou
as seguintes características: argila= 650 g kg1
; silte=120 g kg-1; areia= 230 g kg-1; pH (em
água)=5,1; P (Mehlich-1)=1,2 mg dm-3; K+=22 mg
dm-3; Ca2+=0,4 cmolc dm-3; Mg2+=0,1 cmolc dm-3;
Al3+=0,8 cmolc dm-3; T=8,2 cmolc dm-3, V=25% e
m=59%.

O delineamento utilizado foi o
inteiramente casualizado, com 11 tratamentos
e 3 repetições, totalizando 33 parcelas
experimentais. Os tratamentos foram
dispostos em esquema fatorial [(5 x 2) + 1],
de modo que foram testadas combinações de
cinco fontes: 1-adubo organomineral-Biorin®
(AO), 2-superfosfato simples (SS), 3-fosfato
natural de baixa solubilidade (FN), 4-mistura
de fosfato natural+torta de filtro (FNT) e
5-termofosfato magnesiano (TM), duas doses
(200 e 400 mg kg-1) de P, e o tratamento
controle (sem adição de P). As composições
químicas dos fertilizantes fosfatados testados
são descritas na Tabela 1.

Com base na análise química do solo,
calculou-se a dose de corretivo para elevar a
saturação por bases a 60%, utilizando-se CaCO3
e MgCO3 p.a., respectivamente, na proporção de
4:1; a dose de P foi calculada com base no teor de
P2O5 total de cada fonte. As fontes e doses de P
foram incorporadas em massa de 3,5 kg de solo.
Cultivaram-se mudas de cafeeiro cultivar Mundo
Novo IAC 379/19, com seis meses de idade, que
foram obtidas no viveiro da Epamig, situado no
município de São Sebastião do Paraíso-MG. Após
um mês de aclimatação em casa de vegetação, as
mudas foram retiradas de sacos plásticos e as raízes
foram lavadas com água destilada, para eliminar os

resíduos do substrato utilizado para germinação.
Antes do transplantio das mudas para os vasos,
os solos com os tratamentos foram incubados por
30 dias, com adição semanal de água para manter
a umidade próxima da capacidade de campo.
Cultivou-se uma planta por vaso, caracterizada
aqui como a unidade experimental do estudo.
Durante o estudo, a umidade do solo foi mantida
próxima da capacidade de campo, com reposição
de água deionizada efetuada diariamente, mediante
a pesagem dos vasos.
A primeira e segunda adubações
complementares foram realizadas aos 37 e 64 dias
após o transplante das mudas, respectivamente,
com adição de 100 mg kg-1 de N e de K na primeira
e 200 mg kg-1 de N e de K, na segunda adubação,
utilizando-se, para isso, fontes p.a. de NH4NO3
e K2SO4. A adição de micronutrientes ao solo
foi feita aplicando-se aos 42 dias após o início
do experimento solução contendo 139 mg L-1 de
H3BO3, 185 mg de CuSO4, 395,5 mg de MnCl2
e 527,9 mg L-1 de ZnSO4, sendo essa dividida
em duas aplicações (50 ml vaso-1 de solução
adicionada em cada aplicação), com intervalo de
7 dias, visando-se adicionar ao solo 0,5 mg kg-1 de
B, 1,33 mg kg-1 de Cu, 3,66 mg kg-1 de Mn e 4,0
mg kg-1 de Zn.
Decorridos 90 dias de implantação dos
tratamentos e do plantio, as mudas foram lavadas
em água deionizada e subdivididas em raízes e
parte aérea. As determinações dos pesos de massa
seca de raízes e da parte aérea, separadamente,
foram efetuadas a partir do material acondicionado
em sacos de papel, que foram secos em estufa
de circulação forçada a 70 ºC, até atingir peso
constante; em seguida, o material vegetal seco
foi pesado em balança de precisão (0,001g),
sendo a biomassa de raiz e da parte aérea
expressas em g vaso-1.

TABELA 1 - Relação das fontes de P e suas garantias técnicas de concentrações de nutrientes.
Fonte de P

Composição química

AO

18% de P2O5 total; 4% de P2O5 solúvel em ácido cítrico; 15% de Ca; 8% de carbono orgânico

SS

18% de P2O5 total; 2% de P2O5 solúvel em ácido cítrico; 18% de Ca e 12% de S

FN

24% de P2O5 total; 4% de P2O5 solúvel em ácido cítrico

T

1,81% de P2O5 total; 0,77% de P2O5 solúvel em ácido cítrico; 0,46% de K; 0,17% de Ca; 0,18%
de Mg;12% de carbono orgânico total

TM

17,5% de P2O5 total; 7,5 % de P2O5 solúvel em ácido cítrico; 20% de CaO; 7% de MgO; 25% de
SiO2; 0,55% de Zn; 0,1% de B; 0,12% de Mn e 0,05% de Cu

AO=adubo organomineral; SS=superfosfato simples; FN=fosfato natural; T=torta de filtro e TM=termofosfato magnesiano.
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A massa seca obtida foi moída em moinho
tipo Willey, passada em peneira fina (40 mesh) e
homogeneizada, para as determinações dos teores
de nutrientes, seguindo os métodos descritos por
Miyazawa et al. (2009). A partir da multiplicação
da massa seca da parte aérea pelos seus respectivos
teores de macro e micronutrientes (g k-1),
calcularam-se os seus acúmulos na parte aérea.
Os dados foram submetidos à análise de
variância, com a aplicação do teste F, ao nível
de 5 % de probabilidade e, quando significativo,
aplicou-se o teste Scott-Knott para comparação de
médias dos tratamentos, com auxilio do programa
Sisvar (FERREIRA, 2003).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As aplicações de diferentes fontes e doses
de P promoveram alterações químicas no solo
(Tabela 2). Em relação ao controle, para todas as
fontes de P utilizadas, houve diminuição do pH do
solo, com exceção do TM, que elevou o pH para
valores além do tecnicamente recomendado para
a cultura. O acréscimo do pH do solo provocado
pelo TM é justificado pela reação alcalina do
fertilizante no solo, em razão de ânions de silicato
de Ca2+ ou Mg2+ contidos no adubo (BÜLL;
LACERDA; NAKAGAWA, 1997). No estudo de
Moreira, Malavolta e Moraes (2002), com alfafa,
a aplicação de TM resultou em aumento do pH do
solo de 0,15 a 0,25 unidade por 50 mg kg-1 de P
aplicado. Neste estudo, houve aumentos de 0,2 e
0,1 unidade de pH do solo, para as doses de 200
e 400 mg kg-1, respectivamente. Esse aumento
do pH, para valores acima dos recomendados
para o cafeeiro, quando se utiliza o TM, pode
gerar problemas, dado que ele é acompanhado de
aumentos nos teores de Ca2+, o que pode implicar
na redução da disponibilidade de P, pela formação
de CaHPO4, que possui baixa solubilidade
(MACHADO; SILVA, 2001).
Quando foram aplicados 400 mg kg-1 de P,
os teores de Ca2+ do solo aumentaram em 4,0 e
1,2 cmolc dm-3, para o SS e TM, respectivamente,
em comparação com o controle. Os teores de Mg2+
no solo aumentaram de 1,0 para 2,2 cmolc dm-3,
quando comparado ao controle, com o aumento da
dose de P de 200 para 400 mg kg-1, quando a fonte
foi o TM.
As alterações dos teores de Ca2+ e
2+
Mg interferiram na relação Ca/Mg do solo,
que aumentou de 6,1 para 10, para o SS, e

reduziu de 2,2 para 1,7, para o TM, em razão
do acréscimo da dose de P de 200 para 400 mg
kg-1, respectivamente, ficando fora da relação
ideal (4,5:1) para o cafeeiro (MALAVOLTA,
2006). A relação inadequada de Ca/Mg pode
reduzir o crescimento da planta, em função
dos desequilíbrios nutricionais (MOREIRA;
CARVALHO; EVANGELISTA, 2005), o que
torna importante levar em consideração, na
escolha da fonte de adubo fosfatado para a cultura
do cafeeiro, as proporções relativas de Ca e Mg no
solo, visto que esses nutrientes competem entre si
por sítios de troca no solo e por locais de aquisição
nas raízes (SILVA et al., 2008). O desbalanço no
fornecimento de Ca e de Mg pode ainda afetar a
absorção de K e de N-amoniacal pelas plantas, de
modo que o suprimento balanceado desses cátions
às mudas, deve ser considerado. Em relação ao
grau de acidez do solo, além do efeito do corretivo
de acidez, é preciso considerar o efeito em solo de
fonte e doses de P fornecidas ao cafeeiro.
A CTC a pH 7 varia em função da fonte e da
dose de P aplicada. Em geral, o acréscimo da dose
de P aumenta a CTC a pH 7, para a maioria das
fontes testadas, principalmente para o SS e para o
TM. Vale lembrar que o cálculo da CTC é indireto
e baseia-se na soma de bases e na acidez potencial
presente no solo, de modo que os efeitos das doses
e fontes de P sobre esses atributos explicam as
variações na capacidade de o solo reter cátions.
As variações nos teores de matéria orgânica são
pequenas e se materializam no solo na forma de
pequenos aumentos do C com o acréscimo da
dose de P, para a maioria das fontes. Aumentos
na saturação por bases foram constatados em
relação ao controle, com destaque para o SS, que,
em média, elevou em cerca de 10% a saturação
por bases, para a dose de 400 mg kg-1; para o
TM, aumentos médios em cerca de 8,6 e 21% na
saturação por bases foram verificados, para as
doses de 200 e 400 mg kg-1, respectivamente,
sendo essas alterações relacionadas aos aportes ao
solo de Ca e Mg por esses fertilizantes.
A análise de variância mostrou efeito
significativo na interação entre doses e fontes de
P, para os atributos de crescimento vegetativo
(MSPA, MSR, MSPA/MSR e MST), em mudas de
cafeeiro (Tabela 3).
Comparando as fontes, dentro de cada
dose de P, e as doses, dentro de cada fonte,
foram verificadas diferenças significativas para
a MSPA, MSR, MSPA/MSR e MST (Figura 1).
As produções de MSPA, MSR, MST e a relação
MSPA/MSR, para a dose de 200 mg kg-1 de P,
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TABELA 2 - Caracterização química do solo, numa fase anterior ao transplante das mudas de cafeeiro em vaso,
após a incubação do solo com fontes e doses de P.
Fonte

Dose de P
(mg kg-1)

pH
água

a

Ca2+

Mg2+

CTC

Relação
Ca/Mg

V

cmolc dm-3
AO
SS
FN
FNT
TM
C

a

MO

%

dag kg-1

200

6,2

3,5

1,0

7,8

3,5

66,7

2,7

400

6,2

4,5

1,2

8,7

3,8

73,5

3,3

200

6,1

4,9

0,8

9,2

6,1

68,6

3,0

400

6,0

8,0

0,8

12,3

10,0

76,4

2,7

200

6,3

4,2

0,7

8,0

6,0

67,7

2,7

400

6,3

3,9

0,8

7,9

4,9

67,0

3,1

200

6,3

3,6

0,7

7,5

5,1

65,2

3,0

400

6,3

3,5

0,7

7,4

5,0

65,0

3,4

200

6,9

4,0

1,8

8,5

2,2

75,6

3,1

400

6,8

5,1

3,0

10,4

1,7

84,1

3,3

0

6,7

3,9

0,8

7,6

4,9

69,6

2,7

valores com média de três repetições. C=controle; AO=adubo organomineral; SS=superfosfato simples; FN=fosfato natural;
FNT=fosfato natural+torta de filtro e TM=termofosfato magnesiano.
(1)

TABELA 3 - Resumo da análise de variância para os atributos de crescimento em mudas de cafeeiro, em função
de diferentes fontes e doses de P.
Fonte de variação

GL

QM
MSPA

MSR

MSPA/MSR

MST

0,32

ns

0,11

5,94ns

Dose

1

3,49

Fonte

4

36,5*

0,71*

2,09*

46,8*

Dose*Fonte

4

19,6*

0,33*

2,35*

22,8*

ns

ns

Fatorial vs. Controle

1

102,9*

2,26*

5,78*

135,8*

Resíduo

22

2,09

0,09

0,34

2,65

Total corrigido

32
15,1

13,9

13,7

13,8

CV (%)

-

GL=grau de liberdade; QM=quadrado médio; ns=não significativo; *=Significativo (p<0,05), pelo teste F; MSPA=massa seca
da parte aérea; MSR=massa seca da raiz; relação de MSPA/MSR e MST=massa seca total.

foram significativamente menores para o FN,
em relação às outras fontes de P. Esse resultado
está relacionado à baixa eficiência agronômica
do P-fosfato natural, devido à baixa solubilidade
em água de formas de P, nele contidas (NOVAIS;
SMYTH, 1999), o que implica em não atendimento
do requerimento de P, na velocidade em que as
plantas demandam o nutriente, causando redução
na fotossíntese e na produção de massa seca
(TAIZ; ZEIGER, 2004).
Para a dose de 400 mg kg-1 de P, o AO
propiciou produções significativamente maiores

de MSPA, MSR, MSPA/MSR e MST, em
comparação às demais fontes de P, com exceção
da MSR obtida com o uso do SS. Esse resultado
se deve, possivelmente, ao aumento de teores de
P no solo juntamente com outros nutrientes, de
forma equilibrada.
Observa-se que, nem todos os tratamentos
com adição de P proporcionaram aumentos
na MSPA, MSR, MSPA/MSR e MST, como
é o caso do FN nas doses de 200 e 400 mg kg-1
de P, e para o FNT, na dose de 400 mg kg-1 de
P. O FNT se destacou ao reduzir de forma
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FIGURA 1 - Desdobramento da interação entre as doses e fontes de P, para a produção de massa seca de mudas
de cafeeiro. C=controle; AO=adubo organomineral; SS=superfosfato simples; FN=fosfato natural; FNT=fosfato
natural+torta de filtro e TM=termofosfato magnesiano. MSPA=massa seca da parte aérea; MSR=massa seca da
raiz; relação de MSPA/MSR e MST=massa seca total. *=Difere do tratamento controle pelo teste t de Bonferroni
(p<0,05). Médias seguidas de letra maiúscula comparam as fontes em cada dose e minúscula comparam as doses
em cada fonte, sendo que letras iguais não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).

significativa a MSPA, MSR, MSPA/MSR e MST,
com o aumento da dose de P. As reduções nos
parâmetros de crescimento verificadas devido ao
uso do FNT, possivelmente, ocorreram em função
de desequilíbrio no fornecimento de nutrientes
e de seus efeitos sobre os atributos do solo, com
reflexos na nutrição das plantas, tendo em vista
que o solo adubado com esse fosfato apresentou
teores adequados de P.
Os teores de P, disponíveis no solo,
ajustaram-se ao modelo matemático do tipo
quadrático, sendo notado, independentemente
da fonte utilizada, acréscimo nos teores de P
em solo, com o aumento da dose de P aplicada
(Figura 2). Os resultados obtidos estão de acordo
com os obtidos em outros estudos (FONTOURA
et al., 2010; ONO et al., 2009; PRADO; VALE;
ROMUALDO, 2005).

Esse aumento no P disponível deve-se à
diminuição da adsorção do P em coloides do solo, à
medida que a sua concentração em solo é aumentada
(WHALEN; CHANG, 2002). Observa-se que a
disponibilidade de P, em solo, proporcionada pelo
FN e FNT foram superiores às verificadas para
o SS, TM e AO. Esse fato, possivelmente, pode
ser explicado devido à capacidade da solução de
Mehlich-1 em superestimar o P disponível no solo
adubado com FN (KLIEMANN; LIMA, 2001);
por apresentar caráter ácido, a solução de Mehlich
1, solubiliza fosfato de Ca que, aparentemente,
não é disponível para as plantas, ou seja, durante o
ciclo de crescimento o P, aparentemente disponível
pelo extrator, não é fornecido na velocidade
requerida pela planta durante a fase de aquisição,
daí a superestimação do P disponível no solo
(ROSSI et al., 1999).
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Houve aumento nos valores de MST, em
função dos teores de P disponível no solo, com
ajuste a esses dados do modelo matemático
do tipo quadrático, para os adubos FN, FNT e
TM, com pontos de máxima produção de MST
de 9,7, 17,5 e 13,8 g vaso-1, respectivamente.
No caso do AO e SS, os dados se ajustaram
ao modelo matemático do tipo exponencial,
com produção máxima de 16,4 e 13,7 g vaso1
, respectivamente, na dose de 400 mg kg-1
(Figura 3). Esse resultado ocorre em função
de o P desempenhar funções importantes na
fotossíntese, transferência e armazenamento
de energia, formação e desenvolvimento de
raízes, aumento da eficiência na utilização
da água, absorção e utilização de outros
nutrientes (TAIZ; ZEIGER, 2004).

solo, o que pode estar relacionado com o equilíbrio
de nutrientes disponíveis no solo, com reflexos na
nutrição e crescimento vegetativo das plantas.
O efeito do P-organomineral sobre a
biomassa mostra a importância da matéria
orgânica associada à adubação fosfatada, já que
é possível, com essas fontes, a ocupação pelos
ligantes orgânicos de sítios de adsorção no solo
de P, menor reação do P organomineral com os
minerais de argila e óxidos de ferro, e isso tudo
traduz-se em aumento da disponibilidade de P
para as plantas (PAVINATO; ROSOLEM, 2008;
ROSSETTO; DIAS; VITTI, 2008); além disso,
observa-se que, com mais matéria orgânica no
solo, há aumento da solubilidade do P pelos
microorganismos (HUSSAIN; ABO GHALIA;
ABDALLAH, 2001). Outro ponto que deve ser
levado em consideração é o de que as fontes AO
e FNT apresentaram relações de Ca/Mg mais
próximas do ideal para a cultura do cafeeiro (Tabela
2), o que, possivelmente contribuiu também para a
maior produção de massa seca.
A análise de variância comprovou efeito
significativo para a interação entre doses e fontes
de P para os acúmulos de macro e micronutrientes,
em mudas de cafeeiro (Tabela 4).

FIGURA 2 - Relação entre dose de P e P disponível
no solo, para as diferentes fontes de P testadas.
●=adubo organomineral; ○=superfosfato simples;
▼=fosfato natural; ∆=fosfato natural+torta de
filtro; ■=termofosfato magnesiano. **=significativo
(p<0,01), pelo teste F.

FIGURA 3 - Relação entre P disponível no solo
e massa seca total (MST), para as cinco fontes de P
utilizadas no crescimento de mudas de cafeeiro.
●=adubo organomineral; ○=superfosfato simples;
▼=fosfato natural; ∆=fosfato natural+torta de filtro;
■=termofosfato magnesiano. * e **= significativos
(p<0,05) e (p<0,01), respectivamente, pelo teste F.

As maiores produções de MST foram
verificadas para o FNT e AO, enquanto que, a
menor produção foi verificada para o FN. Esse
resultado, provavelmente, deve-se à ocupação
dos sítios de adsorção de fosfato pelos ácidos
orgânicos presentes na matéria orgânica desses
fertilizantes e, consequentemente, devido ao
aumento da disponibilidade de P para as plantas
(ANDRADE et al., 2003; NOVAIS; SMYTH;
NUNES, 2007). Os pontos máximos de MST não
foram para os maiores teores de P disponíveis no
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Para a dose de 200 mg kg-1 de P, o AO e
FNT apresentaram acúmulos de N, P, S, Ca e Zn
significativamente maiores do que os verificados
para as outras fontes de P testadas, enquanto que
o FN causou acúmulos de N, P, K, Ca, Mg, S, B,
Zn, e Fe inferiores às demais fontes. Na dose de
400 mg kg-1 de P, o AO se destacou em relação
às demais fontes de P, por propiciar maiores
acúmulos de P, K, Ca, S, B, Cu, Zn, Mn e Fe.
Com o aumento da dose de 200 para
400 mg kg-1 de P, verificaram-se incrementos
significativos nos acúmulos de P, K, Ca, Mg, S, B,
Cu, Zn e diminuição no N presente na parte aérea,
para o AO, enquanto que, com o uso de FNT
houve diminuição significativa nos acúmulos
de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Zn e Fe. O SS
proporcionou aumentos no acúmulo de N, Ca, Mg
e B e diminuição no Cu e Zn, e o TM, aumentou os
acúmulos de N, Ca, Mg e S e diminuiu os de K e Fe
na parte aérea, de forma significativa. Os maiores
acúmulos de P na MSPA proporcionados pelo AO,
nas doses de 200 e 400 mg kg-1 de P, e pelo FNT,
na dose de 200 mg kg-1 de P, podem ser atribuídos
aos maiores teores de P disponíveis no solo, com

valores de 25, 84 e 46 mg dm-3, respectivamente,
com exceção do FNT na dose de 400 mg kg-1 de P,
que apresentou teor elevado, da ordem de 122 mg
dm-3 e, por isso, pode ter provocado desequilíbrio
nutricional.
Estes resultados devem-se à maior
solubilidade de P-orgânico e P-lábil provocado
pela matéria orgânica, contidas nesses fertilizantes
(GATIBONI et al., 2008; NÚÑES et al., 2003).
Os menores acúmulos provocados pelo SS, TM e
FN, possivelmente, devem-se às relações de Ca/
Mg inadequadas no solo e aos menores teores de
P disponíveis no solo, com valores de 18 e 60 mg
dm-3 para o SS, nas doses de 200 e 400 mg kg-1,
respectivamente, e 31 e 69 mg dm-3 para o TM,
nas doses de 200 e 400 mg kg-1, respectivamente.
Os teores do P disponível para FN não
podem ser válidos, já que há a possibilidade da
solução de Mehlich 1 superestimar o P disponível
para as plantas (KLIEMANN; LIMA, 2001), e
já se sabe que o FN possui baixa eficiência em
fornecer P para as plantas.

TABELA 4 - Resumo da análise de variância para os acúmulos de macro e micronutrientes, em mudas de cafeeiro,
em função de fontes e doses de P.
Fonte de Variação
Dose

GL
1

QM
N

P

5383*

2,44

ns

K

Ca

5515*

0,98

ns

Mg

S

0,06

2,37ns

ns

Fonte

4

33173*

38,2*

21804*

4987*

420*

42,4*

Dose*Fonte

4

18077*

23,6*

17272*

2833*

197*

24,9*

Fatorial vs. Controle

1

119435*

115*

55474*

13058*

929*

73,1*

Resíduo

22

151

0,96

92,1

19,0

1,40

0,89

Total corrigido

32
4,11

11,1

4,29

4,02

4,24

10,6

B

Cu

Zn

Fe

Mn

-

726*

144958

15610*

-

CV (%)

Dose

1

117990*

40,3

Fonte

4

204638*

21984*

12938*

2126313*

166435*

-

Dose*Fonte

4

100685*

10894*

3158*

540481*

62214*

-

Fatorial vs. Controle

1

292311*

9601*

20352*

3052393*

296439*

Resíduo

22

1972,3

188

68,1

50411

1076

-

Total corrigido

32
10,9

8,42

5,52

12,90

5,98

-

CV (%)

ns

ns

GL=grau de liberdade, QM=quadrado médio, *Significativo (p<0,05) pelo teste F.
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Observa-se, de um modo geral, que os
acúmulos de P e outros nutrientes causados pelo
FN, na dose de 200 mg kg-1 de P, não apresentaram
diferença significativa em comparação ao controle,
o que implica, possivelmente, na baixa eficiência
desse adubo em fornecer P e liberar outros
nutrientes, resultando em menores produções
de MSPA, MSR, MST e relação MSPA/MSR
(Figura 4).
Em geral, o maior acúmulo de nutrientes
na parte aérea e produções de massa seca foram
alcançados quando o P foi aplicado no solo,
predominantemente na forma orgânica, como
foi caso do AO e FNT, fosfatos de alta e baixa
solubilidade, respectivamente.

Esses resultados atestaram a importância de
se adicionar ao solo P e ligantes orgânicos, de modo
que estudos futuros devem preconizar a avaliação
das interações de ácidos orgânicos, substâncias
húmicas e outras matrizes presentes nos adubos
organominerais sobre a fixação de P em solo, sobre
o transporte do P e de outros nutrientes e sobre a
velocidade de absorção de P e outros nutrientes
por plantas adubadas, com os adubos com matriz
orgânica conjugada. O estudo desses processos
deve englobar também a especiação das formas
de P presentes nos adubos orgânicos, no sentido
de que seja estudada a velocidade de aquisição
de formas mais e menos lábeis de P contidas no
adubo organomineral por mudas de cafeeiro.

FIGURA 4 - Desdobramento da interação entre as doses e fontes de P, para os acúmulos de macro e micronutrientes
na parte aérea de mudas de cafeeiro. C=controle; AO=adubo organomineral; SS=superfosfato simples; FN=fosfato
natural; FNT=fosfato natural+torta de filtro e TM=termofosfato magnesiano. *=Difere do tratamento controle pelo
teste t de Bonferroni (p<0,05). Médias seguidas de mesma letra maiúscula, que comparam fontes dentro de cada
dose de P, e minúscula, que comparam as doses em cada fonte de P, não diferem pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
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4 CONCLUSÕES
Independentemente da fonte de P utilizada,
a disponibilidade de P no solo aumenta com o
acréscimo da dose do nutriente; O uso de diferentes
fontes de P implica em mudanças significativas
no grau de fertilidade do solo, de modo que a
dose de P-termofosfato precisa ser calculada com
precisão, para que não ocorra aumento exagerado
do pH e dos teores de Ca2+ e Mg2+ em solo; As
maiores produções de massa seca ocorrem
quando se utiliza o P-organomineral e P-fosfato
natural+torta, mas o efeito dessas fontes sobre o
crescimento inicial do cafeeiro em vaso depende
da dose aplicada. O uso de adubo organomineral
propicia acúmulos de macro e micronutrientes,
na parte aérea do cafeeiro, superiores aos notados
para a maioria das outras fontes de P testadas.
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SELEÇÃO DE MODELOS NÃO LINEARES PARA A DESCRIÇÃO DAS
CURVAS
DE CRESCIMENTO DO FRUTO DO CAFEEIRO

Tales Jesus Fernandes1, Adriele Aparecida Pereira2, Joel Augusto Muniz3,
Taciana Villela Savian4
(Recebido: 24 de maio de 2013; aceito: 29 de novembro de 2013)
RESUMO: O café é um dos produtos mais importantes da agricultura brasileira, portanto estudos que visam uma melhor
qualidade final do seu fruto têm sido, cada vez mais, objetivo de pesquisas. Conhecer as curvas de crescimento de frutos permite
um melhor manejo da cultura, bem como identificar as épocas de maior demanda de nutrientes. Objetivou-se, neste trabalho,
comparar o ajuste dos modelos de regressão não lineares Logístico e Gompertz, na descrição das curvas de crescimento do
fruto do cafeeiro, considerando a heterogeneidade das variâncias amostrais, nas diferentes faces de exposição ao sol. Os dados
analisados foram obtidos de Cunha e Volpe (2011) e correspondem aos resultados parciais de um experimento conduzido
na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Campus Jaboticabal, SP, com a cultivar Obatã IAC 1669-20, que
pertence à espécie Coffea arabica. Foram utilizados os modelos não lineares Gompertz e Logístico, ponderados (variâncias
amostrais heterogêneas) e não ponderados. A estimação dos parâmetros foi feita utilizando a função “gnls” da biblioteca “nlme”
do software R, o método de mínimos quadrados e o algoritmo de convergência de Gauss-Newton. A qualidade dos ajustes foi
comparada com base nos seguintes critérios: coeficiente de determinação ajustado
; critério de informação de Akaike
e medidas de curvatura de Bates e Watts. Os modelos não lineares estudados descreveram de forma satisfatória a curva de
crescimento do fruto do cafeeiro, fornecendo parâmetros com interpretações práticas. A incorporação da heterocedasticidade
foi eficiente, pois tornou as estimativas dos parâmetros mais confiáveis. O modelo que melhor descreveu o crescimento do fruto
do cafeeiro foi o modelo Gompertz ponderado, em ambas as faces de exposição ao sol.
Termos para indexação: Massa fresca, heterocedasticidade, Obatã, café.

SELECTION OF NONLINEAR MODELS FOR THE DESCRIPTION
OF THE GROWTH CURVES OF COFFEE FRUIT
ABSTRACT: Coffee is one of the most important products of Brazilian agriculture, therefore studies aimed at improving
the final quality of the coffee cherry has increasingly been the target of research. To know the growth curves of fruits allows
a best crop management, as well as identify times of higher demand for nutrients. The aim of this work was to compare
the nonlinear regression models Logistic e Gompertz in the description of the growth curves of coffee fruit, considering the
heterogeneity of sampling variances, in the different faces of sunlight exposure. The data sets corresponds to the results of
an experiment conducted in the College of Agriculture and Veterinary Sciences, UNESP, Jaboticabal-SP, with the cultivar
Obatã IAC 1669-20, which belongs to the species Coffea arabica (CUNHA;VOLPE, 2011). We analyzed the data by using
the nonlinear models Gompertz and Logistic, weighted (heterogeneous sample variance) and unweighted. We estimated the
parameters by “gnls” function from library “nlme” from the statistical software R, which uses the least squares method and
the Gauss-Newton algorithm for convergence. We compared the fit of the models by using the following criteria: adjustment
coefficient of determination
; Akaike information criterion (AIC) and measures Bates and Watts curvature. The nonlinear
models described fairly the coffee fruit growth, providing parameters with practical interpretations. The icorporation of
heteroscedasticity was effective because the parameters estimates become more reliable. The model that best described the
growth of coffee fruit was weighted Gompertz model, in both faces of sunlight exposure.
Index terms: Fresh weight, heterocedasticity, Obatã, coffee.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil é o maior produtor
mundial de café e responde por cerca de 30%
das exportações mundiais, além de ser o
segundo mercado consumidor atrás apenas dos
Estados Unidos. De acordo com o Conselho dos

Exportadores de Café do Brasil (CONSELHO
DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL
CECAFÉ, 2012), no ano de 2011 as exportações
brasileiras foram recordes, atingindo 33,5 milhões
de sacas e, apesar de uma queda no ano de 2012,
as previsões para 2013 são otimistas, ficando entre
30 e 31 milhões de sacas.
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O fruto do café possui formato ovóide e
geralmente contém duas sementes, mas podem
também ocorrer frutos com apenas uma semente,
ocupando todo o espaço. O desenvolvimento
do fruto do cafeeiro pode ser dividido em cinco
estágios diferentes: chumbinho, crescimento
acelerado, crescimento lento, granação e
maturação. No primeiro estágio, o crescimento
é quase imperceptível, depois ocorre uma rápida
expansão em tamanho e massa do fruto, até que
ocorre uma desaceleração do crescimento e o
volume final do fruto é atingido. A partir daí,
o próximo estágio é a granação e, finalmente,
a maturação, ao fim deste estágio o fruto está
completamente formado, suas sementes estão
prontas e, portanto, apto a ser colhido (SÁGIO,
2009).
Controlar os aspectos que influenciam
na qualidade do produto final do café, tem sido
cada vem mais o foco de pesquisadores da área
aplicada. No entanto, estudos que descrevem
detalhadamente o desenvolvimento do seu
fruto, por meio de modelos estatísticos, não são
comuns na literatura. Esses estudos podem ser
feitos através do conhecimento de suas curvas
de crescimento. Uma curva de crescimento é
uma sequência de medidas (peso, comprimento,
altura, etc), tomadas repetidamente ao longo do
tempo. Conhecer as curvas de crescimento de
frutos possibilita o manejo adequado da cultura,
auxiliando, por exemplo, na identificação das
diferentes fases fenológicas envolvidas em seu
desenvolvimento, da época de maior ganho de
massa do fruto, bem como o instante adequado
para a adubação e principalmente, auxilia na
determinação do ponto ótimo de colheita que,
geralmente, é feito de forma subjetiva através da
coloração externa e tamanho do fruto. Além disso,
estudar as curvas de crescimento via modelos
não lineares, apresenta uma grande capacidade
de sintetização das informações presentes no
conjunto de dados, resumindo-as em apenas
alguns parâmetros com interpretações práticas
(TERRA; MUNIZ; SAVIAN, 2010).
Neste sentido, vários autores têm
trabalhado com modelos não lineares no estudo de
curvas de crescimento, nas mais diversas áreas. As
funções não lineares mais utilizadas na descrição
de curvas de crescimento são as de Richards,
Gompertz, Von Bertalanffy, Brody e Logística
(MAZZINI et al., 2003).
Maia et al. (2009) utilizaram os modelos
de Brody, Gompertz, Logístico e von Bertalanffy

na descrição das curvas de crescimento de
bananeiras e concluíram que os melhores ajustes
foram fornecidos pelo modelo Logístico. Martins
Filho et al. (2008) fizeram o ajuste do modelo
Logístico ao crescimento de duas cultivares de
feijoeiro, utilizando a metodologia Bayesiana na
estimação dos parâmetros do modelo. Na área
animal destacam-se os trabalhos de Mazzini et al.
(2003, 2005) nos quais os autores avaliaram os
ajustes desses modelos na descrição das curvas
de crescimento de animais da raça Hereford, bem
como o trabalho de Freitas (2005) que estudou o
crescimento de oito espécies animais, via modelos
não lineares.
Na descrição do crescimento dos frutos do
cafeeiro, Cunha e Volpe (2011) descreveram o
acúmulo de massa fresca e seca do fruto, utilizando
o modelo não linear de Boltzmann. Laviola et
al. (2007) utilizaram duas reparametrizações do
modelo Logístico para explicar o acúmulo de
massa seca, bem como as curvas de acúmulo de
nutrientes nos frutos do cafeeiro, em função dos
dias após o florescimento. Mas ambos os trabalhos
não consideraram a heterocedasticidade.
Um aspecto importante que deve ser
considerado no ajuste de modelos de regressão
a dados de crescimento é a possível presença de
variâncias amostrais heterogêneas. Nesse tipo de
ajuste, é comum ocorrer a heterocedasticidade
entre as medidas, o que é natural, uma vez
que conforme o fruto, a planta ou o animal se
desenvolvem, a variação do seu tamanho e/ou
peso se torna maior.
Em presença de variâncias amostrais
heterogêneas, é necessário fazer uma ponderação,
associando-se “pesos” às observações, de forma
que os pontos com maior variabilidade influenciem
menos nas estimativas dos parâmetros. A principal
vantagem do uso da ponderação é que os errospadrão das estimativas tornam-se menores,
implicando em estimativas mais confiáveis. Guedes
et al. (2004), Mazuchelli, Souza e Philippsen
(2011) e Mazzini et al. (2003) consideraram,
em seus estudos, o ajuste ponderado, obtendo
melhores resultados com intervalos de confiança
menores para os parâmetros.
Uma forma de ponderação muito utilizada
na literatura é a ponderação pelo inverso da
variância amostral, sugerida por Pasternak e
Shalev (1994). Mas nesse tipo de ponderação os
pesos são “fixos”, ou seja, não é levada em conta a
incerteza que existe em relação a cada peso (fator
de ponderação), pois esses são calculados com
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base na amostra, e consequentemente, diferentes
modelos ajustados a um mesmo conjunto de dados,
utilizam os mesmos pesos. O mais adequado é
estimar esse fator de ponderação, pois, assim
o processo de estimação, incorpora a incerteza
existente em relação a cada fator, de acordo com o
modelo. O argumento weights da função gnls, do
pacote nlme (PINHEIRO et al., 2013), do software
R utiliza essa abordagem, na qual é fornecida
uma função que descreve o comportamento da
variância amostral, e de quem ela depende, para
que sejam estimados os fatores de ponderação em
cada data de observação.
Foram abordados, neste trabalho, os
modelos não lineares Gompertz e Logístico.
Ambos apresentam formato sigmoidal (formato de
S) e ponto de inflexão, no qual ocorre a mudança
de concavidade da curva e a taxa de crescimento
instantânea passa de crescente para decrescente.
O modelo Logístico é simétrico em relação a esse
ponto, isso é, no ponto de inflexão é alcançada
50% da massa fresca máxima, já no modelo
Gompertz, nesse ponto, é atingida cerca de 37%
da massa fresca máxima.
No estudo de modelos de regressão não
lineares, o sistema de equações normais não
apresenta uma forma fechada para se estimar
os parâmetros. Tais estimativas são obtidas por
meio de métodos iterativos (DRAPER; SMITH,
1998). Em geral, esses métodos consistem em, a
partir de um valor inicial para os parâmetros, ir
melhorando-o até que ocorra a convergência para
o valor real (MAZUCHELI; ACHCAR, 2002). A
escolha do valor inicial é o passo mais importante
do processo e pode ser feita por meio de métodos
computacionais, ou com base na análise dos dados
e experiência do pesquisador.
Objetivou-se, neste trabalho, comparar
o ajuste dos modelos não lineares Gompertz e
Logístico na descrição das curvas de crescimento
do fruto do cafeeiro, em massa fresca, considerando
as diferentes faces de exposição ao sol (norte/sul) e
utilizando a ponderação por pesos estimados, com
base no comportamento das variâncias amostrais.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Os dados utilizados para o ajuste dos
modelos foram extraídos de Cunha e Volpe (2011)
e correspondem aos resultados de um experimento
conduzido com o objetivo de acompanhar o
crescimento dos frutos, nas diferentes faces da
planta (norte e sul). O experimento foi realizado
na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias

da UNESP, Campus Jaboticabal, SP (altitude:
615 m), com a cultivar Obatã IAC 1669-20, que
pertence à espécie Coffea arábica L. As plantas
tinham cinco anos de idade, altura média de 2 m,
espaçamento de 3,5 x 0,5 m e estavam instaladas
no alinhamento de plantio de 66º -246º. Foram
utilizadas quatro repetições com 100 plantas cada
uma.
Em função de anomalias ocorridas nas
floradas de 2007/2008 na região, as coletas
tiveram que ser feitas, aleatoriamente, dentro das
repetições, nas diferentes faces de exposição ao
sol,constando de l00frutos(50 da face norte e 50
da face sul).Foram realizadas 14 coletas, com um
espaçamento médio entre elas de 15 dias,sendo
que a primeira foi realizada no dia 06/11/07,aos
96 dias após o florescimento(DAF) e a última
no dia 21/05/08 ,aos 293 (DAF).Os frutos eram
acondicionados em sacos plásticos para posterior
pesagem em balança analítica de 0,0001g de
precisão e assim obter a massa fresca média(em
gramas).
Foi estimada também a variância da massa
fresca em cada data de coleta, nas diferentes faces
da exposição ao sol e, em seguida, verificouse a presença de heterocedasticidade pelo teste
do F, máximo de Hartley, a 5% de significância.
Tal teste consiste na divisão da maior parte pela
menor variância obtidas, sendo que um resultado
muito grande(maior que o valor tabelado) dessa
divisão indica a presença de variâncias amostrais
heterogêneas.
Na descrição do crescimento do fruto,
foram avaliados os modelos não lineares Logístico
e Gompertz, cujas equações são apresentadas na
Tabela 1.
Nos modelos apresentados na Tabela 1,
é o valor médio da massa fresca do fruto na data
é o número de
de coleta i, sendo i=1,2,...,14;
dias após o florescimento; α é o valor assintótico
da massa fresca do fruto, ou seja, é o valor no qual
a massa fresca estabiliza conforme o valor de
aumenta o bastante; γ é um parâmetro de locação
sem interpretação prática direta, mas importante
para manter o formato sigmoidal do modelo, está
associado a abscissa do ponto de inflexão; k está
associado ao crescimento, é chamado de índice de
maturidade ou precocidade e, quanto maior for
o valor de k, menos tempo será necessário para o
fruto atingir sua massa fresca assintótica (α);
é o erro aleatório associado à i-ésima observação,
o qual pressupõe-se que seja distribuído segundo
uma normal de forma independente e apresente
.
variâncias constantes, ou seja
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TABELA 1 - Equações dos modelos não lineares ajustados ao acúmulo de massa fresca dos frutos do cafeeiro para
cada face de exposição ao sol.
Modelo

Equação

Logístico
Gompertz

A estimação dos parâmetros foi feita pelo
método dos mínimos quadrados ponderados,
implementado na função gnls, do pacote nlme
(PINHEIRO et al., 2013), do software R (R
DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013), o
qual utiliza uma variação do método iterativo
de Gauss-Newton para obter a convergência.
Os valores iniciais para a execução do processo
iterativo foram obtidos com base em uma análise
exploratória inicial dos dados.
Foram estimados os parâmetros para os
modelos, considerando as variâncias amostrais
homogêneas e heterogêneas com ponderação.
Para estimar os fatores de ponderação foi feito o
gráfico das variâncias amostrais em função das
datas de coleta e identificada uma distribuição
que se assemelhe a esse comportamento. Como
foi identificado que a variância amostral aumenta
rapidamente conforme o fruto se desenvolve,
utilizou-se a função exponencial para modelar
esse comportamento e auxiliar na estimação
dos fatores. Os fatores de ponderação foram
estimados pelo argumento weights da função gnls,
considerando tal comportamento das variâncias
amostrais. Sob a suposição de normalidade
residual, foram obtidos intervalos de confiança
assintóticos para os parâmetros.
A análise de resíduos foi feita por meio dos
testes: Shapiro-Wilk, para verificar o pressuposto
de normalidade residual; Durbin Watson, para
verificar a independência e o teste de BreuschPagan, para verificar a homocedasticidade dos
resíduos. Esse é um passo muito importante no
processo de ajuste de modelos de regressão, de
modo que, se algum desses pressupostos não for
atendido, o modelo não é adequado e esse desvio
deve ser corrigido ou considerado no modelo.
O diagnóstico sobre a qualidade de ajuste
dos modelos aos dados foi feito com base nos
seguintes critérios: coeficiente de determinação

, sendo considerado como melhor
ajustado
aquele modelo que forneceu o maior valor do
; critério de informação de Akaike (AIC),
deve ser indicado como melhor modelo aquele que
apresentar os menores valores de AIC; curvaturas
de Bates e Watts, que medem a não-linearidade
do modelo. Bates e Watts quantificaram a não
linearidade presente nos modelos, com base no
conceito geométrico de curvatura, e mostraram
que a não linearidade pode ser decomposta em
, que é a não
duas componentes: intrínseca
linearidade característica do modelo e paramétrica
, que representa o efeito da parametrização na
não linearidade do modelo.
Um modelo deve ser preferido em relação
a outro se apresentar os menores valores de
não linearidade tanto intrínseca
, quanto
paramétrica
(ZEVIANI, 2012).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2, apresentam-se os resultados
da análise de resíduos para os modelos ajustados
aos dados de acúmulo de massa fresca do fruto
do cafeeiro. Percebe-se que, em todas as situações
estudadas, os resíduos estimados apresentaram
distribuição normal, são independentes e
homocedásticos, ou seja, todos os pressupostos
sobre os resíduos foram atendidos (p-valor > 0,05).
Na Tabela 3, são apresentadas as estimativas
para os parâmetros dos modelos Gompertz e
Logístico, sem utilizar a ponderação, considerando
as variâncias amostrais homogêneas. Todos os
parâmetros foram significativamente não nulos, de
acordo com os intervalos de confiança assintóticos
de 95%.
O teste F máximo de Hartley identificou
que as variâncias amostrais nas datas de coleta
são heterogêneas, nas duas faces de exposição ao
sol, dessa forma, utilizar o fator de ponderação, no
processo de estimação dos parâmetros é necessário
e mais coerente.
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TABELA 2 - Valores das estatísticas dos testes de Shapiro-Wilk, Durbin-Watson e Breusch-Pagan, com os
respectivos p-valor, aplicados aos resíduos dos modelos Gompertz e Logístico, ajustados ao acúmulo de massa
fresca dos frutos do cafeeiro para as faces norte e sul de exposição ao sol.
Modelos

Shapiro-Wilk

p-valor

Durbin-Watson

p-valor

Breusch-Pagan

p-valor

Gompertz norte

0,8796

0,0673

1,9185

0,4021

1,6849

0,4307

Gompertz sul

0,9434

0,4642

1,6922

0,1829

2,8244

0,2436

Logístico norte

0,9138

0,1789

1,3947

0,0684

1,1843

0,5532

Logístico sul

0,9258

0,2660

1,3237

0,0629

2,7923

0,2475

TABELA 3 - Estimativas para os parâmetros dos modelos Gompertz e Logístico ajustados ao acúmulo de massa
fresca dos frutos do cafeeiro, para as faces norte e sul de exposição ao sol, considerando variâncias homogêneas,
e seus respectivos intervalos de confiança assintóticos de 95%.
Gompertz

Logístico

LI

estimativa

LS

LI

estimativa

LS

α

0,9596

1,0339

1,1332

0,9177

0,9947

1,0904

γ

3,4770

4,4972

5,8784

5,7107

7,5087

10,2374

k

0,0213

0,0280

0,0369

0,0319

0,0432

0,0602

Face Norte

Face Sul
α

0,8895

0,9794

1,1119

0,8528

0,9460

1,0713

γ

3,2068

4,6394

6,9908

5,1945

7,6025

12,3626

k

0,0201

0,0298

0,0455

0,0295

0,0453

0,0765

Na Tabela 4, são apresentadas as estimativas
dos parâmetros com seus respectivos intervalos
de confiança assintóticos, estimados utilizando
a ponderação. Todos os parâmetros foram
estatisticamente diferentes de zero, de acordo com
os intervalos de confiança assintóticos de 95%. Ao
comparar a amplitude dos intervalos de confiança
da Tabela 4 com os obtidos na Tabela 3, percebese que, ponderar tornou as estimativas mais
precisas, com intervalos de confiança menores, o
que justifica o uso da ponderação e corrobora os
resultados obtidos por autores como Guedes et al.
(2004), Mazuchelli, Souza e Philippsen (2011) e
Mazzini et al. (2003).
As estimativas para o parâmetro α estão
ligeiramente menores que os valores de massa
fresca máxima observados por Cunha e Volpe
(2011), que foram de 1,09g e 1,033g para as
faces norte e sul, respectivamente. Mas, como
comentado anteriormente, as estimativas de α
são os valores assintóticos, isso é, valor no qual a
massa fresca estabiliza conforme o tempo aumenta
e, o fruto do cafeeiro, após atingir a massa fresca

máxima perde um pouco de água no processo de
secagem, sugerindo que a massa fresca assintótica
é realmente um pouco menor que a máxima
observada. Os índices de maturidade (k) foram
ligeiramente maiores na face norte, sugerindo que
o fruto se desenvolve mais rapidamente nessa face.
O modelo Gompertz atinge o ponto de inflexão um
pouco antes que o modelo Logístico, dessa forma
as estimativas do parâmetro γ são sempre menores
nesse modelo.
Conforme comentado por Gazolla et al.
(2011), no ponto de inflexão do modelo Logístico a
variável em estudo alcança 50% do seu valor final.
Na parametrização do modelo Logístico utilizada
nesse trabalho, o ponto de inflexão ocorre em
dias após o florescimento, para
os frutos da face norte e
DAF, para os frutos da face sul. Neste ponto, as taxas
de crescimento instantâneas passam de crescente para
decrescente e, no modelo Logístico, metade da massa
fresca é atingida. Ao comparar esses valores com as
datas em que foram feitas as coletas do experimento,
percebe-se que a metade da massa fresca foi atingida
na última semana de janeiro de 2008.
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De acordo com a tabela das fases fenológicas
do cafeeiro arábica, apresentada em Camargo
e Camargo (2001), essa época coincide com o
estágio de crescimento lento, passando a granação.
Mas, o ponto de inflexão deve ocorrer no estágio
anterior, que é o estágio de crescimento rápido,
pois é natural que, quando o fruto se encontra
nesse estágio, as taxas de crescimento atinjam seu
máximo (ponto de inflexão) e comecem a diminuir,
levando o fruto ao próximo estágio que é o de
crescimento lento. Ou seja, enquanto a tabela das
fases fenológicas indica que o fruto deveria estar
entre os estágios de crescimento lento e granação,
os resultados estimados pelos modelos estatísticos
indicam que ele ainda está no estágio anterior, fato
que corrobora a idéia de que a cultivar Obatã IAC
1669-20 apresenta desenvolvimento do fruto mais
tardio, como comentado por autores como Cunha
e Volpe (2011) e Pezzopane et al. (2003).
Observando os resultados dos critérios
utilizados para comparar a qualidade de ajuste
na Tabela 5, é possível perceber que ambos os
modelos apresentaram melhores ajustes aos dados
de acúmulo de massa fresca do fruto da face norte
da planta, sugerindo que esses apresentam um
padrão de crescimento mais próximo do sigmoidal.

Embora os dois modelos tenham
apresentado bons ajustes, o modelo Gompertz
apresenta os melhores resultados, em relação
ao modelo Logístico perante todos os critérios
utilizados. As medidas de curvatura de Bates e
Watts evidenciam a superioridade do modelo
Gompertz, pois apresentam os menores valores
da não linearidade tanto intrínseca
, quanto
.
paramétrica
Como também pode ser observado nas
Figuras 1 e 2, ambos os modelos foram capazes de
descrever o acúmulo de massa fresca. No entanto,
os ajustes do modelo Logístico ficaram um pouco
comprometidos devido à simetria em relação ao
ponto de inflexão desse modelo. Embora aconteça
nas duas faces, fica mais bem evidenciado na
Figura 2, pois, ao tentar manter essa simetria, o
modelo Logístico não consegue descrever bem
os dados da fase inicial de crescimento do fruto
(chumbinho).
Observando as Figuras 1 e 2, é possível
perceber um padrão de crescimento mais
próximo do sigmoidal na face norte da planta e
consequentemente, um melhor ajuste por ambos
os modelos.

TABELA 4 - Estimativas para os parâmetros dos modelos Gompertz e Logístico ajustados ao acúmulo de massa
fresca dos frutos do cafeeiro, para as faces norte e sul de exposição ao sol, considerando variâncias heterogêneas
(ponderados) e seus respectivos intervalos de confiança assintóticos de 95%.
Gompertz

Logístico

LI

estimativa

LS

LI

estimativa

LS

0,9300

1,0085

1,0870

0,9201

0,9912

1,0623

Face Norte
α
γ

3,8665

4,8416

5,8168

5,6845

7,6139

9,5432

k

0,0238

0,0303

0,0368

0,0321

0,0439

0,0556

α

0,9468

1,0261

1,1053

0,9512

1,0214

1,0915

γ

2,5784

3,8561

5,1338

3,3529

5,3170

7,2811

k

0,016

0,0246

0,0326

0,0194

0,0305

0,0417

Face Sul

TABELA 5 - Critérios de avaliação da qualidade de ajuste para os modelos Gompertz e Logístico, ambos
ponderados, nas diferentes faces de exposição ao sol.
Face

Norte
Sul

Modelo
Gompertz
Logístico
Gompertz
Logístico

AIC
0,9837
0,9733
0,9673
0,9365

-40,42
-31,40
-31,88
-27,43

0,21
0,22
0,28
0,30

0,62
0,73
0,76
0,89
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FIGURA 1 - Ajustes dos modelos Gompertz e Logísticos, considerando a heterogeneidade de variâncias, para os
dados de acúmulo de massa fresca da face norte da planta.

FIGURA 2 - Ajustes dos modelos Gompertz e Logístico, considerando a heterogeneidade de variâncias, para os
dados de acúmulo de massa fresca da face sul da planta.
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Estes resultados indicam que o crescimento
do fruto do cafeeiro, em massa fresca, não é
simétrico em relação ao ponto de inflexão,
característica do modelo Gompertz, ou seja, o
ponto de inflexão ocorre antes que o fruto atinja
, indicando
a metade do seu peso assintótico

GAZOLA, S. et al. Proposta de modelagem não-linear
do desempenho germinativo de sementes de milho
híbrido. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 4, p.
551-556, abr. 2011.

que, na maior parte do desenvolvimento do
fruto, as taxas de crescimento instantâneas são
decrescentes.
4 CONCLUSÕES
Os modelos não lineares Gompertz e
Logístico se mostraram adequados na descrição da
curva de crescimento em massa fresca do fruto do
cafeeiro, cultivar Obatã IAC 1669-20, fornecendo
parâmetros com interpretações práticas.
A incorporação da heterogeneidade das
variâncias amostrais propiciou estimativas mais
precisas para os parâmetros. Com base nos critérios
utilizados, o modelo Gompertz ponderado é o mais
indicado para descrever o crescimento do fruto do
cafeeiro, em ambas as faces de exposição ao sol.
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SEPARAÇÃO EM CLUSTERS DE PROPRIEDADES RURAIS, EM RELAÇÃO
ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NO CULTIVO DO CAFEEIRO

Sérgio Parreiras Pereira1, Rubens José Guimarães2, Beatriz Terezinha Rosa3,
Luiz Marcelo Antonialli4, Marcelo Marcio Romaniello5
(Recebido: 25 de maio de 2013; aceito: 29 de novembro de 2013)
RESUMO: É notório o aumento da demanda por café sustentável certificado no mercado mundial e para que o Brasil se
mantenha na liderança do fornecimento, faz-se necessária a implantação de políticas públicas para inserir novos cafeicultores
no mercado de cafés diferenciados. A separação em “clusters”, técnica estatística das ciências sociais aplicadas, surge como
uma estratégia para separar grupos de cafeicultores, de acordo com as boas práticas agrícolas (BPAs). Objetivou-se, no presente
trabalho, avaliar a metodologia de separação por cluster levando em consideração o desempenho de grupos de propriedades
rurais em relação às BPAs no cultivo de café, visando à identificação de políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural
diferenciadas. O objeto de estudo foi a Associação dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo (AFASA). A
pesquisa foi realizada com 32 cafeicultores, entre os meses de maio e junho de 2009, através de um questionário estruturado
tipo Survey. As análises estatísticas foram realizadas pelo software estatístico SPSS, que separou os cafeicultores em dois
grupos, sendo o grupo 1 formado por 17 produtores e o grupo 2 por 15 produtores. A análise discriminante possibilitou a
identificação das variáveis que mais discriminaram um grupo do outro. Concluiu-se que os produtores inseridos no Grupo 1
apresentaram melhor desempenho em relação às BPAs, quando comparados ao Grupo 2. A metodologia proposta mostrou-se
capaz de categorizar grupos de propriedades cafeeiras de acordo com o desempenho, em relação às Boas Práticas Agrícolas.
Termos de Indexação: Sustentabilidade, assistência técnica, certificação, gestão, cafeicultura.

SEPARATION IN CLUSTERS OF RURAL PROPERTIES REGARDING GOOD
AGRICULTURAL PRACTICES IN THE CULTIVATION OF COFFEE
ABSTRACT: The increase in the demand for sustainable coffee, certified in the global market, and in order for Brazil to
maintain provision leadership, is notorious and necessary for the implementation of public politics in order to insert new coffee
producers in this differentiated coffee market. The separation into clusters, statistical technique of the applied social sciences,
emerges as a strategy to separate coffee producer groups according to good agricultural practices. The objective of this work
was to evaluate the separation by cluster methodology considering the performance of groups of rural properties in relation to
good agricultural practices in coffee cultivation, aiming at identifying differentiated technical assistance and rural extension
policies. The object of the study was the Associação dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo (AFASA).
The research was conducted with 32 coffee producers between the months of May and June of 2009, through a survey type
structured questionnaire. The statistical analyses were performed by the SPSS statistical softwear, which separated the coffee
producers into two groups, with Group 1 formed by 17 producers and Group 2 by 15 producers. The discriminant analysis
allowed us to identify the variables which most discriminated one group from the other. We conclude that the producers inserted
into Group 1 presented better performance regarding the good agricultural practices when compared to Group 2. The proposal
methodology was capable of categorizing groups of coffee producing properties according to performance regarding good
agricultural practices.
Index terms: Sustainability, technical assistance, certification, management, coffee.

1 INTRODUÇÃO
O sistema agroindustrial do café vem,
ao longo dos anos, passando por significativas
alterações, existindo por parte das grandes redes
varejistas e dos consumidores uma crescente
preocupação com a forma de produção, em relação
aos critérios socioambientais na cultura do café.

Preocupações dos consumidores para
com o ambiente têm levado à criação de nichos
de mercado, com sistemas de rotulagem e
certificações (Renard, 2010). Considerando
a alta competitividade das diferentes cadeias
produtivas, os produtores estão trabalhando
para oferecer produtos com valor e qualidade
superiores, com ênfase na segurança alimentar e
rastreabilidade (Mattos et al., 2009).
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Nas últimas décadas, uma rápida
proliferação de cafés, produzidos por meio de
iniciativas de certificação que buscam avançar
em uma gestão ambientalmente amigável e
socialmente responsável de produção de café,
ocorre no mercado consumidor (Valkila;
Nygren, 2010).
Como consequência, existe uma demanda
crescente por cafés sustentáveis certificados e
o Brasil está entre os países produtores capazes
de atender a esse segmento do mercado,
sendo atualmente o maior fornecedor de cafés
sustentáveis do mercado mundial. Para que o País
mantenha e possa expandir essa posição, faz-se
necessária a implantação de políticas públicas e
privadas, no sentido de inserir novos cafeicultores
nesse mercado de cafés diferenciados, exigindo
ações que visam à adequação das propriedades
agrícolas às Boas Práticas Agrícolas (BPAs). Essa
adequação passa por programas de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER), que devem ser
realizados de acordo com o perfil ou desempenho
dos cafeicultores, em dada região produtora.
Boas práticas agrícolas preveem a
realização de segurança alimentar em relação ao
consumo, higiene, condições de trabalho e gestão
ambiental, dentro da propriedade que produz o
alimento. O protocolo padrão era inicialmente
focado em frutas e legumes frescos (FFV), e mais
tarde cobertos para outras culturas (Amekawa,
2009). As BPA´s são baseadas na demanda dos
consumidores por produtos livres de pesticidas,
exigência para a segurança alimentar por varejistas
e demanda de consumo para a proteção ambiental
(Cruz; Cenci; MAIA, 2006). Os riscos na
cadeia alimentar podem ser gerenciados através
do acompanhamento de todo o processo, desde a
produção até a distribuição, a fim de minimizar a
possibilidade de contaminação e a implementação
de sistemas de rastreabilidade. Os procedimentos
de garantia de qualidade, como o APPCC (Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controle) tornam-se
necessários nesse processo (Mattos et al., 2009).
Segundo conceito da Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(2007), as BPAs consistem na aplicação do
conhecimento disponível ao uso sustentável
dos recursos naturais básicos para a produção
agrícola, buscando viabilidade econômica, social
e gerando produtos saudáveis, inócuos, isentos de
contaminação e resíduos. Dentre os objetivos das
BPAs no setor cafeeiro, destacam-se: o acréscimo
na confiança do consumidor sobre a qualidade e
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inocuidade do produto; minimização do impacto
ambiental: racionalização do uso de produtos
fitossanitários; racionalização do uso de recursos
naturais; ampliação da responsabilidade frente à
saúde e segurança dos trabalhadores. Os modelos
de certificação, independente do selo ou apelo
comercial que apresentam, levam em consideração
as dimensões social, ambiental e econômica,
reconhecidos como o tripé da sustentabilidade,
que, no caso da atividade cafeeira, têm estreita
ligação com as Boas Práticas Agrícolas (BPA’s).
A presente pesquisa justifica-se pela
proposição de ações distintas de assistência técnica
e extensão rural, voltadas para diferentes grupos
de produtores dentro de uma mesma associação,
visando aperfeiçoar os esforços de ATER e a
maximização dos resultados nas dimensões social,
ambiental e econômica. A metodologia proposta
poderá ser utilizada com outros grupos de
cafeicultores que busquem a melhoria do sistema
produtivo e adequação às BPAs.
Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar
a metodologia de separação por cluster levando
em consideração o desempenho de grupos de
propriedades rurais, em relação às BPAs no
cultivo de café, tendo como objeto de estudo
a Associação dos Agricultores Familiares de
Santo Antônio do Amparo (AFASA), visando à
identificação de políticas de Assistência Técnica e
Extensão Rural diferenciadas. O singular, nesse
estudo, está justamente no uso de metodologias
utilizadas pela área de Ciências Socais Aplicadas,
aliadas à análise do desempenho agronômico das
propriedades avaliadas.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no âmbito da
Associação dos Agricultores Familiares de Santo
Antônio do Amparo (AFASA), fundada em 2008,
com sede na cidade de Santo Antônio do Amparo,
localizada no oeste do estado de Minas Gerais. O
método de pesquisa utilizado foi o quantitativo.
Segundo Alencar e Gomes (1998), a vantagem
da abordagem quantitativa é que ela permite,
mediante um conjunto limitado de questões,
analisar o comportamento de um grupo de atores
sociais, facilitando a comparação e o tratamento
estatístico dos dados. Para o levantamento das
informações necessárias às análises do presente
trabalho, foi utilizado um questionário estruturado
tipo Survey, com 158 questões, elaborado por
grupo de agrônomos e técnicos especialistas
em cafeicultura da COCAPEC- Cooperativa
de Cafeicultores e Agropecuaristas, sediada em
Franca – SP.
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O referido questionário foi aplicado e
validado em 2008, em 251 propriedades da região
da Alta Mogiana, por técnicos da COCAPEC, com
apoio do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas).
O questionário foi elaborado com base
nas principais normas, códigos de conduta de
programas de certificação e leis vigentes no País
e compreende um levantamento das Boas Práticas
Agrícolas (BPAs), por meio de uma escala de três
pontos, cujas respostas com relação às adequações
poderiam ser: sim, parcialmente ou não, e ainda
“não se aplica”, nos casos em que a questão não
se aplicava às características da propriedade. As
variáveis onde se encontrou a resposta “não se
aplica” em mais de 50% das propriedades foram
excluídas posteriormente, não participando,
portanto da análise multivariada.
A pesquisa foi realizada com 32 cafeicultores
universo total de membros da AFASA na época nos meses de maio a junho de 2009, o que permitiu
a adoção de uma amostragem probabilística,
com acesso a toda a população estudada. Após
tabulados, os dados foram analisados por
meio do software estatístico SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). O método de
agrupamento utilizado foi o de cluster hierárquico
aglomerativo, que permite obter o grupo total pela
soma dos subgrupos e foi processado pelo método
Ward’s Method que é o mais utilizado, pois
aglomera indivíduos dentro de clusters, de acordo
com o critério de menor incremento de soma
total da distância euclidiana ao quadrado,
dentro do cluster. De acordo com Hair Junior
et al. (1995) e Malhotra (2006), cluster é
uma técnica em que não há dependência entre as
variáveis e, dessa forma, classifica os indivíduos
em grupos homogêneos ou conglomerados
denominados Clusters. Após a separação pela
análise de clusters, foi realizada uma análise
discriminante, em que se apresentam as variáveis
identificadas pelo SPSS, e que causaram maior
divergência ou que distinguiram os dois grupos de
produtores. Malholtra (2006) define que a análise
discriminante ou combinações lineares, separa as
variáveis que melhor discriminam as categorias da
variável dependente (grupos).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, buscou-se dividir em grupos
(análise de cluster) os cafeicultores e suas
propriedades, de acordo com o desempenho,

em relação às Boas Práticas Agrícolas (BPA’s),
no cultivo de café. Na sequência foi realizada a
análise discriminante para conhecer as principais
diferenças que distinguiram os grupos. Na Figura
1, observa-se o dendograma, que é um tipo
específico de diagrama que organiza fatores e
variáveis.
Cada número apresentado no dendograma
representa uma propriedade agrícola dos
cafeicultores ligados à AFASA, possível de
ser reconhecida por meio dos questionários
aplicados. Portanto, por meio do dendograma
pode-se identificar em que grupo cada uma das
propriedades foi colocada com relação às BPAs
e planejar ações e políticas de ATER para cada
um dos grupos. Dentre os 32 entrevistados, todos
participaram da divisão sendo que o Grupo 1
contempla 17 cafeicultores (53,13%) e o Grupo
2, conta com 15 cafeicultores (46,87%). Pode-se
perceber pelo dendograma que as propriedades do
Grupo 1, são aquelas identificadas pelos números
14, 23, 27, 3, 15, 30, 1, 21, 22, 8, 19, 11, 25,
7, 26 ,17 e 28. O Grupo 2 é composto pelas
propriedades 19, 20, 2, 4, 12, 13, 9, 31, 32, 16, 18,
24, 5, 6 e 10. Em seguida foi realizada a análise
discriminante que extraiu 20 variáveis como sendo
aquelas que diferem os cafeicultores em grupos
1 e 2. No caso do presente estudo, utilizaramse 158 variáveis para dividir as 32 propriedades
cafeeiras em dois grupos, o primeiro com 17 e
o segundo com 15 indivíduos. Estatisticamente,
todas as vinte variáveis extraídas foram
consideradas significativas pelo Teste de Wilks
Lambda e pelo teste de F, a menos de 0,001% de
significância. Além disso, a correlação canônica
da função discriminante mostrou-se altamente
significativa, com valor de 1,00, ou seja, 100% das
vinte variáveis extraídas pelo modelo estatístico
classificaram corretamente todos os produtores de
cada grupo separado.
Na sequência, são demonstradas as vinte
variáveis independentes que mais contribuíram na
diferenciação dos grupos. O Grupo 1 apresentou
desempenho superior, em relação ao Grupo 2 em
13 das 20 variáveis (1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª - 7ª 10ª - 12ª - 13ª - 15ª - 16ª - 17ª variáveis ). O Grupo
2 apresentou desempenho superior em relação ao
Grupo 1 em 01 das 20 variáveis, sendo apenas
a 14ª variável. Os dois grupos apresentaram
desempenho semelhante em 06 das 20 variáveis
( 8ª - 9ª - 11ª - 18ª - 19ª - 20ª variáveis ).
Quando se trabalha com discriminantes, a 1ª
questão foi a que mais contribuiu para a separação
dos grupos e a última foi a que menos contribuiu,
embora todas tenham contribuído. Variáveis que
mais contribuíram na divisão dos grupos :
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FIGURA1 - Dendograma com arranjo de agrupamentos de cafeicultores.
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Grupo 1

Grupo 2

Total

Frequência
Absoluta

Porcentual

Absoluta

Porcentual

Absoluta

Porcentual

1ª) Tem controle da quantidade de cafés vendidos?
Não

01

5,9%

08

53,3%

09

28,1%

Parcial

04

23,5%

06

40,0%

10

31,3%

Sim

12

70,6%

01

6,7%

13

40,6%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

2ª) Tem registro das operações de campo?
Não

03

17,6%

12

80%

15

46,9%

Parcial

04

23,5%

01

6,7%

05

15,6%

Sim

10

58,8%

02

13,3%

12

37,5%

Total

17

100,0

15

100,0%

32

100

Não

07

41,2%

-

100%

22

68,8%

Parcial

02

11,8%%

-

-

02

6,3%

Sim

08

47,1%

-

-

08

25%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

3ª) Utiliza Internet?

4ª) Os produtos fitossanitários são armazenados separados dos produtos alimentícios como rações?
Não

-

0%

06

40,0%

06

18,8%

Parcial

03

17,6%

05

33,3%

08

25,0%

Sim

14

82,4%

04

26,7%

18

56,3%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

5ª) Lava os pulverizadores e tratores e implementos em locais adequados?
Parcial

03

17,6%

06

40%

09

28,1%

Sim

11

64,7%

08

53,3%

19

59,4%

Não se aplica

03

17,6%

01

6,7%

04

12,5%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

6ª) Utiliza bicos/pontas adequadas para cada tipo de alvo?
Parcial

05

29,4%

13

86,7%

18

56,3%

Sim
Total

12
17

70,6%
100,0

02
15

13,3%
100,0

14
32

43,8%
100

7ª) Tem terreiro suficiente para produção de café?
Não

02

11,8%

02

13,3%

04

12,5%

Parcial

08

47,8%

12

80,0%

20

62,5%

Sim

07

41,2%

01

6,7%

08

25,0%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

8ª) Remove o café no terreiro nos dois sentidos várias vezes ao dia?
Parcial

13

76,5%

11

73,3%

24

75,0%

Sim

04

23,5%

04

26,4%

08

25,0%
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15

100,0

32

100

9ª) Utiliza sacarias em boas condições, limpas, sem cheiro, sem fungos?
Parcial

-

-

01

6,7%

01

3,1%

Sim

17

100%

14

93,3%

31

93,8%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

Não

11

64,7%

-

100%

26

81,3%

Sim

06

35,3%

-

-

06

18,8%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

10ª) Faz ou já fez PEPRO?

11ª) O controle de plantas invasoras/ervas daninhas é feito de forma adequada?
Parcial

02

11,8%

02

13,3%

04

12,5%

Sim

15

88,2%

01

86,7%%

13

87,5%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

12ª) Descarta a água utilizada na lavagem de máquinas e implementos em local adequado?
Não

01

5,9%

-

-

01

3,1%

Parcial

02

11,8%

06

40,0%

08

25,0%

Sim

10

58,8%

05

33,3%

15

46,9%

Não se aplica

04

23,5%

04

26,5%

08

25%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

13ª) A fonte utilizada nas pulverizações é adequada?
Não

02

11,8%

01

6,7%

03

9,4%

-

-

03

20,0%

03

9,4%

Sim

15

88,2%

11

73,3%

26

81,3%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

Parcial

14ª) O pulverizador mecanizado ou costal está em boas condições para aplicações?
Parcial

03

17,6%

-

-

03

9,4%

Sim

14

82,4%

15

100%

29

90,6%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

05

15,6%

15ª) Acompanha e registra o número de bombas utilizadas em cada pulverização?
Não

-

-

05

33,3%

Parcial

04

23,5%

06

40,0%

10

31,3%

Sim

13

76,5%

04

26,7%

17

53,1

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

16ª) Faz calibragem do equipamento antes de cada aplicação?
Não

-

41,2%

-

-

09

68,8%

Parcial

01

5,9%

-

-

01

3,1%

Sim

09

52,9%

15

100%

22

28,1%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100
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17ª) Prioriza o início da colheita com menos de 5% de grãos?
Parcial

07

41,2%

10

66,7%

17

53,1%

Sim

10

58,8%

5

33,3%

15

46,9%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

02

13,3%

06

18,6%

18ª) Faz as leiras respeitando o sentido da declividade do terreiro ?
Parcial

04

23,5%

Sim

13

76,5%

12

80,0%

25

78,1%

-

-

01

6,7%

01

3,1%

17

100,0

15

100,0

32

100

Não se aplica
Total

19ª) Tem todas as áreas de reserva legal demarcadas e averbadas?
Não

07

41,2%

03

20%

10

31,3%

Parcial

01

5,9%

04

26,7%

05

15,6%

Sim

09

52,9%

08

53,3%

17

53,1%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

20ª) Os trabalhadores têm local adequado para as refeições?
Não

03

17,6%

-

-

03

9,4%

Parcial

04

23,5%

06

40,0%

10

31,3%

Sim

10

58,8%

09

60,0%

19

59,4%

Total

17

100,0

15

100,0

32

100

A primeira variável corresponde àquela
de maior importância na divisão dos grupos:
“Tem controle/registro da quantidade de cafés
vendidos”. O controle e registro das operações
administrativas e de campo estão diretamente
ligados à rastreabilidade, que é um dos pontos
mais exigidos no mercado de cafés certificados.
Rastreabilidade refere-se à capacidade de
identificar a origem e/ou o destino de um
produto alimentar (Pouliot; Sumner, 2013).
Nessa primeira variável, o Grupo 1 apresentou
desempenho superior ao Grupo 2 demonstrando
maior capacidade administrativa das propriedades.
A segunda variável, ainda tratando de
rastreabilidade, faz referência ao registro e controle
das operações de campo. Pereira, Bliska e Giomo
(2007) citam como prática obrigatória a adoção de
cadernos de campo e pós-colheita para o registro
de dados e técnicas de manejo, necessários
à adequada gestão da produção.Também nessa
segunda variável, o Grupo 1 foi superior ao Grupo
2, controlando em maior magnitude, as operações
de campo.
A 3ª variável, em ordem de importância
na divisão dos grupos, demonstra a utilização da
internet por parte dos cafeicultores associados
à AFASA, e nesse quesito o Grupo 1 também

apresentou melhor desempenho. Hoje, as
tecnologias de informação e comunicação (TICs)
estão inseridas nas atividades rurais como fator
de competitividade. Os controles agronômicos,
zootécnicos e administrativos utilizam softwares
variados e muitos deles encontram-se disponíveis
gratuitamente na Internet.
A 4ª variável faz referência aos aspectos dos
produtos fitossanitários e seu armazenamento, que
devem ser separados de produtos alimentícios,
rações e etc. Os produtos devem ser armazenados
de forma correta e situados o mais longe possível
de habitações e dos locais onde se conservam ou se
consomem alimentos (REDE DE AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL - RAS, 2010). Na presente
variável, o Grupo 1 apresentou maior preocupação
com essa questão, quando comparado ao Grupo 2.
A 5ª variável, em ordem de importância
na divisão dos grupos ,refere-se à lavagem dos
tratores, pulverizadores e outros implementos
em locais adequados. Essa variável configura-se
fazendo referência à possibilidade de contaminação
de cursos d’água e solo. Problemas globais, como
a erosão, degradação e eutrofização do solo e da
água são sérias ameaças para a sustentabilidade
dos sistemas agrícolas modernos (KOOKANA;
BASKARAN; NAIDU, 1998).
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Nesse item, o Grupo 1 apresentou melhor
performance que o Grupo 2.
A 6ª variável faz referência à tecnologia
de aplicação de defensivos: “Utiliza bicos/pontas
adequadas para cada tipo de alvo”, sendo que o
Grupo 1 atende melhor a essa recomendação.
As aplicações malfeitas de defensivos químicos
podem ser extremamente onerosas, caso seja
necessária uma reaplicação e a produtividade
seja menor, ou mesmo por meio de problemas
resultados de deriva. Segundo Juliatti, Nascimento
e Rezende (2010), a seleção e o uso adequado
de pontas de pulverização são essenciais para a
melhoria das condições de precisão e segurança
na aplicação de agroquímicos.
A 7ª e 8ª variáveis revelam as práticas dos
cafeicultores quanto ao uso dos terreiros para
a secagem do café. Na 7ª variável, o Grupo 1
apresenta “terreiro suficiente” para a secagem
do café, enquanto o Grupo 2 apresenta menor
adoção dessa recomendação. Já na 8ª variável,
que trata do revolvimento do café no terreiro, nos
dois sentidos, várias vezes ao dia, os dois Grupos
separados pela análise de Cluster apresentaram
desempenho similar. De acordo com Abrahão et
al. (2010) e Palacin et al. (2009), a secagem é uma
operação considerada crítica por proporcionar
estresses térmicos, desenvolvimento de fungos
indesejáveis, adição de odores indesejados e
outros contaminantes nos frutos ou nos grãos,
dependendo da técnica empregada.
A 9ª variável trata da utilização de sacarias
em boas condições, limpas, sem cheiro e sem
fungos para o armazenamento do café. Também
nessa questão, os dois grupos apresentaram
comportamento similar, tendendo à aceitação
quase total da recomendação técnica. As condições
de armazenamento do café e a própria sacaria
podem influenciar negativamente a qualidade do
café.
A 10ª variável apresenta questionamento
com relação à adesão ou não ao Prêmio Equalizador
Pago ao Produtor – PEPRO. A comercialização
do café em mercados derivativos, seja por bolsa
de mercadorias e/ou por Cédula do Produto
Rural (CPR), ainda é pouco usada. Porém, seu
uso vem ganhando importância, pois, com a
tendência da profissionalização da cafeicultura,
a utilização de mecanismos que garantam preços
para os cafeicultores, será cada vez mais ampliada
(FONTES; CASTRO JÚNIOR; AZEVEDO,
2005). Nesse ponto, o Grupo 1 demonstrou adotar,
em magnitude essa forma de comercialização.
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A 11ª variável abordou o manejo de plantas
invasoras e se o mesmo é realizado de forma
adequada. Segundo Kookana, Baskaran e Naidu
(1998), o uso de herbicidas facilita a prática de
cultivo mínimo ou plantio direto que, juntamente
com rotações de culturas, contribui diretamente
para a proteção do meio ambiente através da
redução da degradação do solo. Nessa variável, os
dois grupos apresentaram desempenho similar.
A 12ª variável refere-se ao descarte de água
utilizada na lavagem de máquinas e equipamentos
em local adequado e tem semelhança com a 5ª
variável, onde também existe a possibilidade de
contaminação de cursos d’água e do ambiente
como um todo. As águas provenientes da lavagem
dos equipamentos de aplicação de agroquímicos
devem ser coletadas e não misturadas com as
águas residuárias domésticas ou descarregadas em
ambiente sem ter sido tratada previamente (RAS,
2010). O Grupo 1 apresentou maior preocupação
com relação a essa variável.
As quatro variáveis seguintes tratam
de pulverização e tecnologia de aplicação. A
13ª variável coloca a adequação da fonte de
água utilizada nas pulverizações. A fonte de
água utilizada nas pulverizações deve levar em
consideração a qualidade física da mesma, ou
seja, a quantidade de sedimentos em suspensão.
A qualidade química da água, que pode ser
analisada de várias formas, sendo que uma delas,
que tem grande interferência sobre a eficácia dos
agrotóxicos é a “dureza”, podendo causar uma
baixa eficácia e a obstrução de filtros e pontas
de pulverização (RAMOS; ARAÚJO, 2012). O
Grupo 1 apresentou melhor desempenho com
relação a essa variável.
As condições dos pulverizadores são
analisados na 14ª variável e, pela primeira vez no
estudo, o Grupo 2 apresentou melhor desempenho
que o Grupo1. Segundo Alvarenga e Cunha
(2010), o sucesso de um programa fitossanitário,
na agricultura, depende da utilização de produto
eficiente e de uma tecnologia de aplicação,
estabelecendo métodos de controle das aplicações
de defensivos, principalmente no que diz respeito
às máquinas aplicadoras. No Brasil, salvo algumas
exceções, a inspeção periódica de pulverizadores
é uma importante ferramenta para melhorar a
tecnologia de aplicação de defensivos (GIL, 2007).
O acompanhamento e registro do número
de bombas utilizadas em cada pulverização
na 15ª variável remetem ao conhecimento
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dos cafeicultores com relação à gestão e
a rastreabilidade das atividades dentro da
propriedade. Nesse quesito, o Grupo 1 apresentou
melhor desempenho, corroborando com outras
questões ligadas à rastreabilidade.
A necessidade de realização de calibragem
dos pulverizados antes de cada aplicação foi
analisada na 16ª variável, em que o Grupo 1
apresentou melhor performance do que o Grupo2.
Os produtos fitossanitários quando usados de
forma inadequada tornam-se um sério risco à
saúde humana e ambiental, por isso é importante
reduzir as perdas na aplicação, aumentandose a eficiência das operações de pulverizações
(JULIATTI; NASCIMENTO; REZENDE, 2010).
A 17ª variável analisou se o produtor
prioriza o inicio da colheita, com menos de 5% de
grãos verdes. O café, por apresentar mais de uma
florada, proporciona, numa mesma planta, frutos
em diferentes fases de maturação (chumbinho,
verde, verde-cana, cereja, passa e seco). O estádio
cereja corresponde ao ponto ideal de maturação
onde são obtidas bebidas de melhores qualidades
(ABRAHÃO et al., 2009). Dessa forma, é de
grande importância observar a quantidade de
frutos verdes antes do início da colheita. De acordo
com Arruda et al. (2011) a pré-seleção dos grãos
e seus estádios de maturação ideais, tornam esses
cafés de melhor qualidade. O Grupo 1 apresentou
maior cuidado com essa recomendação quando
comparado ao Grupo 2.
A 18ª variável também avalia um aspecto
referente à pós-colheita do café: faz leiras
respeitando o sentido da declividade do terreiro.
Após o segundo dia de secagem, os frutos devem
ser arrumados em pequenas leiras, de 15 a 20 cm
de altura no final da tarde, esparramando-se o café
no outro dia, bem cedo. Em caso de ocorrência de
chuvas, as leiras são maiores, colocadas no sentido
do declive do terreiro. Após o término das chuvas,
as leiras devem ser revolvidas, até a secagem
completa do café (EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA,
2005). Os dois grupos separados pela análise de
cluster apresentaram desempenho semelhante,
com relação a essa variável.
Também na 19ª variável, os dois grupos
apresentaram desempenho similar no que se refere
às áreas de reserva legal demarcadas e averbadas.
O Novo Código Florestal dispensou a averbação à
margem da matrícula do imóvel.

Pelo seu Artigo 18, a área de Reserva
Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente, por meio de inscrição no CAR de
que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nessa Lei (SANTOS, 2013).
E a última variável questionou se os
trabalhadores possuem local adequado para
as refeições e os dois grupos apresentaram
performance semelhante com essa preocupação.
A NR 31 – Norma Regulamentadora do Ministério
do Trabalho e Emprego exige que empregador
rural ou equiparado deva disponibilizar aos
trabalhadores áreas de vivência compostas de
instalações sanitárias;
locais para refeição;
alojamentos, quando houver permanência de
trabalhadores no estabelecimento nos períodos
entre as jornadas de trabalho; local adequado para
preparo de alimentos e lavanderias (BRASIL,
2005).
4 CONCLUSÕES
As propriedades rurais dos cafeicultores
ligados à AFASA apresentam desempenho
heterogêneo em relação às diferentes dimensões
analisadas no presente trabalho. Embora algumas
variáveis apontem homogeneidade com relação a
algumas práticas agrícolas e gerenciais, tornaramse evidentes diferenças dentro do conjunto de
propriedades.
A metodologia proposta mostrou-se capaz
de categorizar grupos de propriedades cafeeiras,
de acordo com o desempenho com relação às Boas
Práticas Agrícolas; o que pode melhorar o uso
dos recursos e maximizar resultados de programas
de extensão rural e universitária, orientados por
estudos semelhantes aos do presente trabalho.
A metodologia proposta, ainda que modificada a
cada situação, poderá ser importante ferramenta
para a elaboração de políticas públicas mais
eficientes e eficazes.
Além disso, o uso de metodologias
de separação por clusters, tradicionalmente
utilizada em estudos da área de Ciências Sociais
Aplicadas, em um estudo de caráter agronômico,
aproxima duas áreas do conhecimento e fortalece
a interdisciplinaridade, tão desejada no mundo
científico e ainda pouco explorada.
5 REFERÊNCIAS
ABRAHÃO, S. A. et al. Compostos bioativos e
atividade antioxidante do café (Coffea arabica L.).
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 2, p. 414420, mar./abr. 2010.

Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 2, p. 216-225, abr./jun. 2014

Separação em clusters de propriedades rurais ...
______. Influência de safras agrícolas e tratamentos
fungicidas no café cereja descascado e bóia. Ciência
e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, p. 1919-1925, 2009.
Número especial.
ALENCAR, E.; GOMES, M. A. Metodologia de
pesquisa social e diagnóstico participativo. Lavras:
UFLA/FAEPE, 1998. 212 p.
ALVARENGA, C. B. de; CUNHA, J. P. da. Aspectos
qualitativos da avaliação de pulverizadores hidráulicos
de barra naregião de Uberlândia, Minas Gerais.
Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 30, n. 3, p. 555562, 2010.
AMEKAWA, Y. Reflections on the growing influence
of good agricultural practices in the global south.
Journal of Agricultural & Environmental Ethics,
Dordrecht, v. 22, n. 6, p. 531-557, Dec. 2009.

225
ARRUDA, N. P. et al. Arabica coffee discrimination
between maturation stages and post-harvesting
processing types, using solid phase microextraction
coupled to gas chromatography and principal
components analysis. Química Nova, São Paulo, v. 34,
n. 5, p. 819-824, maio 2011.
BRASIL. Norma Regulamentadora nº 31, de 3 de março
de 2005. Segurança e saúde no trabalho na agricultura.
Brasília, 2005. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/
data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/
NR-31%20(atualizada).pdf>. Acesso em: 15 dez. 2012.
CRUZ, A. G. da; CENCI, S. A.; MAIA, M. C. A. Good
agricultural practices in a Brazilian produce plant. Food
Control, Guildford, v. 17, n. 10, p. 781-788, Oct. 2006.
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
PESQUISA
AGROPECUÁRIA. Elementos de apoio para as
boas práticas agrícolas e o sistema APPCC. 2.
ed. Brasília, 2005. (Série Qualidade e Segurança
dos Alimentos). Disponível em: <http://www.
infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/118534/1/

Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 2, p. 216-225, abr./jun. 2014

Souza,
M de. et al.
226 CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA E CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
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EM LAVOURA DE CAFÉ CONILON SUBMETIDA À SUBSOLAGEM
Joabe Martins de Souza1, Robson Bonomo², Fábio Ribeiro Pires3,
Diego Zancanella Bonomo4

(Recebido: 25 de maio de 2013; aceito: 27 de agosto de 2013)
RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito do preparo do solo, na retenção de água e condutividade hidráulica
do solo, em lavoura de café Conilon (Coffea canephora Pierre) submetida à subsolagem na linha de plantio. A área do
experimento foi composta por três talhões T11, T7 e T3, cultivada com cafeeiro a 11, 7 e 3 anos, respectivamente. Foram
retiradas amostras indeformadas, na linha (P1) e entrelinha (P2), e nas camadas 0,00-0,20, 0,20-0,40,0,40-0,60, 0,60-0,80 m,
com três repetições, para avaliação da retenção de água e da condutividade hidráulica. O P1 no T11 apresentou maior conteúdo
de água na capacidade de campo, como também curvas semelhantes para todas as camadas. O T7 apresentou maior conteúdo
de água retida no P2, em todas as tensões, nas camadas de 0,20-0,80 m, já no P1 a maior água disponível foi na camada de
0,00-0,20 m, e a menor na camada de 0,60-0,80 m. No T3, a maior retenção no P1 foi nas camadas de 0,00-0,60 m, devido à
maior retenção de água em tensões baixas. As condutividades hidráulicas diferiram estatísticas entre as posições estudadas, nas
camadas de 0,00-0,20 e 0,20-0,40 m e não deferiram entre talhões, apresentando maior condutividade nas camadas 0,00-0,40
m. A subsolagem proporcionou maior retenção de água em baixas tensões, aumentou a água disponível no solo na camada de
0,00-0,60 m, em relação à entrelinha, a condutividade hidráulica do solo foi aumentada correlacionando-se negativamente com
microporosidade e positivamente com porosidade total e macroporosidade. O efeito não varia com o tempo após preparo do
solo.
Termos para indexação: Coffea canephora Pierre, preparo do solo, armazenamento de água, infiltração, tabuleiros costeiros.

SOIL WATER RETENTION CURVE AND HYDRAULIC
SOIL IN COFFEE CROP CONILON SUBMITTED TO SUBSOILING
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effect of tillage, water retention and soil hydraulic conductivity in
Conilon coffee crop (Coffea canephora Pierre) submitted to subsoiling in the row. The area of this experiment was comprised
of three plots T11, T7 and T3, with coffee grown to 11 7 to 3 years respectively. Undisturbed samples were taken in the line (P1)
and leading (P2), and layers 0.00-0.20, 0.20-0.40,0.40-0.60, 0.60-0.80 m, with three replicates for evaluation of water retention
and hydraulic conductivity. The P1 in T11 showed higher water content at field capacity, as well as similar curves for all layers.
The T7 showed higher water content retained in the P2 all voltages in layers of from 0.20 to 0.80 m, most P1 now available
water-layer was 0.00 to 0.20 m, and the lower layer 0.60-0.80 m. In T3 greater retention in P1 was, in layers of 0.00 to 0.60 m,
due to increased water retention in low voltages. Hydraulic conductivities statistics differ between the studied positions, layers
of 0.00-0.20 and 0.20-0.40 were accepted me not between plots, with higher conductivity in the layers from 0.00 to 0.40 m.
The subsoiling provided greater water retention at low voltages, increased the available water in the soil layer of 0.00 to 0.60
m, compared to the spacing, the soil hydraulic conductivity was increased and correlated negatively with microporosity and
positively with total porosity and macroporosity, and the effect does not vary with time after soil tillage.
Index terms: Coffea canephora Pierre, soil preparation, water storage, infiltration, coastal tablelands.

1 INTRODUÇÃO
No estado do Espírito Santo destacase, principalmente, o café Conilon entre outras
culturas, tendo esse grande importância econômica
e social no norte do Estado, sendo, conforme
Bonomo et al. (2013), uma das principais fontes
de renda e emprego.
O solo é o principal suporte da produção

agrícola, sendo que as práticas realizadas antes
da implantação de uma lavoura cafeeira têm
significado especial, principalmente no preparo do
solo.
O preparo do solo está relacionado
a sustentabilidade das culturas, pois exerce
influência em grande parte dos atributos físicos do
solo, afetando todo o processo de estabelecimento,
desenvolvimento e produção das plantas cultivadas.
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Os sistemas de preparo do solo devem
proporcionar boas condições físicas do solo,
para que as plantas possam se desenvolver
adequadamente (CORTEZ et al., 2011).
Dentro dos vários atributos físico-hidrícos
dos solos, relacionados ao armazenamento de água
no solo e ao desenvolvimento das plantas, está à
curva de retenção de água no solo (CRA). A curva
de retenção de água no solo expressa a relação
entre o potencial mátrico e a umidade do solo
(NASCIMENTO et al., 2010).
A curva de retenção de água é usada em
vários estudos como o balanço de água no solo, a
disponibilidade de água às plantas, a dinâmica da
água e solutos no solo, a infiltração e o manejo de
irrigação. A CRA pode fornecer tanto o momento
quanto a quantidade de água a aplicar para um
manejo correto e adequado de irrigação. A partir
dela, pode-se obter, também, os valores de umidade
correspondentes à capacidade de campo (θCC) e ao
ponto de murcha permanente (θPMP), sendo que a
diferença de umidade entre θCC e θPMP é definida
como a capacidade de água disponível (CAD) de
um solo a uma dada profundidade (BARRETO
et al., 2011). Segundo Bonomo et al. (2013),
através de um manejo adequado da irrigação,
pode-se economizar água, energia, aumentar a
produtividade da cultura e melhorar a qualidade do
produto.
O conteúdo de água retido em determinado
Ψm depende da estrutura, da distribuição dos poros,
da densidade do solo, nos quais fenômenos capilares
são de maior importância; quando os fenômenos
de adsorção dominam esta é dependente da textura
e da superfície específica das partículas minerais,
da fração argila (AJAYI et al., 2009; BEUTLER et
al., 2002; HILLEL, 1982; REATTO et al., 2007).
A condutividade hidráulica do solo saturado
(Ksat) é outro atributo físico-hídrico do solo que
assume relevância por fornecer informações
imprescindíveis da capacidade de transporte de
água, solutos em praticamente todos os mecanismos
de fluxos (TREVISAN et al., 2009).
Segundo Silva et al. (2012) e Trevisan et
al. (2009), a condutividade hidráulica do solo
sofre influência de atributos desse solo tais
como: estrutura, composição granulométrica,
homogeneidade do perfil do solo, densidade do
solo, porosidade total e macro e micro porosidade,
manejo e teor de matéria orgânica.
Objetivou-se , neste trabalho, avaliar os
efeitos do preparo do solo no plantio de café
Conilon (Coffea canephora Pierre), submetido à
subsolagem no sulco de plantio, na capacidade
de retenção de água e condutividade hidráulica
do solo.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido em área com
cultivo de café Conilon, localizada no município
de São Mateus-ES, latitude 18°43’58,57” S e
40° 5’ 52,97”O, com lavouras já implantadas e
manejadas. O espaçamento empregado é de 3 x 1
m, sendo utilizado o sistema de poda programada
do Conilon, onde é feita a renovação, podas
drásticas das plantas, a cada quatro safras.
O clima do município de São Mateus é Aw,
segundo classificação de Köppen, caracterizado por
clima tropical úmido, com inverno seco e chuvas
máximas no verão. A precipitação média anual é
de 1.200 mm, e concentra-se entre os meses de
novembro e jaeeneiro. A temperatura média anual
é de 23°C, e as médias máximas e mínimas são de
29°C e 18°C, respectivamente.
O solo da área de estudo, típico de tabuleiro
costeiro que constitui a classe predominante no
Norte e Noroeste do estado do Espírito Santo
(IJSN, 2012), foi classificado como Argissolo
Amarelo coeso, textura média em A e argilosa em
B, segundo metodologia da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2006).
O delineamento experimental utilizado foi
inteiramente ao acaso, sendo um fatorial 3 x 4 x
2, com três repetições, sendo 3 talhões com idades
diferentes T11 (11 anos), T7 (7 anos) e T3 (3 anos)
e quatro camadas amostradas (0,00-0,20, 0,200,40, 0,40-0,60, 0,60-0,80 m) e duas posições P1
(linha do cafeeiro) e P2 (entrelinhas do cafeeiro).
Os três talhões foram submetidos à
subsolagem na linha do cafeeiro, na época de
transplantio, para subsolagem do terreno com a
utilização de um trator de pneu traçado de 140 cv,
com subsolador de 4 hastes de 0,50 m (T11 – 11
anos), um trator de esteira modelo D6 com ripper
de 0,80 m (T7 – 7 anos) e um trator de pneu de 180
cv com ripper de 0,80 m (T3 – 3 anos).
O manejo mecanizado da área ocorre no
transplantio e a cada 4 anos, com a realização
da poda drástica das plantas de 0,20-0,40 m de
altura do solo. Nessa ocasião ocorrem as práticas
mecanizadas com a entrada de um trator de pneu
de 65 cv, com triturador e aplicador de calcário. Ao
longo do primeiro ano de implantação da lavora,
e no pós-poda, ocorrem também a aplicação de
adubo foliar e defensivos, com média de cinco
entradas, utilizando um trator Agrale 4200.
As amostras com estrutura preservada
(indeformadas), utilizadas para a determinação da
curva de retenção de água no solo foram coletadas
nas posições e camadas anteriormente citadas,
com o auxílio de um amostrador de Uhland,
utilizando cilindros com 0,05 m de diâmetro e
0,03 m de altura.

Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 2, p. 226-236, abr./jun. 2014

Souza, J. M de. et al.

228

Nestas amostras foram determinadas a
porosidade total (PT) como sendo igual à umidade
de saturação (m3 m-3)e a microporosidade
(MICRO), (m3 m-3) que foi considerada como
sendo a água retida à tensão de 6 kPa. Por
diferença entre PT e MICRO foi calculada a
macroporosidade (MACRO), (m3 m-3), sendo que
a densidade do solo (Ds) foi calculada com base
na relação entre massa de sólidos e volume total da
amostra, expresso em g cm-3 (EMBRAPA, 1997),
e a curva de retenção de água no solo, segundo
Andrade Júnior et al. (2007).
A curva de retenção de água no solo foi
ajustada ao modelo proposto por Genuchten
(1980), descrito pela Equação 1, que associa os
valores de umidade obtidos no equilíbrio com os
respectivos potenciais.
(1)

em que:
θ = umidade volumétrica do solo (m3 m-3);
θr= umidade volumétrica do solo na tensão de
1500 kPa (m3 m-3);
θs= umidade volumétrica do solo saturado (m3 m-3);
Ψ= Potencial da água no solo (kPa);
α,m,n= parâmetros empíricos da equação, obtidos
pelo ajuste do modelo.
A umidade de saturação θs e a umidade
residual θr , constantes no modelo, foram tratadas
como variáreis independentes, sendo assumidas
como equivalentes à porosidade total e à umidade
em equilíbrio com o potencial de 1500 kPa,
respectivamente. O parâmetro foi considerado
dependente de , equivalendo a 1-1/(MUALEM,
1976), sendo que n representa um índice de
distribuição dos tamanhos poros, já o parâmetro
α, que como o n define o formato da curva,
representa o inverso do potencial de entrada de ar.
Na obtenção desse ajuste foi utilizado o software
SWRC (DOURADO NETO et al., 2001).
A água disponível (AD) foi calculada pela
diferença entre o teor de água obtido na capacidade
de campo (10 kPa) e o teor de água retido no
potencial de 1500 kPa, considerado como sendo o
ponto de murcha permanente. A água prontamente
disponível (APD) foi calculada pela diferença
entre de teor de água retida a 10 kPa e a 100 kPa,
conforme definido por Costa et al. (2009). O
potencial critico para a cultura do café de 100 kPa
foi utilizado conforme Serafim et al. (2013), que

relatam que a umidade do solo acima da tensão de
100 kPa é considerada ótima para cultura já que
permite o metabolismo pleno das plantas, sendo
que umidade do solo entre as tensões de 100 kPa
a 1500 kPa. decrescem o metabolismo à medida
que se aproxima da tensão de 1500 kPa.
As medidas de condutividade hidráulica
do solo saturado foram realizadas utilizando-se
um permeâmetro de Guelph, de acordo como os
procedimentos descritos no manual de instruções
operacionais do próprio permeâmetro (SOIL
MOISTURE EQUIPAMENT CORP, 2005).
As medidas das taxas de infiltração foram
realizadas em cargas constantes de 0,05 m (R1) e
0,10 m (R2) de água em intervalos de tempos, nos
dois pontos e no centro de cada uma das quatro
profundidades já apresentadas. Por meio das
Equações 2 ou 3, cuja escolha dependeu da opção
de reservatório combinado ou interno utilizado,
foi possível calcular a condutividade hidráulica
do solo saturado.
(2)

(3)

em que:
Ksat = condutividade hidráulica do solo saturado
(cm s-1);
R1 e R2e = taxas de infiltração de água, determinadas
pelo permeâmetro, para as cargas constantes de
0,05 e 0,10 m, respectivamente;
X e Y = constantes fornecidas pelo fabricante do
permeâmetro.
No caso do permeâmetro utilizado, as
constantes X e Y são respectivamente 35,22 para
o reservatório combinado e 2,15 para o interno.
A análise textural foi realizada pelo método
da pipeta, baseado no princípio da velocidade
de queda das partículas, conforme a Lei de
Stokes, utilizando-se como dispersante químico
o hidróxido de sódio a 0,1 mol L-1 (EMBRAPA,
1997) (Tabela 1).
Os resultados obtidos foram submetidos
à análise de variância. As médias foram
comparadas pelo teste Scott-Knott, ao nível de
5% de probabilidade. Além disso, para verificar
relações entre algumas variáveis, foi realizada
complementarmente correlação linear de Pearson.
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TABELA 1 - Valores médios de areia grossa, fina, silte e argila nas duas posições , quatro camadas e três talhões.
Talhão

Posição

P1
T11
P2

P1
T7
P2

P1
T3
P2

Camada
(m)

Areia Grossa

0,00-0,20

622

0,20-0,40
0,40-0,60

Areia
Fina

Argila

Silte

145

221

12

381

192

420

7

345

159

489

7

0,60-0,80

320

165

504

12

0,00-0,20

619

156

219

6

0,20-0,40

442

181

362

15

0,40-0,60

310

153

518

19

0,60-0,80

306

152

534

7

0,00-0,20

570

165

251

14

0,20-0,40

445

191

349

15

0,40-0,60

362

177

448

13

0,60-0,80

323

145

520

12

0,00-0,20

577

165

244

13

0,20-0,40

450

159

381

10

0,40-0,60

363

157

474

6

0,60-0,80

353

140

502

5

0,00-0,20

547

179

260

14

0,20-0,40

422

184

374

20

0,40-0,60

373

158

459

10

0,60-0,80

307

140

537

16

0,00-0,20

675

119

186

20

0,20-0,40

515

179

292

13

0,40-0,60

362

148

481

9

0,60-0,80

354

129

508

8

g kg-1

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve aumento da microporosidade
em
profundidade,
com
diminuição
da
macroporosidade proporcionada pelo aumento da
densidade do solo, comprovando que, no processo
de compactação, ocorre a transformação de macro
em microporos resultados que corroboram com
Souza et al. (2010), porém não houve diferença
estatística entre as posições estudadas (Tabela 2).
No ajuste das curvas de retenção de água, o
modelo de Van Genuchten apresentou alto poder
explicativo, com coeficiente de determinação (R2)
acima de 98% para todos os talhões estudados.
Portanto, o modelo de Van Genuchten caracteriza
bem a relação entre o conteúdo de água no solo

dentro do intervalo de potencial matricial avaliado.
No T11(11 anos), as curvas apresentaram
comportamento semelhante para as camadas de
0,00-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60, 0,60-0,80 m,
onde P1 apresentou maior conteúdo de água retido
na CC (pF 2,0 = 10 kPa), em relação ao P2 e uma
maior inclinação da curva nas baixas tensões,
favorecendo assim a maior água disponível
especialmente na camada 0,00-0,20 m. O PMP
(pF 4,2 = 1500 kPa) apresentou-se praticamente
igual para todas as camadas. O aumento da água
disponível verificado nesse talhão nas camadas de
0,00-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, deve-se ao
maior conteúdo de água retido nessas camadas no
P1, em relação ao P2 (Figura 1 e Tabela 3).
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1,51

1,72

1,66

1,38

1,39

1,46

1,66

1,45

1,58

1,66

0,20-0,40

0,40-0,60

0,60-0,80

0,00-0,20

0,20-0,40

0,40-0,60

0,60-0,80

0,00-0,20

0,20-0,40

0,40-0,60

Aa

Ab

Bb

Aa

Bb

Bb

Bb

Aa

Aa

Ba

Bb

P2

1,60

1,72

1,67

1,62

1,67

1,67

1,60

1,66

1,60

1,61

1,53

Ds (g cm )

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

41,76

47,17

46,85

39,09

47,14

48,13

48,84

39,21

38,41

44,68

43,85

P1

Ba

Aa

Aa

Bb

Aa

Aa

Aa

Ba

Ba

Aa

Aa

P2

41,19

38,67

42,56

46,41

40,81

39,24

36,65

40,93

39,62

39,75

Aa

Ab

Aa

Aa

Ab

Ab

Ab

Aa

Aa

Ab

Aa

14,45

22,71

27,73

10,72

23,67

28,53

28,52

9,51

9,06

20,21

19,83

P1

Ca

Ba

Aa

Ca

Ba

Aa

Aa

Ca

Ca

Ba

Ba

14,26

15,38

22,83

12,30

12,73

15,78

18,72

11,38

11,54

17,35

22,42

P2

MACRO (m3 m-3)

Atributos Físicos do solo

40,32

-3

PT (m m )
3

Ba

Bb

Aa

Ba

Bb

Bb

Ab

Ba

Ba

Aa

Aa

27,31

24,46

19,11

28,36

23,46

19,59

20,31

29,70

29,34

24,47

24,02

P1

Aa

Ba

Ba

Aa

Ba

Ba

Ba

Aa

Aa

Ba

Ba

26,92 Aa

23,29 Ba

19,68 Ba

34,11 Aa

28,07 Aa

23,46 Ba

17,93 Ba

29,54 Aa

28,08 Aa

22,40 Ba

17,90 Bb

P2

MICRO (m3 m-3)

0,60-0,80
1,67 Aa
1,75 Aa
40,63 Ba
41,61 Aa
10,57 Ca
10,46 Ba
30,05 Aa
31,15 Aa
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade. Coeficiente de variação (CV%) da Densidade do solo, Porosidade Total, Macroporosidade e Microporosidade, 4,35%, 6,06%, 26,33% e 14,17%,
respectivamente.

T3

T7

T11

1,36

P1

0,00-0,20

Talhão Camada (m)
-3

TABELA 2 - Densidade do solo (Ds), porosidade total (PT), microporosidade (MICRO) e macroporosidade (MACRO), determinados na linha (P1) e na entrelinha
(P2), em quatro camadas de amostragem, em três talhões de produção de café Conilon, T11 (11 anos), T7 (7 anos) e T3 ( 3 anos).
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FIGURA 1 - Curvas de retenção de água no solo do T11 em duas posições P1 (linha) e P2 (entrelinha) em quatro
camadas 0,00-0,20 m (A), 0,20-0,40 m (B), 0,40-0,60 m (C) e 0,60-0,80 m (D).
TABELA 3 - Médias da água disponível (AD) e Água prontamente disponível (APD) em duas posições P1 (linha)
e P2 (entrelinha) e quatro camadas, com relação a talhões com três idades, T11 (11 anos), T7 (7 anos) e T3 ( 3
anos).
T11

T7

Camada
(m)

P1

0,00-0,20

0,794

0,462

0,550

0,20-0,40

0,555

0,441

0,40-0,60

0,567

0,60-0,80

0,511

P2

T3

P1

P2

P1

P2

0,540

0,575

0,556

0,563

0,523

0,610

0,595

0,453

0,593

0,604

0,636

0,563

0,466

0,575

0,645

0,538

0,557

AD (mm cm )
-1

APD (mm cm )
-1

0,00-0,20

0,621

0,314

0,380

0,368

0,404

0,383

0,20-0,40

0,383

0,299

0,399

0,359

0,424

0,407

0,40-0,60

0,383

0,310

0,430

0,415

0,454

0,397

0,60-0,80

0,336

0,310

0,405

0,464

0,371

0,386

No T7 (7 anos), as curvas apresentaram
maior conteúdo de água retida no P2, em todas as
tensões avaliadas nas camadas de 0,20-0,80 m em
relação ao P1, fato esse relacionado a uma maior
microporosidade nessas camadas, proporcionando
uma maior retenção de água nesse ponto em
relação ao P1. A camada de 0,00-0,20 m apresentou

comportamento inverso com uma menor
microporosidade em P2. A camada de 0,20-0,40
m, apesar de apresentar maior conteúdo de água
retido em P2, a maior inclinação da curva no P1,
proporcionou um maior conteúdo de água retida
nas baixas tensões, favorecendo uma maior água
disponível nessa camada (Tabela 3).
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Assim como no T11, a camada de 0,000,20 m apresentou maior água disponível no P1
e menor na camada de 0,60-0,80 m (Figura 2 e
Tabela 3). A camada de 0,40-0,60 m apresentou
um comportamento semelhante entre as curvas,
proporcionando uma pequena diferença entre o P1
e P2.
O T3 (3 anos) apresentou maior água
disponível em P1 nas camadas de 0,00-0,60 m,
devido à maior retenção de água, em tensões
menores (Figura 3 e Tabela 3). A camada 0,600,80 m apresentou resultados semelhantes em
T11 e T7. A camada de 0,20-0,40 m apresentou
uma pequena diferença de água disponível entre
as posições. Os resultados aqui mostram que o
efeito do revolvimento do solo proporcionou um
aumento do conteúdo de água retido a baixas
tensões, levando a uma maior água disponível
para planta no P1, pois em camadas compactadas a
disponibilidade de água é reduzida, como relatado
por Goedert, Schermack e Freitas (2002), Kiliç,
Özgöz e Akbaâ (2004) e Megda et al. (2008).
O conteúdo de água prontamente disponível
(APD) para as plantas foi superior no P1, com
relação ao P2, na camada de 0,00-0,60 m (Tabela
3). Tal fato é importante, pois no P1 encontramse raízes absorventes, possibilitando assim
um aproveitamento da água em períodos de

déficit hídrico. O aumento da água prontamente
disponível (APD) em P1 está relacionado a
modificações na capacidade de campo, conforme
relatado por Costa et al. (2009).
Os valores das condutividades hidráulicas
apresentaram diferenças estatísticas entre
as posições estudadas nas camadas de 0,000,20 e 0,20-0,40 m (Tabela 4). Observou-se
um decréscimo acentuado da condutividade
hidráulica com o aumento da profundidade,
sendo que no P1 as camadas de 0,00-0,20 e 0,200,40 m apresentaram maiores valores de Ksat
diferindo entre si e das demais camadas e, para
P2 apenas a camada de 0,00-0,20 m apresentou
maior Ksat diferindo das demais camadas. Não
houve diferença entre os talhões estudados tanto
para P1 e P2, existindo apenas entre os pontos.
Portanto, esse solo apresenta originalmente (P2)
uma grande redução da Ksat com o aumento da
profundidade, devido à presença de horizonte
B coeso, característico de solos de Tabuleiros
Costeiros, como os que ocorrem na região de São
Mateus, ES. Esses horizontes têm início a uma
profundidade média entre de 0,35 a 0,60 m e são
caracterizados por incremento no teor de argila,
o que pode chegar a enquadrá-los na classe dos
Argissolos ou permanecerem como os Latossolos,
ambos Amarelos.

FIGURA 2 - Curvas de retenção de água no solo do T7 em duas posições P1 (linha) e P2 (entrelinha) em quatro
camadas 0,00-0,20 m (A), 0,20-0,40 m (B), 0,40-0,60 m (C) e 0,60-0,80 m (D).
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FIGURA 3 - Curvas de retenção de água no solo do T3 em duas posições P1 (linha) e P2 (entrelinha) em quatro
camadas 0,00-0,20 m (A), 0,20-0,40 m (B), 0,40-0,60 m (C) e 0,60-0,80 m (D).
TABELA 4 - Condutividade hidráulica do solo determinada na linha (P1) e na entrelinha (P2), em quatro camadas
de amostragem, na média de três talhões de produção de café Conilon.
Camada (m)

Condutividade hidráulica do solo (mm h-1)
P1

P2

0,00-0,20

391,88 Aa

147,13 Ab

0,20-0,40

151,91 Ba

3,55 Bb

0,40-0,60

4,96 Ca

0,84 Ba

0,60-0,80
0,50 Ca
0,28 Ba
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem estatisticamente
entre si ,pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV%) da Ksat 43,61%.

O preparo do solo, com subsolagem, por
sua vez, possibilitou um aumento significativo da
Ksat (P1), notadamente na camada de 0,20-0,40 m,
efeito esse resultante do aumento da porosidade total
proporcionado pelo preparo do solo e até mesmo
também pelas raízes, com possível desenvolvimento
de bioporos no solo com o tempo.
Na Tabela 5, pode-se observar um
comportamento semelhante para todos os talhões,
posições e camadas estudadas nesse trabalho. A
camada de 0,00-0,20 m para T11 apresentou a maior
Ksat do solo, fato que pode estar relacionado com uma
melhor estruturação do solo nessa camada. Trabalhos
de Mentges et al. (2010) e Vieira e Klein (2007)
corroboram os resultados desse trabalho em que o
revolvimento do solo, trabalhando com Argissolo

compactado proporcionou aumento na Ksat. Os
macroporos aumentam a condutividade hidráulica
do solo, proporcionando uma rápida drenagem do
solo, combinando essa característica com uma maior
retenção de água no solo, proporcionando assim
um melhor aproveitamento da água proveniente da
irrigação ou chuva.
Analisando a porosidade do solo, observouse que o P1 apresentou valores de correlação
superiores ao P2 (Figura 4 e 5) e que PT em P2,
apesar de não significativa, também exibe tendência
de correlação negativa com Ksat, fato esse que pode
estar relacionado a um maior incremento de
microporosidade na PT nesse ponto, reduzindo
assim a condutividade do solo, com aumento da
porosidade total.
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TABELA 5 - Condutividade hidráulica do solo determinada na linha (P1) e na entrelinha (P2), em quatro camadas
de amostragem, em três talhões de produção de café Conilon, T11 (11 anos), T7 (7 anos) e T3 ( 3 anos).
Talhão

T11

T7

T3

Camada (m)

Condutividade hidráulica do solo (mm h-1)
P1

P2

0,00-0,20

407,25 Aa

124,50 Ab

0,20-0,40

144,94 Ba

2,79 Bb

0,40-0,60

4,47 Ca

0,70 Ba

0,60-0,80

0,42 Ca

0,28 Ba

0,00-0,20

373,18 Aa

163,33 Ab

0,20-0,40

149,75 Ba

3,28 Bb

0,40-0,60

4,85 Ca

0,92 Ba

0,60-0,80

0,52 Ca

0,29 Ba

0,00-0,20

395,23 Aa

153,56 Ab

0,20-0,40

161,03 Ba

4,59 Bb

0,40-0,60

5,56 Ca

0,91 Ba

0,60-0,80
0,55 Ca
0,28 Ba
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem estatisticamente
entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Coeficiente de variação (CV%) da Ksat 43,61%.

FIGURA 4 - Correlação de Pearson e regressão linear entre condutividade hidráulica do solo (Ksat) e porosidade total (PT),
macroporosidade (MACRO) e microporosidade (MICRO) no P1. (r ** * : Significativo a 1 e 5%, respectivamente, pelo teste
de t, R² ** * : Significativo a 1 e 5%, respectivamente , pelo teste de F).
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FIGURA 5 - Correlação de Pearson e regressão linear entre condutividade hidráulica do solo (Ksat) e porosidade total (PT),
macroporosidade (MACRO) e microporosidade (MICRO) no P2. (r ** * : Significativo a 1 e 5%, respectivamente, pelo teste
de t, R² ** * : Significativo a 1 e 5%, respectivamente, pelo teste de F).

4 CONCLUSÕES
A subsolagem aumentou a água disponível
no solo, na camada de 0,00-0,60 m, em relação à
entrelinha do cafeeiro;
A subsolagem proporcionou uma maior
retenção de água em baixas tensões, como
também o aumento da condutividade hidráulica
do solo, apresentando correlação negativa para
microporosidade e positiva para porosidade total
e macroporosidade do solo;
O efeito da subsolagem na capacidade
de retenção de água no solo e a condutividade
hidráulica do solo não variaram para o fator
tempo após preparo do solo estudado, indicando
persistência das melhorias do solo obtidas com a
subsolagem.
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CLASSIFICAÇÃO DO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES
DE CAFEEIRO ATRAVÉS DA SOMA TÉRMICA

Hudson de Paula Carvalho1, Reginaldo de Camargo2, Mário Wilson de Nóbrega Gomes3,
Monique Ferreira de Souza4
(Recebido: 29 de maio de 2013; aceito: 11 de agosto de 2013)
RESUMO: A escolha das cultivares de cafeeiro adequadas a cada região é de grande importância, devido às diferenças de
condições edafoclimáticas e de microclima. Com o intuito de facilitar a recomendação regional e local de cultivares para o
escalonamento de colheita, neste trabalho objetivou-se avaliar as necessidades térmicas e classificar o ciclo de maturação de
dez genótipos de Coffea arabica L., nas condições edafoclimáticas de Uberlândia, MG. O delineamento experimental foi o de
blocos casualizados com 10 tratamentos e quatro repetições, sendo cada parcela constituída por uma linha de oito plantas, das
quais foram avaliadas as quatro plantas centrais. Durante o ano agrícola 2008/2009, observou-se para cada cultivar a data de
ocorrência das fases fenológicas de florescimento a frutos verde cana, fruto verde cana a fruto cereja e florescimento a fruto
cereja. Os valores de graus-dia foram analisados por meio da média, desvio padrão e o coeficiente de variação. Submeteramse os dados de graus dias obtidos para o ciclo total à análise de variância e à aplicação do teste de Scott & Knott, a 5% de
significância. O coeficiente de variação médio para o ciclo total mostrou-se baixo para maioria das cultivares, as cultivares
Catuaí Vermelho IAC 99 e Topázio MG 1190 apresentaram valores altos.
Termos para indexação: Coffea arabica L., graus-dia, fenologia, maturação dos frutos.

CLASSIFICATION OF THE DEVELOPMENT CYCLE OF COFFEE CULTIVARS
BY MEANS OF THERMAL SUM
ABSTRACT: The choice of coffee cultivars suitable for each region, is of great importance. The choice of coffee cultivars
suitable for each region, is of great importance because of the differences in climate and soil conditions and microclimate.
In order to facilitate the recommendation of regional and local cultivars for harvest scheduling, this study aimed to evaluate
the thermal requirements for the different growth stages, as well as classify the maturity cycle of ten genotypes of Coffea
arabica L. at conditions of Uberlândia, MG. The experimental design was a randomized complete block with 10 treatments
and 4 replications, each plot consists of a row of eight plants, which were evaluated at 4 central plants. During the crop year
2008/2009, it was observed for each cultivar the date of occurrence of phenological stages of flowering to fruit green cane,
cane fruit tree to fruit to fruit and flowering cherry. The degree-day values were analyzed using the mean, standard deviation
and coefficient of variation. Underwent degree day data obtained for the total cycle analysis of variance and the application of
Scott & Knott test at 5% significance. The average coefficient of variation for the total cycle proved to be low for most cultivars,
cultivars IAC 99 and Topaz MG 1190 showed high values.
Index terms: Coffea arabica L., degree-days, phenology, fruit maturation.

1 INTRODUÇÃO
Na cafeicultura, a necessidade de
planejamento da atividade demanda informações
e pesquisas para subsidiar recomendações
técnicas para o manejo da cultura, sempre
em busca de novas tecnologias, visando
proporcionar diminuição de custos e melhorias
na produtividade e na qualidade, uma delas é a
recomendação adequada de cultivares. Existem
no mercado nacional diversas cultivares com
características produtivas e épocas de maturação
diferenciadas. Contudo, esses genótipos foram

classificados, quanto à época de maturação dos
frutos, em condições edafoclimáticas dos locais
onde foram selecionadas e, sabe-se que, apesar da
precocidade de maturação dos frutos ser controlada
geneticamente, é bastante afetada por condições
edafoclimáticas regionais e microclimáticas
(PETEK; SERA; FONSECA, 2009).
A espécie Coffea arabica L. é uma planta
com características de clima tropical úmido e
temperaturas amenas na faixa de 18 a 22 ºC.
Temperaturas médias acima de 23 ºC e abaixo de
18 ºC são consideradas inaptas para o cultivo da
mesma (MATIELLO et al., 2005).

Universidade Federal de Uberlândia/UFU - Instituto de Ciências Agrárias/ICIAG - Cx. P. 593 - 38.400-902 - Uberlândia MG
hudsonpc@iciag.ufu.br
2
Universidade Federal de Uberlândia/UFU - Instituto de Ciências Agrárias/ICIAG - Cx. P. 593 - 38.400-902 - Uberlândia MG
rcamargo@umuarama.ufu.br
3
Universidade Federal de Uberlândia/UFU - Instituto de Ciências Agrárias/ICIAG - Cx. P. 593 - 38.400-902 - Uberlândia MG
mariowilson03@hotmail.com
4
Universidade Federal de Uberlândia/UFU - Instituto de Ciências Agrárias/ICIAG - Programa de Pós-Graduação em Agronomia
Cx. P. 593 - 38.400-902 - Uberlândia - MG - monique.mfs@hotmail.com
1

Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 2, p. 237-244, abr./jun. 2014

Classificação do ciclo de desenvolvimento de ...

238

Temperaturas médias altas provocam
prejuízos, principalmente por ocasião do
florescimento. Tal condição causa aborto das flores,
diminuindo consideravelmente a produtividade
e por outro lado, temperaturas muito baixas
aumentam os riscos de ocorrerem geadas que são
prejudiciais ao cafeeiro.
A temperatura pode ser expressa em
somatório térmico ou graus-dia de desenvolvimento
no (GDD), que tem sido estudado para estimar
a quantidade exigida de tempo biológico para o
crescimento e maturação de órgãos vegetativos
e reprodutivos de plantas (SALAZAR-PARRA
et al., 2012). Assim, o conhecimento dos efeitos
dos elementos climáticos no desenvolvimento
fenológico da cultura tem grande aplicação nas
práticas de manejo, pois esses exercem grande
influência nos estádios de desenvolvimento do
cafeeiro. A temperatura do ar, que atua na duração
do ciclo reprodutivo, é considerado o elemento
mais relevante (PEZZOPANE et al., 2003), e está
envolvido em estudos de relação clima-planta,
pois influencia os processos fisiológicos das
plantas, interferindo em cada subperíodo de seu
ciclo (CARVALHO et al., 2011). Portanto, dentre
os diversos métodos disponíveis para caracterizar
a interferência da temperatura no desenvolvimento
do cafeeiro, o sistema de unidades térmicas ou
graus-dia é um dos mais utilizados.
O conceito de graus-dia baseia-se no fato
de que a taxa de desenvolvimento de uma espécie
vegetal está relacionada à temperatura do meio.
Para a planta completar uma determinada fase
fenológica, ou ciclo total, necessita acumular um
determinado somatório térmico acima de uma
temperatura-base, ao passo que abaixo desta o
crescimento cessa. Cada grau de temperatura
acima da temperatura-base corresponde a um
grau-dia. Iaffe et al. (2002), observaram uma
temperatura basal inferior de 12,3 ºC e superior
de 34 ºC para o subperíodo de florescimento á
colheita em cafeeiro Mundo Novo na região de
Botucatu, SP. No estado de Minas Gerais, Lima
e Silva (2008) determinaram as temperaturas base
inferior e superior, para o cafeeiro arábica na fase
de implantação, sendo os valores obtidos 12,9 e
32,4 °C, respectivamente. Como mencionado:
Temperatura basal inferior para a cultura de café.
Mesmo sendo muito utilizado, o conceito de
soma térmica recebe algumas críticas pelo fato de
existirem vários métodos de cálculo, o que pode
ser uma limitação para comparar os graus-dia dos
estádios de desenvolvimento das cultivares em
diferentes trabalhos (MIRANDA; CAMPELO
JUNIOR, 2010).

Também por considerar as temperaturas
basais constantes ao longo do ciclo da cultura,
na maioria das vezes, também não é uma
pressuposição adequada, considerando que essas
temperaturas não são constantes durante o ciclo de
desenvolvimento vegetal para muitas cultivares.
Quando se estuda a soma térmica em uma
determinada cultura, é imprescindível que se
conheça o seu ciclo fenológico. No caso do Coffea
arabica L., esse ciclo pode ser dividido durante
dois anos, em seis fases distintas (CAMARGO;
CAMARGO, 2001): 1ª) vegetação e gemas
foliares; 2ª) indução e maturação das gemas florais;
3ª) florada; 4ª) granação dos frutos; 5ª) maturação
dos frutos e 6ª) repouso e senescência dos ramos
terciários e quaternários. Sendo que, no primeiro
ano ocorre a 1ª fase de setembro a março, e a 2ª
fase de abril a agosto. No segundo ano, ocorre a 3ª
fase de setembro a dezembro, a 4ª fase de janeiro a
março, a 5ª fase de abril a junho e a 6ª fase de julho
a agosto. Pezzopane et al. (2003) descreveram
uma escala das fases fenológicas reprodutivas
do cafeeiro com base em números: 0 (gema
dormente); 1 (gema intumescida); 2 (abotoado);
3 (florada); 4 (pós-florada); 5 (chumbinho); 6
(expansão dos frutos); 7 (grão verde); 8 (verdecana); 9 (cereja); 10 (passa); 11 (seco).
Estudos têm utilizado a técnica de grausdia para determinar fases de crescimento,
desenvolvimento de gemas e maturação dos frutos
do cafeeiro (NUNES et al., 2010; PEZZOPANE et
al., 2008). Portanto, utilizar o conceito de graus-dia
para caracterizar as exigências térmicas, pode ser
uma importante ferramenta para o conhecimento
do período de maturação de cultivares, podendo
assim, ser aplicada no escalonamento da colheita.
Nessa linha de trabalho Sentelhas e Ungaro (1998)
avaliaram cinco índices bioclimáticos para a
estimativa da duração do ciclo de duas cultivares
e de um híbrido de girassol e constataram, que a
soma térmica ou graus-dia apresentou a menor
variação, ao longo das diferentes épocas de
semeadura avaliadas.
Bardin-Camparotto, Camargo e Moraes
(2012) buscaram identificar regiões com
diferentes potenciais para a qualidade de bebida
para cultivares de cafeeiro através da análise do
acúmulo de valores de graus dia no estado de São
Paulo. Foi verificado que a região Centro-Oeste,
devido a baixas altitudes (inferiores a 600m) e
com elevadas temperaturas, apresentou o ciclo
mais curto para as cultivares Mundo Novo, Catuaí
e Obatã, antecipando a maturação.
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Na região Nordeste do Estado (Alta
Mogiana), com altitudes superiores a 800m, a
maturação ocorreu em períodos posteriores a
maio, favorecendo a obtenção de bebidas de café
com qualidade superior.
Neste trabalho, objetivou-se determinar
as necessidades térmicas e classificar o ciclo de
maturação de cultivares de café (Coffea arabica
L.), para a região de Uberlândia-MG.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Setor
de Cafeicultura da Fazenda Experimental do
Glória, da Universidade Federal de Uberlândia,
localizada no município de Uberlândia-MG, na
latitude 18º 56’ 45’’ S, longitude 45º 52’ 23’’ W
e altitude de 912 m. O clima da região, segundo
a classificação de Köppen é do tipo “Aw”, é
caracterizado por inverno seco e verão quente e
chuvoso, a temperatura média de todos os meses
do ano é superior a 18 ºC (seria bom citar a
média das mínimas e das máximas) e o solo da
área experimental é classificado como Latossolo
Vermelho distrófico. Os dados meteorológicos:
radiação solar global, temperatura do ar, umidade
relativa do ar e velocidade do vento, foram coletados
na Estação meteorológica Automática Uberlândia,
pertencente à rede de observação meteorológica
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
em escala horária, no período de 01/09/2008 a
31/05/2009.
A área experimental foi composta por
cafeeiros plantados em 12 de janeiro de 2000, no
espaçamento de 3,5 m entrelinhas de plantio e
0,7 m entreplantas na linha de plantio. As plantas
foram irrigadas por gotejamento e fertirrigadas,
com nível de adubação para obtenção de altas
produtividades, conforme recomendação da
Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de
Minas Gerais - CFSEMG (1999). A irrigação
da área experimental foi realizada as segundas,
quartas e sextas feiras, aplicando-se 120% da
evaporação da água do tanque Classe A dos
dias anteriores. O controle de pragas, doenças e
plantas daninhas foi realizado dentro dos padrões
agronômicos recomendados para a cultura do
cafeeiro. (Seria bom citar uma bibliografia
referente a esses padrões para a região)
O delineamento experimental foi o de
blocos casualizados (DBC), com dez tratamentos
e quatro repetições. As parcelas foram compostas
por uma linha de plantio com oito plantas, sendo
consideradas como parcela útil nas avaliações

somente as quatro plantas centrais. Os tratamentos
se referiram às cultivares de cafeeiros: Icatu
Precoce IAC 3282 (considerado padrão de
precocidade); Acaiá Cerrado MG 1474; Catuaí
Vermelho IAC 15; Catuaí Vermelho IAC 99;
Catuaí Amarelo IAC 17; Catuaí Amarelo IAC
62; Catuaí Vermelho IAC 144; Mundo Novo IAC
379-19; Rubi MG 1192 e Topázio MG 1190. A
cultivar Icatu Precoce IAC 3282, foi utilizada por
Petek, Sera e Fonseca (2009), como padrão de
precocidade.
As
avaliações
foram
realizadas
quinzenalmente, no período de 01/9/2008 a
31/05/2009. Nesse intervalo, foram observadas,
em cada planta da parcela útil, as datas de
ocorrência das fases fenológicas de florescimento
(florada mais expressiva), fruto verde cana (pelo
menos 85% dos frutos da planta com coloração
verde cana), fruto cereja (pelo menos 85% dos
frutos da planta na condição de fruto cereja) e
ciclo total (que equivale ao período compreendido
entre o florescimento e a fase de fruto cereja). De
posse das datas e com os dados meteorológicos
medidos durante os subperíodos, calculou-se
a soma térmica em cada subperíodo (Eq. 1),
conforme Pezzopane et al. (2008).
Eq. 1
em que:
GDj = Soma térmica no subperíodo j, em ºC dia;
Tmi = Temperatura média do ar no dia i, em ºC;
Tb = Temperatura basal inferior para a cultura de
café, igual a 12 ºC, sendo essa uma aproximação
entre o valor relatado por Lima e Silva (2008) e
Pezzopane et al. (2008);
Ptj = Período de tempo correspondente ao
subperíodo j avaliado.
Foram adotados valores de temperatura
basal inferior e superior da planta de 12 °C e 34
°C, respectivamente, embasados em resultados
de trabalhos (IAFFE; ARRUDA; SAKAI, 2001;
LIMA; SILVA, 2008; PEZZOPANE et al., 2008).
Os dados obtidos para soma térmica
em graus-dias de cada parcela das diferentes
cultivares foram analisados através de estatística
clássica, obtendo-se a média, o desvio padrão e
o coeficiente de variação. Esse último parâmetro
serviu de referência para caracterizar a eficiência
da constante térmica na quantificação da duração
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dos subperíodos de desenvolvimento dos frutos
das cultivares. Os resultados dos graus-dia em
cada subperíodo foram submetidos, por meio
do software SISVAR, à análise de variância
e aplicação do teste de Scott & Knott, a 1% e
5% de significância. Esse último teste permitiu
diferenciar os grupos de cultivares quanto à
duração do ciclo total em precoce, intermediária
e tardia, tomando-se como padrão a cultivar Icatu
Precoce IAC 3282.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os registros de temperatura máxima diários
no subperíodo de floração à maturação, ocorrido de
setembro de 2008 a maio de 2009 foram inferiores
a 34°C. Para o subperíodo compreendido entre
o florescimento e a fase de fruto verde cana, as
cultivares Catuaí Amarelo IAC 17, Catuaí Amarelo
IAC 62, Catuaí Vermelho IAC 144 e Mundo Novo
379-19 não apresentaram diferenças entre si, com
relação aos valores de coeficiente de variação da
soma térmica (Tabela 1).
Este resultado deve-se ao fato de que o
estádio de fruto verde cana foi alcançado na
mesma data pelas plantas dessas cultivares
impossibilitando, portanto, a diferenciação na
análise estatística realizada. O coeficiente de
variação para as cultivares Catuaí Vermelho IAC
99 e Topázio MG 1190 apresentou-se elevado,

indicando que a duração desse período de
desenvolvimento pode ter sido influenciada, não
somente pela temperatura, mas também por outros
fatores não considerados neste trabalho.
No que diz respeito ao subperíodo fruto
verde-cana e fruto cereja, os resultados do
coeficiente de variação da soma térmica obtidos
estão compilados na Tabela 2. Verifica-se que as
plantas das cultivares Catuaí Amarelo IAC 62
e Mundo Novo IAC 379-19, não apresentaram
variação durante essa fase, o que impediu a
diferenciação pela análise de variância. Além
disso, a cultivar Acaiá Cerrado MG 1474, foi a
que apresentou o valor de coeficiente de variação
mais próximo daquele encontrado para a cultivar
padrão Icatu Precoce IAC 3282, mostrando que,
na fase compreendida entre fruto verde cana e
fruto cereja, a mesma é sensível à interação entre
a temperatura do ar e o fotoperíodo.
O conhecimento da duração desse
subperíodo contribui para a realização racional
da adubação e da aplicação de inseticidas contra
a broca do café.

Não obstante, verificou-se para as
outras cultivares, coeficientes de variação
altos, indicando que, durante esse período
de desenvolvimento entre fruto verde cana e
fruto cereja, essas plantas também podem ter
sofrido influência do fotoperíodo.

TABELA 1 - Coeficientes de variação calculados para a soma térmica de diferentes cultivares/linhagens de café,
durante o subperíodo florescimento até frutos verde cana. Uberlândia-MG, 2012.
Cultivar

Data ou Subperíodo de Ocorrência

Graus Dias

Coeficiente de
Variação (%)
Graus Dias

Florescimento

Fruto Verde Cana

Icatu Precoce IAC 3282 (padrão)

23/09/2008

16/03/2009

2094,2

1,9

Acaiá Cerrado MG 1474

23/09/2008

09/03/2009

2009,4

2,1

Catuaí Vermelho IAC 15

23/09/2008

05/04/2009

2496,2

3,4

Catuaí Vermelho IAC 99

23/09/2008

01/04/2009

2133,2

13,6

Catuaí Amarelo IAC 17

23/09/2008

13/04/2009

2423,0

0,0

Catuaí Amarelo IAC 62

23/09/2008

13/04/2009

2423,0

0,0

Catuaí Vermelho IAC 144

23/09/2008

13/04/2009

2423,0

0,0

Mundo Novo IAC 379-19

23/09/2008

06/03/2009

1987,8

0,0

Rubi MG 1192

23/09/2008

16/04/2009

1987,8

1,5

Topázio MG 1190

23/09/2008

05/04/2009

2373,8

6,3

2235,1

2,9

Média
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TABELA 2 - Coeficientes de variação calculados para a soma térmica de diferentes cultivares/linhagens de café,
durante o subperíodo fruto verde cana a fruto cereja. Uberlândia-MG, 2012.
Cultivar

Data ou Subperíodo de Ocorrência

Graus
Dias

Coeficiente de
Variação (%)
Graus Dias

Fruto Verde Cana

Fruto Cereja

Icatu Precoce IAC 3282 (padrão)

16/03/2009

13/04/2009

346,8

1,2

Acaiá Cerrado MG 1474

09/03/2009

13/04/2009

413,6

10,4

Catuaí Vermelho IAC 15

05/04/2009

12/05/2009

246,7

27,3

Catuaí Vermelho IAC 99

01/04/2009

04/05/2009

541,0

41,6

Catuaí Amarelo IAC 17

13/04/2009

20/05/2009

356,3

20,8

Catuaí Amarelo IAC 62

13/04/2009

26/05/2009

420,5

0,0

Catuaí Vermelho IAC 144

13/04/2009

20/05/2009

388,4

16,5

Mundo Novo IAC 379-19

06/03/2009

27/04/2009

581,5

0,0

Rubi MG 1192

16/04/2009

20/05/2009

370,5

16,8

Topázio MG 1190

05/04/2009

20/05/2009

345,2

16,0

401,1

15,1

Média

Na Tabela 3, estão contidos os coeficientes
de variação para soma térmica obtidos para o
ciclo total. As cultivares Acaiá Cerrado MG 1474,
Catuaí Amarelo IAC 62 e Mundo Novo IAC 37919 não apresentaram diferença entre si, uma vez
que o coeficiente de variação foi nulo. Além disso,
verificou-se que os valores médios calculados para
o coeficiente de variação da soma térmica foram
baixos (2,7%).
Sentelhas e Ungaro (1998) verificaram,
para a cultura do girassol, coeficientes de variação
calculados para graus-dia de 4,7%, valores
que se encontram próximos aos deste trabalho.
Petek, Sera e Fonseca (2009), avaliando grupos
de cultivares de café quanto a soma térmica do
período florescimento à fruta cereja, em LondrinaPR, obtiveram valores de coeficiente de variação
média de 3,39% .
Conforme a Tabela 3, os coeficientes de
variação dos graus-dias calculados para o ciclo
total apresentaram-se baixos, indicando uma
precisão experimental aceitável sendo, portanto,
a soma térmica uma importante ferramenta para
a estimativa da duração do ciclo de cultivares de
café.
A cultura do café é afetada normalmente
nas suas fases fenológicas, pelas condições
ambientais, principalmente, pela temperatura do
ar e distribuição pluviométrica, bem como pela
variação fotoperiódica, altitude e latitude, que
originam diferentes condições meteorológicas,

interferindo não apenas na fenologia, mas,
também, na produtividade e qualidade da bebida
(FERNANDES et al., 2012).
As cultivares foram divididas pela análise
estatística, em relação ao ciclo total (florescimento
à fruta cereja), em três grupos de maturação,
os quais foram denominados de precoce,
intermediário e tardio (Tabela 4). Nesta avaliação
foi utilizada, como padrão de precocidade, a
cultivar Icatu Precoce IAC 3282. A cultivar Acaiá
Cerrado MG 1474, mostrou-se tão precoce quanto
a cultivar padrão, porém diferenciou-se da cultivar
Mundo Novo 379-19 que foi classificada como de
ciclo intermediário pelo teste estatístico. Iaffe,
Arruda e Sakai (2001) obtiveram para a cultivar
Mundo Novo IAC 379-19, em média, uma
soma térmica de 2.642 °C dia do florescimento
à colheita. Aguiar et al. (2004) indicaram várias
linhagens de “Mundo Novo” como de maturação
média. Pezzopane et al. (2008) verificaram, para
uma linhagem não determinada da cultivar Mundo
Novo em Campinas, SP, o valor de 2.733 °C dia,
valor esse maior que os 2.569 °C dia verificado
neste trabalho. Contudo, essa discrepância
pode estar relacionada com a diferença entre as
cultivares, uma vez que existem 13 cultivares
de Mundo Novo registradas no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL,
2009) e os autores não especificaram qual delas
estava sendo avaliada.
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TABELA 3 - Coeficientes de variação calculados para a soma térmica de diferentes cultivares/linhagens de café,
durante o subperíodo florescimento a fruto cereja. Uberlândia-MG, 2012.
Cultivar

Data ou subperíodo de ocorrência
Florescimento

Graus Dias

Coeficiente de
Variação (%)
Graus Dias

Fruto Cereja

Icatu Precoce IAC 3282 (padrão)

23/09/2008

13/04/2009

2440,9

1,5

Acaiá Cerrado MG 1474

23/09/2008

13/04/2009

2423,0

0,0

Catuaí Vermelho IAC 15

23/09/2008

12/05/2009

2742,9

4,8

Catuaí Vermelho IAC 99

23/09/2008

04/05/2009

2674,2

6,7

Catuaí Amarelo IAC 17

23/09/2008

20/05/2009

2779,3

2,7

Catuaí Amarelo IAC 62

23/09/2008

26/05/2009

2843,5

0,0

Catuaí Vermelho IAC 144

23/09/2008

20/05/2009

2811,4

2,3

Mundo Novo IAC 379-19

23/09/2008

27/04/2009

2569,3

0,0

Rubi MG 1192

23/09/2008

20/05/2009

2811,4

2,3

Topázio MG 1190

23/09/2008

20/05/2009

2719,0

6,4

2681,5

2,7

Média

TABELA 4 - Valores médios da soma térmica e classificação quanto à duração do ciclo, desde o florescimento até
a fase de fruto cereja (ciclo total), obtidos para as cultivares de café avaliadas no trabalho. Uberlândia-MG, 2012.

1

Tratamentos

Cultivar

Graus Dias

T01

Acaiá Cerrado MG 1474

2423,0A1

T08

Icatu Precoce Amarelo 3282

2440,9A

T07

Mundo Novo 379-19

2569,3B

T03

Catuaí Vermelho IAC 99

2674,2C

T10

Topázio MG 1190

2719,0C

T02

Catuaí Vermelho IAC 15

2742,9C

T04

Catuaí Amarelo IAC 17

2779,3C

T09

Rubí MG 1192

2811,4C

T06

Catuaí Vermelho IAC 144

2811,4C

T05

Catuaí Amarelo IAC 62

2843,5C

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott.

Na mesma linha de trabalho, Petek, Sera
e Fonseca (2009), observaram para a cultivar
Mundo Novo IAC 464-12 em Londrina, PR,
2.621,89 °C dia, utilizando Tb = 10,5 °C dia,
valor próximo ao encontrado neste trabalho
(2.569 °C dia). Em relação ao ciclo de maturação,
esses mesmos autores classificaram como tardias
as cultivares Icatu Precoce IAC 3282 e Catuaí
Vermelho IAC 99.
Nunes et al. (2012), utilizando Tb de

10,2o C, observaram uma média de 2736,2 GD
para a cultivar Mundo Novo e 2790,2 GD para a
cultivar Catuaí, em Campinas, SP, classificando
a cultivar Mundo Novo, quanto à duração do
período floração-maturação como sendo de
maturação média, e a cultivar Catuaí de maturação
média-tardia.
Em relação à cultivar padrão Icatu precoce
3282 – 2440,9, as cultivares foram classificadas
quanto à soma térmica (°C dia), em: precoce:
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Acaiá Cerrado MG 1474 – 2.423,01 °C dia.
Intermediária: Mundo Novo IAC 379-19 –
2.569,3 °C dia; tardia: Catuaí Vermelho IAC 99 –
2.674,20 °C dia; Topázio MG 1190 – 2.718,99 °C
dia; Catuaí Vermelho IAC 15 – 2.742,88 °C dia;
Catuaí Amarelo IAC 17 -2.779,33 °C dia; Rubi
MG 1192 – 2.811,42 °C dia; Catuaí Vermelho
IAC 144 – 2.811,42 °C dia; Catuaí Amarelo IAC
62 – 2.843,52 °C dia. Essas informações são de
grande importância, tendo-se em vista que o
escalonamento da colheita otimiza o uso da mão
de obra e máquinas, permitindo diminuir o custo
de produção.
4 CONCLUSÕES
As cultivares foram classificadas quanto à
soma térmica (°C dia), em relação à cultivar Icatu
Precoce IAC 3282 – 2.440,9, considerada padrão
de precocidade em: precoce: Acaiá Cerrado MG
1474 – 2.423,01 °C dia. intermediária: Mundo
Novo IAC 379-19 – 2.569,3 °C dia. As demais
cultivares foram classificadas como de ciclo
tardio, variando ao patamar de 2.674,20 °C dia a
2.843,52. 61 ºC dia.
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FLORESCIMENTO DE CAFEEIROS SOB MANEJOS DE IRRIGAÇÃO,
FACES DE EXPOSIÇÃO SOLAR E POSIÇÕES NA PLANTA

Anselmo Augusto de Paiva Custódio1, Leandro Borges Lemos2, Fábio Luiz Checchio Mingotte3,
José Carlos Barbosa4, Gustavo Zanetti Pollo5, Henrique Menezes dos Santos6
(Recebido: 5 de junho de 2013; aceito: 6 de setembro de 2013)
RESUMO: Investigaram-se diferentes manejos de irrigação sobre algumas características reprodutivas de cafeeiros em duas
faces de exposição das plantas à radiação solar (FEPARS) e três posições na planta. O experimento no delineamento em
parcelas sub subdivididas, com quatro repetições em blocos casualizados, foi conduzido em Matão (SP) na safra 2010/2011.
Os tratamentos primários foram seis manejos de irrigação: NI=não irrigado; IC=irrigação continuada durante todo o ano; IC
14a-19m=IC, exceto entre 14 de abril a 19 de maio; IC 20m-24jn=IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho; IC 25jn-30jl= IC,
exceto entre 25 de junho a 30 de julho e IC 31jl-04s= IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro. Os tratamentos secundários
foram as FEPARS: Sudeste e Noroeste. Os tratamentos ternários foram as posições na planta: terço superior, terço médio e
terço inferior. Avaliou-se o número de ramificações, número e porcentagem de flores, número e porcentagem do pegamento e
queda dos frutos. Nas plantas irrigadas ocorre o mesmo número e intensidade de floradas comparadas às plantas não irrigadas,
entretanto estas ocorrem em épocas diferentes e mais precoce. Na FEPARS noroeste ocorre maior número de ramificações
e flores, entretanto ocorre menor pegamento porcentual de frutos. A posição na planta do terço médio e superior promove,
respectivamente, maior pegamento e queda de frutos. Nas plantas não irrigadas não há diferença no número de flores quanto à
posição, entretanto ocorre menor concentração de florada na FEPARS noroeste. Nas plantas irrigadas ocorre maior número de
flores no sentido terço superior ao inferior.
Termos para indexação: Coffea arabica L., gotejamento, déficit hídrico, antese.

FLOWERING OF COFFEE TREES UNDER MANAGEMENT OF IRRIGATION,
SIDE OF SUN EXPOSURE AND POSITIONS IN THE PLANT
ABSTRACT: We investigated different irrigation managements about some reproductive characteristics of coffee plants in two
sides of plant exposure to solar radiation (SPESR) and three positions in the plant. The experiment in randomized sub divided

plots with four replications in a randomized block design was conducted in Matão, state of São Paulo, Brazil, in 2010/2011
harvest season. The primary treatment was six irrigation management: NI=no irrigation; CI=continuous irrigation all year
round; CI 14a-19m=CI, except between april 14 to may 19; CI 20m-24jn=CI, except may 20 to june 24; CI 25jn 30jl =CI,
except between june 25 to july 30 and CI 31jl-04s=CI, except between 31 july to 04 september. The secondary treatments were
SPESR: southeast and northwest. The ternary treatments were the position in the plant: upper third, mid third and lower third.
We evaluated the number of branches, number and percentage of flowers, number and percentage of fixation fruit and drop
fruit. Irrigated plants occurs the same number and intensity of flowering plants compared to non-irrigated, but these occurs in
different time and earlier. In SPESR northwest have a higher number of branches and flowers; however minor percentage of
fixation fruit. The position in the plant located in the middle and upper promotes, respectively, greater fixation and drop fruit.
In non-irrigated plants there is no difference in the number of flowers on the position; however occurs a lower concentration of
flowering at SPESR northwest. Irrigated plants have a greater number flowers occurring in the upper third of the lower third.
Index terms: Coffea arabica L., drip irrigation, water deficit, anthesis.

1 INTRODUÇÃO
Mudanças climáticas observadas em várias
regiões agrícolas no Brasil têm promovido a
irrigação de cafezais mesmo em áreas onde
os índices pluviométricos são favoráveis ao
desenvolvimento pleno da cultura, mas que por
apresentarem deficiências hídricas específicas
em determinados estádios fenológicos impedem
incrementos quanti-qualitativos (LIMA et al.,
2008; OLIVEIRA et al., 2010).

No que diz respeito ao florescimento, o
cafeeiro tem um comportamento diferente das
demais culturas, pois entre a indução floral e o
florescimento há um período de dormência dos
primórdios florais. Após esse período, o cafeeiro
floresce devido ao estimulado de fatores externos
ou abióticos como temperatura do ar, níveis
de irradiância e suprimento de água (SILVA et
al., 2009). Ainda de forma diferente da maioria
das plantas que emitem as inflorescências na
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primavera e frutificam no mesmo ano fenológico,
nesses cafeeiros do Brasil isso pode ser definido
em, aproximadamente, dois anos consecutivos
(CAMARGO; CAMARGO, 2001).
O período de molhamento foliar e a
intensidade luminosa exercem influência
determinante sob o microclima da planta
(CUSTÓDIO et al., 2012c; PEZZOPANE et
al., 2007). Nesse sentido o conhecimento do
desempenho agronômico dos cafeeiros quanto
à face de exposição das plantas à radiação solar
auxiliará na elaboração de estratégias no manejo
da lavoura visando reduzir perdas no campo
(CUSTÓDIO et al., 2012a) com o ajuste do
direcionamento no transplante de mudas, para a
formação de lavouras cafeeiras (OLIVEIRA et al.,
2012).
Isto
poderá
resultar
em
melhor
representatividade na amostragem quanto aos
índices de insetos-praga (CUSTÓDIO et al.,
2009), doenças (CUSTÓDIO et al., 2010) e no
entendimento do desempenho fisiológico de
cafeeiros (NASCIMENTO, 2010) por meio do
isolamento de fatores externos que podem interagir
no processo de florescimento e, consequentemente
na produção, refletindo em competitividade para a
cafeicultura brasileira.
No exercício da profissão é comum entre
os técnicos de campo a divisão imaginária da
planta de café em três terços ou posições durante
o manejo da lavoura, como na escolha do local
para a amostragem de folhas, visando à análise
química foliar e, no monitoramento de insetospraga e doenças realizando, quando necessário, o
seu controle. Assim, torna-se interessante avaliar
os componentes do crescimento, frutificação e
na produção de cafeeiros subdividindo, sempre
que possível, os eventos que ocorrem nos terços
ou posições na planta, bem como nas faces de
exposição das plantas à radiação solar, visando
ampliar essa base de conhecimento.
Objetivou-se, neste trabalho, investigar
diferentes manejos de irrigação, faces de exposição
das plantas à radiação solar e posições na planta
sobre algumas características reprodutivas de
cafeeiros após a poda, em Matão (SP).
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido durante a
safra 2010/2011 no município de Matão (SP)
em área da Fazenda Cambuhy Agrícola Ltda, em
um talhão com 22.448 plantas com as seguintes
coordenadas geográficas: latitude 21º37’25,5”
Sul e longitude 48º28’01,5” Oeste de Greenwich,

declividade média de 5%, altitude média de 590 m
e temperatura média anual de 24,9°C. De acordo
com a classificação climática de Köppen, o clima
é do tipo Cwa caracterizado por ser subtropical
mesotérmico, úmido, com chuvas de verão e
estiagem branda no inverno. O solo foi classificado
como Luvissolo Crômico de textura média e relevo
suave ondulado. Em dezembro de 2003, após a
instalação do sistema de irrigação tipo gotejamento,
mudas de cafeeiros arábica, cultivar Mundo Novo
IAC 376-4, foram transplantadas em “renque”
espaçado em 3,80 m x 0,75 m, com densidade
populacional de 3.508 plantas. ha-1. Em agosto
de 2009, os cafeeiros foram recuperados com a
prática da poda em todos os ramos plagiotrópicos
a 0,30 metros do tronco (esqueletamento) e no
ápice das plantas a 2,40 metros do solo (decote)
deixando-se duas hastes em cada planta por meio
de desbrotas. Os cafeeiros podados encontravamse sob sistema de irrigação localizada, tipo gotejo,
com emissores autocompensantes distanciados
em 0,55 metros entre si, de acionamento elétrico,
com uma única linha de irrigação sob a superfície
em cada linha de café, pressão de serviço de 250
kPa (25 mca), vazão de 1,6 L h-1. As práticas
irrigacionistas foram estabelecidas pela fazenda
adotando-se, quando necessário, lâmina líquida
de irrigação diária igual a 2,50 mm. A umidade
do solo foi monitorada em três profundidades por
tensiometria de comunicação via rádio, aparelho
Netafim®, instalado em cada tratamento principal.
As informações climatológicas utilizadas
foram obtidas por uma das estações da fazenda
localizada próximo ao experimento. Os dados
foram temperatura do ar, precipitação, número de
dias com chuva e, depois de calculado o balanço
hídrico, obteve-se a precipitação acumulada e
o déficit hídrico. Todas as plantas receberam
adubação na mesma quantidade, por meio de
fertirrigação em cinco parcelamentos, exceto as
plantas não irrigadas que receberam adubação
manual sob a copa, na mesma época. Durante a
condução do experimento no campo, todas as
plantas receberam os tratos culturais necessários
para o seu pleno desenvolvimento e produção.
No
experimento
foi
utilizado
o
delineamento em parcelas sub subdivididas,
com quatro repetições em blocos casualizados
e seis tratamentos principais, dois tratamentos
secundários e três tratamentos ternários. Em
cada parcela composta por dez plantas foram
consideradas como úteis apenas duas plantas para
as avaliações nas subparcelas e sub subparcelas.
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Cada repetição foi isolada por duas linhas de café
atuando como bordaduras externas, formando
blocos com três linhas de plantio, além de
quatro plantas entre parcelas que atuaram como
bordaduras internas.
Os tratamentos principais (24 parcelas)
foram constituídos por manejos de irrigação,
interrompendo a aplicação de água no ano de
2010 em períodos de 35 dias, NI=não irrigado
(I1); IC=irrigação continuada durante todo o ano
(I2); IC 14a-19m=IC, exceto entre 14 de abril a 19
de maio (I3); IC 20m-24jn=IC, exceto entre 20 de
maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl=IC, exceto
entre 25 de junho a 30 de julho (I5) e IC 31jl04s=IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro
(I6). O tratamento secundário (48 subparcelas) foi
constituído pelas faces de exposição das plantas à
radiação solar (FEPARS) sudeste (SE) e noroeste
(NW). O tratamento ternário (144 sub subparcelas)
foi constituído por três posições na planta (PP),
referentes ao terço superior (TS), terço médio
(TM) e terço inferior (TI).
Estabeleceram-se para as avaliações
das características reprodutivas apenas os
ramos plagiotrópicos secundários, não sendo
contabilizadas as ramificações, flores e frutos
de ramos ternários e adiante. Em 2010, durante
todo o período de florescimento dos cafeeiros,
foram realizadas avaliações em duas plantas, em
um ramo previamente marcado e numerado para
cada sub subparcela, totalizando 6 ramos em
cada planta, 12 ramos por parcela ou 288 ramos
no experimento para quantificar as médias dos
parâmetros avaliados.
Para verificar a tendência no aparecimento
de flores ou ramificações foi avaliado o ganho do
número de ramificações, o número e porcentagem
total de flores emitidas, considerando apenas
as flores que atingiram a antese, totalizando 21
observações de campo, com duração aproximada
de quatro meses. Semanalmente, foram realizadas
as contagens de flores iniciando em 14/06/2010
e finalizando em 19/10/2010. Verificou-se o
número e porcentagem do pegamento final de
frutos, relacionando o número de frutos com o
número de flores, o número e porcentagem na
queda de frutos entre duas avaliações realizadas
em dezembro (01/12/2010) e março (24/03/2011),
quando os frutos se encontravam entre os estádios
‘chumbinho’ e ‘chumbão’ para se conhecer o
número real de frutos estabelecidos em cada ramo
marcado antes da colheita.

Os dados foram submetidos à análise de
variância pelo programa computacional AgroEstat®
(BARBOSA; MALDONADO JÚNIOR, 2012),
verificando-se a normalidade de resíduos pelo
teste de Shapiro-Wilk, e homogeneidade das
variâncias pelo teste de Bartlett. As médias
foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade (α = 0,05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Figuras 1, 2 e 3 são encontradas as
observações meteorológicas, durante a condução
do experimento, para o primeiro e segundo ano
fenológico da cultura e as médias históricas do
local.
Apesar de um valor pluviométrico anual
adequado para a cultura, durante a condução
do experimento, 1721 mm e 2008 mm,
respectivamente para o 1º e 2º ano fenológico,
superior à média histórica, 1450 mm, houve má
distribuição de chuvas durante os meses do ano,
justificando o artifício da irrigação para suprir
a necessidade hídrica em determinado estádios
fenológicos.
Na estação chuvosa podem-se verificar,
durante os meses de dezembro e fevereiro (Figura
1) e nos meses de janeiro e março (Figura 2),
altos níveis de precipitação, alcançando 2,3 vezes
o volume histórico (Figura 3). Em grande parte
da estação seca, em especial entre maio e agosto
observa-se precipitação muito abaixo das médias
históricas, registrando-se ausência de dias chuvosos
em agosto de 2010 e níveis pluviométricos abaixo
dos 15 mm (Figura 2). Entre maio a agosto de 2010
ocorreram apenas 4 dias com chuvas somando 34
mm e, quando comparados aos valores históricos
(Figura 3), juntos somariam 13 dias com chuvas
e precipitação de 139 mm. No experimento
em campo, isso implica em escolha correta na
aplicação dos manejos de irrigação.
Nas Figuras 1 e 2 ainda se encontram a
temperatura média do ar no período de setembro
de 2009 a agosto de 2011, possibilitando comparar
aos valores históricos do período de setembro de
1962 a agosto de 2011 (Figura 3). Relatam-se
ligeiros aumentos na temperatura média anual
e no desvio padrão com 24,5 ºC e 2,3 ºC e de
25,3 ºC e 2,6 ºC, respectivamente para o 1º e 2º
ano fenológico. Historicamente, em 49 anos de
observações, registra-se média e desvio respectivo
de 23,2 ºC e 2,2 ºC. No período em estudo
(Figuras 1 e 2) foram registrados maiores picos
na temperatura média do ar nos meses de janeiro,
fevereiro e março.
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FIGURA 1 - Médias mensais da precipitação (mm), precipitação acumulada (mm), temperatura do ar (ºC) e
número de dias de chuva (nº) para o 1º ano fenológico da cultura após a poda (setembro de 2009 a agosto de 2010).
Dados meteorológicos disponibilizados pela Fazenda Cambuhy Agrícola. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.

FIGURA 2 - Médias mensais da precipitação (mm), precipitação acumulada (mm), temperatura do ar (ºC) e
número de dias de chuva (nº) para o 2º ano fenológico da cultura após a poda (setembro de 2010 a agosto de 2011).
Dados meteorológicos disponibilizados pela Fazenda Cambuhy Agrícola. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.
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FIGURAS 3 - Médias mensais históricas da precipitação (mm), precipitação acumulada (mm), temperatura do
ar (°C) e número de dias de chuva (nº) no período de setembro de 1962 a agosto de 2011 (49 anos). Dados
meteorológicos disponibilizados pela Fazenda Cambuhy Agrícola. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.

Destaque para o mês de janeiro no ano de
2010 (27,2 ºC) e 2011 (29,3 ºC). No experimento
conduzido em 2010, durante o momento de maior
intensidade no florescimento dos cafeeiros, junho
a outubro, foram registrados os maiores aumentos
na temperatura do ar: 2,9 ºC para o mês de julho
com intensidade média no florescimento; 2,4 ºC
para o mês de setembro, florescimento de maior
intensidade e 0,9 ºC para o mês de outubro com
florescimento apenas nos cafeeiros não irrigados.
Soares et al. (2005) comentaram a
necessidade de estudos que relacionem o efeito
do déficit hídrico aos fatores climáticos de forma
isolada e, posteriormente, fazer associações
buscando-se conhecer a contribuição de cada
fator na emissão de flores pelos cafeeiros,
pois não são completamente conhecidos os
mecanismos climáticos que induzem o cafeeiro ao
florescimento.
Comparar variáveis entre experimentos
pode não ser tão simples, pois esses dependem
de fatores que variam de ano para ano, a exemplo
das condições climáticas (SILVA; TEODORO;
MELO, 2008) e de práticas de manejo, dentre as
quais se destaca a irrigação (SILVA et al., 2009).

Dessa forma, para melhor entendimento
no desenvolvimento dos cafeeiros em condições
naturais no campo são apresentadas na Tabela 1
observações meteorológicas na temperatura do
ar, precipitação pluvial e deficiência hídrica no
momento da florada ocorrida no experimento,
comparando-se aos seus respectivos decênios.
O momento da primeira florada de média
intensidade foi observada entre os dias 27 e 30 de
julho/2010 e a segunda florada de alta intensidade
ocorreu no dia 16 de setembro/2010. Pela Tabela
1, pode ser observado o déficit hídrico acumulado
no início do ano de 2010 até a primeira florada
de 132 mm e, até a segunda florada, 276 mm.
Constata-se ainda no momento das floradas
a redução na temperatura mínima do ar, com
valores inferiores aos seus respectivos decêndios,
elevação na amplitude térmica entre 2,3 a 3,0 °C
e ausência de precipitações. A terceira florada de
baixa intensidade ocorreu somente nas plantas
não irrigadas. Ao contrário das floradas anteriores,
não foi constatado excessivo déficit hídrico entre
a segunda e a terceira florada. Em condições
naturais de campo, o déficit hídrico acumulado até
o final do período de florescimento pelos cafeeiros
somou 282 mm.
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TABELA 1 - Observações meteorológicas na temperatura do ar (máxima, mínima e amplitude térmica),
precipitação pluvial, deficiência hídrica (D.H.) e deficiência hídrica anual acumulada até o presente momento
(D.H.A.A.) nas três principais floradas ocorridas em 2010 em cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4
decotados e esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.
Momento da florada
(intensidade)
1ª florada (média)
27 a 30 de julho
3º decêndio de julho
2ª florada (alta)
16 de setembro
2º decêndio de setembro
3ª florada (baixa)
20 de outubro
2º decêndio de outubro
Média ou acumulado
Coeficiente Variação (%)

Máxima

Temperatura (ºC)
Mínima Amplitude

Precipitação
(mm)

D.H.
(mm)

D.H.A.A.
(mm)

28,5
30,8

13,5
18,1

15,0
12,7

0
5

-30

-132

37,0
35,3

18,0
19,0

19,0
16,3

0
0

-44

-276

30,0
31,7
32,2
10,1

13,0
17,7
16,6
15,7

17,0
14,0
15,7
14,4

0
20
25
-

-4,4
-78,4
-

-282
-282
-

Fonte: Dados disponibilizados pela Empresa Cambuhy Agrícola Ltda (Cambuhy, 2012).

É interessante observar durante a terceira
florada (20 de outubro/2010) que a queda na
temperatura mínima do ar inferior àquela ocorrida
no segundo decênio de outubro, de 17,7 ºC para
13,0 ºC e somado ao retorno das chuvas com
precipitação de 20 mm, provavelmente tenha
promovido a abertura das flores nas plantas não
irrigadas.
Estas observações concordam com os
relatos de Nascimento et al. (2008) e Rena e
Maestri (1987), os quais relacionaram um período
de estiagem acompanhado de chuvas ou irrigações
com quedas de temperatura, influenciando
na quebra de dormência dos botões florais e
promovendo a abertura das flores nos cafeeiros.
Para Rena e Maestri (1987), o processo da antese
pode ser tanto promovido pela água quanto pela
temperatura ou por uma interação dos dois fatores,
dificultando a identificação do fator crítico e, em
cafeeiros sob irrigação constante, os botões florais
mantêm dormência permanente, sendo necessário
um período de seca para que ocorra a florada.
Encontram-se na Tabela 2, as médias para
as variáveis, ganho no número de ramificações,
número total de flores emitidas, número e
porcentagem do pegamento final de frutos,
número e porcentagem na queda de frutos
entre duas avaliações, dezembro e março. Em
geral, notam-se altos valores de coeficientes de
variação (CV) para as características reprodutivas.
Observa-se o efeito significativo na interação
manejo de irrigação (parcela) e posição na planta
(sub subparcelas) para a variável número total de

flores emitidas e na queda do número de frutos.
Da mesma forma foi verificada a interação dupla e
tripla para a variável porcentagem, no pegamento
final de frutos. De forma isolada foi observada nas
características reprodutivas a ausência de efeito
(ns) no manejo de irrigação (parcela), exceto na
queda do número de frutos. A subparcela FEPARS
não apresentou efeito no pegamento final do
número de frutos, número e porcentagem na
queda de frutos. Ainda de forma isolada, pode ser
verificado que a posição na planta apresentou-se
significativa a 1% de probabilidade, para todas as
características reprodutivas.
O ganho em ramificações e total de flores
mostrou-se favorável ao seu desenvolvimento
para a FEPARS noroeste, porém com menor
pegamento porcentual de frutos. Estudos mais
aprofundados sobre a interferência de fatores
abióticos em plantas foram realizados por
pesquisadores como Pezzopane et al. (2007).
Uma hipótese para o maior pegamento do número
de frutos na posição da planta, localizada no
terço médio (Tabela 2), seja pela caracterização
favorável do microclima na porção intermediária
ao dossel da lavoura, com adequada exposição
direta à radiação solar e também de sensação
térmica, não sendo apropriado nos extremos
da planta (TI e TS). Dessa maneira, torna-se
fácil projetar no decorrer do dia a existência de
valores médios na temperatura do ar e umidade
relativa mais favorável ao pegamento dos frutos,
localizados na posição intermediária das plantas.
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TABELA 2 - Comparação das médias e suas respectivas significâncias para a variável ganho no número de
ramificações, número total de flores emitidas, número e porcentagem de pegamento final de frutos, número e
porcentagem na queda de frutos entre duas avaliações, dezembro e março, dos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo
IAC 376-4 decotados e esqueletados submetidos a diferentes manejos de irrigação (I) avaliadas em duas faces de
exposição das plantas à radiação solar (FEPARS) e três posições na planta (PP). UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.
Manejo de
irrigação (I)1
I1 =NI
I2 =IC
I3 =IC 14a-19m
I4= IC 20m-24jn
I5 =IC 25jn-30jl
I6 =IC 31jl-04s
Teste F
DMS (5%)2
FEPARS
Sudeste - SE
Noroeste - NW
Teste F
DMS (5%)2
PP
Terço Superior – TS
Terço Médio – TM
Terço Inferior – TI
Teste F
DMS (5%)2
F da Interação
I x FEPARS
I x PP
FEPARS x PP
I x FEPARS x PP
Média Geral
CV Parcelas (%) - I
CV Subparc. (%) - FEPARS
CV Sub-subparc. (%) - PP

Ganho em
ramificações
(Nº)
3,54
1,83
3,00
2,63
2,04
2,67
0,98ns
2,89

Total flores
emitidas
(Nº)
72,46
105,67
96,71
122,92
107,50
119,00
2,03ns
58,51

Pegamento
frutos
(Nº)
41,33
46,79
43,21
48,08
46,00
44,50
0,27ns
22,00

Pegamento
frutos
(%)
61,76
48,60
55,05
44,86
45,86
38,93
1,82ns
27,60

Queda
frutos
(Nº)
8,71
32,42
26,88
21,08
22,83
29,29
3,28*
21,20

Queda
frutos
(%)
20,36
38,96
35,13
32,37
32,90
39,12
2,11ns
21,79

2,06b
3,18a
10,60**
0,73

86,80b
121,29a
14,57**
18,99

42,06
47,92
3,17ns
6,92

54,55a
43,81b
7,93*
8,01

23,57
23,50
0,00ns
6,47

33,96
32,33
0,31ns
6,17

0,54c
2,81b
4,50a
26,84**
1,30

125,31
113,52
73,29
51,59**
12,85

46,75b
55,56a
32,65c
27,73**
7,43

40,91
54,67
51,96
16,80**
6,02

29,38
23,02
18,21
8,49**
6,51

38,34a
27,07 b
34,02ab
5,17**
8,46

0,51ns
0,55ns
2,47ns
0,33ns
2,62
117,74
79,19
101,46

0,74ns
3,48*
2,01ns
1,21ns
104,04
59,96
52,12
25,29

1,38ns
1,46ns
2,40ns
1,16ns
44,99
52,16
43,94
33,81

2,48ns
1,79ns
9,83**
2,28*
49,18
59,85
46,54
25,06

0,98ns
3,11**
0,37ns
0,85ns
23,54
96,04
78,52
56,60

0,74ns
1,28ns
0,85ns
0,58ns
33,14
70,10
53,20
52,28

Não significativo; **Significativo a 1 % de probabilidade; *Significativo a 5 % de probabilidade.1 NI= não irrigado (I1);
IC=irrigação continuada durante todo o ano (I2); IC 14a-19m= IC, exceto entre 14 de abril a 19 de maio (I3); IC 20m-24jn=
IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl= IC, exceto entre 25 de junho a 30 de julho (I5) e IC 31jl-04s= IC,
exceto entre 31 de julho a 04 de setembro (I6). 2 DMS= diferença mínima significativa a 5% de probabilidade.
ns

Há tendência de que a queda porcentual de frutos,
entre as avaliações de dezembro e março, seja
maior no terço superior das plantas.
Nota-se (Tabela 3) que apenas a posição
na planta localizada do terço superior apresenta
efeito significativo para manejo de irrigação, com
tendência de menor número de flores emitidas no
tratamento não irrigado (I1) e maior número de
flores nos demais manejos. Ocorre nos tratamentos
irrigados maior emissão de flores pelos cafeeiros,
no terço superior, passando para o terço médio

e com menor número total de flores emitidas no
terço inferior, sendo mais claramente percebido
nos manejos I3 e I4. Comparando o manejo de
irrigação e posição na planta, percebe-se não
ocorrer diferença (letras maiúsculas) somente nos
cafeeiros não irrigados.
Na Tabela 4, demonstra-se que maiores
porcentuais do pegamento final de frutos ocorreram
somente na FEPARS sudeste, posição na planta do
terço médio e terço inferior (letras minúsculas), não
existindo diferenças entre as FEPARS na posição
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do terço superior. Inversamente, observando-se os
efeitos de FEPARS dentro de posição na planta
(letras maiúsculas) existe maior porcentagem
no pegamento final de frutos na posição do
terço médio e inferior para a FEPARS sudeste,
não ocorrendo diferenças nas três posições para
FEPARS noroeste.
No desdobramento de posição na planta
quanto ao porcentual de pegamento final de frutos
diferenças são encontradas (Tabela 5) com maiores
valores no manejo não irrigado (I1) e menores para
o manejo de irrigação continuada, exceto entre
20 de maio e 24 de junho (I4). Observando-se
as letras maiúsculas há tendência geral de menor
pegamento para a posição na planta localizada no
terço superior.
De forma contrária, Rena e Maestri (1987)
encontraram em Campinas, SP, índice médio de
50% no vingamento da florada, sendo maior na
parte superior dos cafeeiros. Mesmo sabendo
que a autofecundação dos cafeeiros arábica está
acima de 90%, uma possível explicação para o
baixo pegamento de frutos no terço superior das
plantas pode ser devido a falhas na fecundação,
acarretando em queda dos ovários, como ocorrido
no estudo, e por consequência nos valores de

pegamento. Temperaturas máximas acima de 35ºC
durante o dia chegam a queimar a flor dos cafeeiros
antes da antese, impedindo que o grão de pólen
ultrapasse o tubo polínico e realize a fecundação
do ovário, impossibilitando a produção do fruto.
A FEPARS sudeste não apresentou
diferença entre os manejos de irrigação quanto
ao porcentual de pegamento final de frutos nos
cafeeiros (Tabela 6). Diferenças significativas
na FEPARS noroeste foram observadas entre o
manejo I6 e o manejo não irrigado com maior
porcentual de pegamento final de frutos, para as
plantas não irrigadas (69,80%). Entretanto, não
houve diferenças no porcentual de pegamento final
de frutos nos demais manejos. No desdobramento
de FEPARS dentro de manejos, apenas o manejo
I3 (68,91%) apresentou diferença significativa,
sendo maior o porcentual de pegamento de frutos,
para a FEPARS sudeste.
Matiello (2012) observou em regiões
quentes após médias de 8 safras, em lavouras sob
o sistema de cultivo irrigado, na cidade mineira
de Pirapora a 520 m de altitude e 24,3 °C na
temperatura média anual, produtividade superior
a 60 sacas.ha-1.

TABELA 3 - Desdobramento da interação manejo de irrigação e posição na planta para o número total de flores
emitidas pelos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4 decotados e esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP,
2014.
Posição na planta
Manejo de irrigação1
Terço Superior
Terço Médio
Terço Inferior
74,38bA
80,63aA
62,38aA
I1 =NI
109,13abA
134,50aA
73,38aB
I2 =IC
143,63aA
89,00aB
57,50aC
I3 =IC 14a-19m
161,50aA
125,75aB
81,50aC
I4= IC 20m-24jn
125,80abA
120,50aA
76,25aB
I5 =IC 25jn-30jl
137,50abA
130,75aA
88,75aB
I6 =IC 31jl-04s
DMS (5%)2= 64,42
DMS (5%)2= 31,48
Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (5%).1
NI= não irrigado (I1); IC=irrigação continuada durante todo o ano (I2); IC 14a-19m= IC, exceto entre 14 de abril a 19 de maio
(I3); IC 20m-24jn= IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl= IC, exceto entre 25 de junho a 30 de julho (I5)
e IC 31jl-04s= IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro (I6). 2 DMS= diferença mínima significativa a 5% de probabilidade.

TABELA 4 - Desdobramento da interação faces de exposição das plantas à radiação solar (FEPARS) e posição
na planta (PP), para o porcentual de pegamento final de frutos dos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4
decotados e esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.
FEPARS

Terço Superior

Sudeste - SE
Noroeste - NW
DMS (5%)2= 9,68

40,41aB
41,40aA

Posição na planta
Terço Médio
60,67aA
48,67bA
DMS (5%)2= 8,51

Terço Inferior
62,56aA
41,35bA

Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (5%).
2
DMS= diferença mínima significativa, a 5% de probabilidade.
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TABELA 5 - Desdobramento da interação de manejo de irrigação e posição na planta, para o porcentual de
pegamento final de frutos pelos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4 decotados e esqueletados. UNESP,
Jaboticabal, SP, 2014.
Manejo de irrigação1
I1 =NI
I2 =IC
I3 =IC 14a-19m
I4= IC 20m-24jn
I5 =IC 25jn-30jl
I6 =IC 31jl-04s
DMS (5%)2= 30,34

Posição na planta
Terço Superior
62,64aA
37,11abB
45,10abB
30,96bB
34,35abB
35,28abA

Terço Médio
67,35aA
56,25aA
60,98aA
48,43aA
54,50aA
40,50aA
DMS (5%)2= 14,75

Terço Inferior
55,29aA
52,45aA
59,06aAB
55,19aA
48,73aAB
41,03aA

Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (5%).
1
NI= não irrigado (I1); IC=irrigação continuada durante todo o ano (I2); IC 14a-19m= IC, exceto entre 14 de abril a 19 de
maio (I3); IC 20m-24jn= IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl= IC, exceto entre 25 de junho a 30 de
julho (I5) e IC 31jl-04s= IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro (I6). 2 DMS= diferença mínima significativa a 5% de
probabilidade.

TABELA 6 - Desdobramento da interação de manejo de irrigação e face de exposição das plantas à radiação
solar (FEPARS) para o porcentual de pegamento final de frutos nos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4
decotados e esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP, 2013.
Manejo de irrigação1
I1 =NI
I2 =IC
I3 =IC 14a-19m
I4= IC 20m-24jn
I5 =IC 25jn-30jl
I6 =IC 31jl-04s
DMS (5%)2=32,81

FEPARS
Sudeste
53,71aA
58,17aA
68,91aA
50,80aA
51,13aA
44,58aA

DMS (5%)2=19,63

Noroeste
69,80a A
39,04abA
41,18abB
38,92abA
40,59abA
33,29 bA

Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (5%).
1
NI= não irrigado (I1); IC=irrigação continuada durante todo o ano (I2); IC 14a-19m= IC, exceto entre 14 de abril a 19 de
maio (I3); IC 20m-24jn= IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl= IC, exceto entre 25 de junho a 30 de
julho (I5) e IC 31jl-04s= IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro (I6). 2 DMS= diferença mínima significativa a 5% de
probabilidade.

Isso porque houve adequada disponibilidade
hídrica em estádios fenológicos críticos à
cultura, garantindo o pegamento da florada,
visto que o abortamento floral pode ocorrer pelo
amadurecimento precoce dos botões florais que se
abrem em época seca.
Na Tabela 7, apresenta-se o desdobramento
dos tratamentos principais (parcelas) e ternários
(sub subparcelas), na queda do número de frutos
entre duas avaliações.
Em geral, há tendência de menor queda no
número de frutos nas plantas não irrigadas (I1) e
maior na posição na planta do terço superior. No
manejo de irrigação I4 e I5 foi detectada a maior

queda de frutos no terço superior das plantas. As
maiores quedas do número de frutos na posição
do terço superior, atribuído às plantas irrigadas
indicam que, embora as plantas não irrigadas
tenham produzido menor número de frutos, houve
maior vingamento floral e pegamento de frutos
durante os diferentes estádios fenológicos (florfruto) permitindo, por sua vez, maior retenção de
frutos, quando comparado aos demais manejos
de irrigação. O contrário provavelmente tenha
ocorrido nas plantas manejadas com irrigação
contínua durante todo o ano (I2), ou seja, na maior
produção de flor-fruto, porém com permanência
insuficiente na planta, durante as fases seguintes
até o momento da colheita dos frutos.
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TABELA 7 - Desdobramento da interação de manejo de irrigação e posição na planta na queda do número de
frutos entre duas avaliações, dezembro e março, pelos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4 decotados e
esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP, 2013.
Manejo de irrigação1
I1 =NI
I2 =IC
I3 =IC 14a-19m
I4= IC 20m-24jn
I5 =IC 25jn-30jl
I6 =IC 31jl-04s
DMS (5%)2= 25,45

Posição na planta
Terço Superior
5,50bA
27,25abA
36,50aA
35,25aA
37,63aA
34,13aA

Terço Médio
9,00bA
42,50a A
21,00abA
18,75abB
15,25bB
31,63abA
DMS (5%)2= 15,94

Terço Inferior
11,63aA
27,50aA
23,13aA
9,25aB
15,63aB
22,13aA

Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey (5%).
1
NI= não irrigado (I1); IC=irrigação continuada durante todo o ano (I2); IC 14a-19m= IC, exceto entre 14 de abril a 19 de
maio (I3); IC 20m-24jn= IC, exceto entre 20 de maio a 24 de junho (I4); IC 25jn-30jl= IC, exceto entre 25 de junho a 30 de
julho (I5) e IC 31jl-04s= IC, exceto entre 31 de julho a 04 de setembro (I6). 2 DMS= diferença mínima significativa, a 5% de
probabilidade.

Pela Tabela 8, detalha-se o florescimento
dos cafeeiros observadas em 21 datas de avaliação
no campo para a FEPARS noroeste e sudeste,
sobre o número de flores emitidas, intensidades
porcentuais e o intervalo entre avaliações, em
diferentes manejos de irrigação.
Em 2010, foi registrado o total de três
floradas expressivas em todo o experimento. Nos
valores encontrados para a FEPARS noroeste
(Tabela 8) é possível identificar diferenças
marcantes na concentração de florada e pegamento
entre as plantas irrigadas e as plantas não irrigadas.
Observam-se, nos diferentes manejos de irrigação,
a existência de apenas uma florada expressiva
nas plantas de café não irrigadas concentrada
ao final de julho e estendendo-se até a primeira
quinzena de agosto. Em todas as plantas irrigadas,
ocorreram duas floradas expressivas, concentradas
ao final de julho e em meados de setembro. Entre
os irrigados, o manejo I3 apresentou tendência ao
equilíbrio na intensidade porcentual de flores, nas
FEPARS noroeste e sudeste (Tabela 8).
Quando considerada somente a média
entre as FEPARS noroeste e sudeste, ou mesmo
isoladamente para FEPARS sudeste, não foi
possível identificar, nos cafeeiros não irrigados
diferenças na intensidade de flores e, por sua vez, na
ausência de uma segunda concentração da florada
para a face noroeste, bem como no pegamento
porcentual de frutos. A individualização nas
avaliações de campo em FEPARS, por meio do
isolamento de fatores externos (SOARES et al.,
2005), possibilitou a identificação de diferenças
agronômicas neste estudo.

Resultados de pesquisas (OLIVEIRA et al.,
2012) apontam a adequação do direcionamento no
transplante de mudas para a formação de cafeeiros.
A associação de conhecimentos agronômicos sobre
as faces de exposição das plantas à radiação solar
e na orientação de transplante poderá auxiliar na
elaboração de estratégias alternativas de manejo.
Custódio et al. (2012a) avaliaram diferentes
manejos da irrigação por gotejamento na lavoura
cafeeira, nas safras 2006/07 e 2007/08 em Lavras
(MG), não observando diferenças significativas
nas características reprodutivas existindo, porém,
o efeito da bienalidade na emissão de flores pelos
cafeeiros.
Camargo e Camargo (2001) descreveram as
fases preparativas e construtivas na fenologia de
cafeeiros, em 24 meses, nas condições tropicais do
Brasil para as cultivares de Catuaí e Mundo Novo.
Como observam os autores, é sugerido neste estudo
o adequado desenvolvimento durante o primeiro
ano fenológico, no entanto, não sendo possível a
retenção de folhas e frutos de forma simultânea,
para o segundo ano fenológico, embora tenha
ocorrido competição entre as fases preparativa
e construtiva, logo na primeira produção após a
poda tipo decote e esqueletamento. De forma
empírica, observou-se no campo excessiva
desfolha nas plantas não irrigadas. Desordens
fisiológicas podem ser ainda agravadas por
fatores externos (abióticos), a exemplo da
ausência prolongada de água, minerais, elevada
temperatura e luminosidade (RENA; MAESTRI,
1987). Espera-se com a repetição do experimento
ao longo do tempo que estes efeitos se agravem
devido à caracterizada bienalidade na produção.
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FEPARS sudeste: número de flores
Datas de avaliações no campo - Ano 2010
Manejo
14- 18- 24- 26293613- 22- 273010
17 23- 27- 31- 3- 10- 16de irrigação
jun jun jun jun
jun
jul
jul
jul jul
jul
jul
ago ago ago ago ago set set set
I1 =NI
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
62
11
6
5
0
0
0
I2 =IC
0
0 163
1
4
4
0
0
0
0
0
2
50
8
0
0
0
0
0
I3 =IC 14a-19m
0
0 158
2
1
1
0
0
0
0
1
1
33
3
0
0
0
0
1
I4= IC 20m-24jn
0
0 245
4
2
2
1
0
0
0
0
1
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8
0
1
0
0
0
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4
2
3
0
0
0
0
0
1
26
6
4
3
0
0
0
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0
0 255
4
4
3
1
0
0
0
0
0
53
4
0
0
0
0
0
FEPARS noroeste: intensidades porcentual
FEPARS sudeste: intensidades porcentual
1a Florada 2a Florada 3a Florada
1a Florada 2a Florada
3a Florada
Média
Alta
Baixa
Média
Alta
Baixa
Manejo
Manejo
intensidade intensidade intensidade Soma
intensidade
intensidade
intensidade
de irrigação
(%)
de irrigação
27 a 30-jul
16-set
20-out
27 a 30-jul
16-set
20-out
I1 =NI
I1
=NI
84,3
0,0
4,9
89,2
37,0
0,0
56,3
I2 =IC
I2 =IC
39,1
53,2
0,0
92,3
25,1
70,2
0,0
I3 =IC 14a-19m
I3 =IC 14a-19m
21,6
74,4
0,0
96,0
17,2
75,8
3,0
I4= IC 20m-24jn
I4= IC 20m-24jn
30,7
62,5
0,0
93,2
19,5
73,7
1,8
I5 =IC 25jn-30jl
I5 =IC 25jn-30jl
32,8
54,9
0,0
87,7
13,6
77,8
0,8
I6 =IC 31jl-04s
I6 =IC 31jl-04s
37,7
52,8
0,0
90,5
17,6
78,4
0,0
Irrigado (média)
Irrigado (média)
75,2
32,4
59,6
18,6
FEPARS noroeste e sudeste: intervalos entre as 21 datas de avaliação no campo
Intervalo (dias)
0
4
6
2
3
4
3
7
9
5
4
10
7
6 4
4
3 7

7

22set
0
0
0
4
0
0

5

93,3
95,3
96,0
95,1
92,2
96,1
27

Pegam.
(%)
53,71aA
58,17aA
68,91aA
50,80aA
51,13aA
44,58aA

Média
6,5

N°
Total
201a
236a
219a
337a
243a
332a

Soma
(%)

20out
112
0
6
6
2
0

TABELA 8 - Valores médios do número de flores emitida, intensidades porcentuais de flores e o intervalo entre avaliações em diferentes manejos de irrigação nas médias
entre as faces de exposição das plantas à radiação solar (FEPARS) noroeste e sudeste, em cada data de avaliação dos cafeeiros arábica cv. Mundo Novo IAC 376-4 decotados e
esqueletados. UNESP, Jaboticabal, SP, 2014.
FEPARS noroeste: número de flores
Datas de avaliações no campo - Ano 2010
Manejo
14- 18- 24- 26293613- 22- 27301017- 23- 27- 31- 3- 10- 16- 22- 20Nº
Pegam.
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jun jun jun jun
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jul
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jul jul
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(%)
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1
1
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9
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0
0
0
0
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1
1
1
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0
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3
1
2
1
0
1
0
1
1
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3
1
1
0
1
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0
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1
0
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6
4
4
0
1
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0
0
3
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5
1
1
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0
405a 40,59abA
5
2
3
0
0
1
0
0
3
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29
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3
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0 197 1
0
383a 33,29 bA
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4
1
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1
4
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5
2
1
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0
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Como já observado em diferente estudo e
local (CUSTÓDIO et al., 2012a) e nas condições
encontradas neste experimento, parece ter existido
uma influência maior dos fatores climáticos, como
a temperatura do ar e a precipitação do que na
adoção de diferentes manejos de irrigação, sobre
a emissão de flores pelos cafeeiros. Nas plantas
irrigadas ocorreu a mesma emissão no número de
flores e existe tendência de maior queda de frutos
nos cafeeiros irrigados continuamente, durante
todos os meses do ano (manejo I2).
Técnicas racionais como a irrigação
devem ser adotadas na cafeicultura, mesmo em
regiões consideradas aptas ao seu cultivo, por
proporcionarem incrementos consideráveis na
produtividade e qualidade (COELHO et al., 2009;
OLIVEIRA et al., 2010). Recomenda-se ainda que
experimentos que avaliem diferentes efeitos em
cafeeiros considerem, sempre que possível, a face
de exposição das plantas à radiação solar.
4 CONCLUSÕES
Nas plantas irrigadas ocorre o mesmo
número e intensidade de floradas comparada às
plantas não irrigadas, entretanto estas ocorrem em
épocas diferentes e mais precoce.
Na FEPARS noroeste ocorre maior número
de ramificações e flores, entretanto ocorre menor
pegamento porcentual de frutos. A posição na
planta do terço médio e superior promove,
respectivamente, maior pegamento e queda
de frutos.
Nas plantas não irrigadas não há diferença
no número de flores quanto à posição, entretanto
ocorre menor concentração de florada na FEPARS
noroeste. Nas plantas irrigadas ocorre maior
número de flores, no sentido terço superior
ao inferior.
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ANATOMIA FOLIAR DE CAFEEIROS IMPLANTADOS COM OOliveira,
USO N. K. et al.
DE POLÍMERO HIDRORRETENTOR
Noêmia Karen Oliveira1, Evaristo Mauro de Castro2, Rubens José Guimarães3,
Leonardo Miari Pieve4, Danielle Pereira Baliza5, Janaíne Lopes Machado6, Tainah Freitas7

(Recebido: 18 de junho de 2013; aceito: 7 de agosto de 2013)
RESUMO: O experimento foi conduzido na Fazenda Capão dos Óleos, município de Coqueiral, Minas Gerais, de 2009 a
2011, objetivando verificar as modificações na anatomia foliar em cafeeiros implantados, com o uso de polímero hidrorretentor.
Para tanto coletaram-se folhas para posterior avaliação da anatomia foliar, de plantas oriundas de diferentes tratamentos
(diluições, doses e locais de aplicação de polímero hidrorretentor hidratado). O experimento constou do delineamento em
blocos casualizados, no esquema fatorial 4x3x2 mais 1 tratamento adicional, com quatro repetições, perfazendo um total de
25 tratamentos (100 parcelas). Os tratamentos foram constituídos de quatro doses do polímero hidrorretentor, diluídas em 400
litros de água (0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg e 2,0 kg) no primeiro fator; três volumes do polímero hidrorretentor previamente diluído
(1,0 litro, 1,5 litro e 2,0 litros) aplicados por planta, no segundo fator; dois locais de aplicação (misturado na cova de plantio
ou colocado em uma cova lateral das mudas plantadas) no terceiro fator; e um tratamento adicional, como testemunha, sem a
utilização do polímero hidrorretentor. Coletaram-se folhas para avaliação das seguintes características anatômicas: espessura do
floema, diâmetro dos vasos do xilema, número dos vasos do xilema, relação entre o diâmetro polar e equatorial dos estômatos,
índice estomático de plantas, densidade estomática de plantas, espessura do parênquima paliçádico e espessura do parênquima
esponjoso. Modificações anatômicas que favorecem as relações hídricas das plantas estão presentes em algumas dessas, após
24 meses da implantação de cafeeiros com a aplicação de polímero hidrorretentor.
Termos para indexação: Coffea arabica L., microscopia óptica, estresse hídrico, hidrogel, implantação de lavouras.

FOLIAR ANATOMY OF COFFEE PLANTS IMPLANTED USING
HYDRO RETAINER POLYMERS
ABSTRACT: The experiment was conducted at the Fazenda Capão dos Olhos, in the municipality of Coqueiral, Minas Gerais,
Brazil, in the period of 2009 and 2011. The present work aimed at verifying the changes in the foliar anatomy of coffee plants
implanted using hydro retainer polymers. For such, we collected leaves for posterior evaluation of foliar anatomy from plants
derived from different treatments (dilutions, doses and location hydrated hydro retainer polymer applications). The experiment
consisted of a randomized block design, in the factorial scheme of 4x3x2 plus 1 additional treatment, with four replicates, in a
total of 25 treatments (100 plots). The treatments consisted of four doses of the hydro retainer polymer, diluted in 400 liters of
water (0.5 kg, 1.0 kg, 1.5 kg and 2.0 kg) in the first factor; three volumes of the hydro retainer polymer previously diluted (1.0
liter, 1.5 liters and 2.0 liters) applied per plant, in the second factor; two application locations (mixed in the planting hill or
placed in a hill lateral to the planted seedlings) in the third factor; and an additional treatment as witness, without the use of
the hydro retainer polymer. We evaluated the following anatomical characteristics: thickness of the cuticle in the adaxial side,
thickness of the epidermis of the adaxial and abaxial sides of the palisade and spongy parenchyma and of the phloem, diameter
of the xylem vessels, polar and equatorial diameter of the stomas and relation between the polar and equatorial diameters. We
verified that, 24 months after the application of the polymers in the coffee crop, the plants presented changes in the internal
structure which favored the hydric relations of the plants.
Index terms: Coffea arabica L.,optical microscopy, hydric stress, hydrogel, farming implantation.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o Coffea arabica L. é amplamente
cultivado em regiões sujeitas a, pelo menos,
um período de déficit hídrico no solo, assim, é
primordial a adesão de tecnologias alternativas

para suprimento de água às plantas.
Lima, Custódio e Gomes (2008), trabalhando
com cultivos irrigados e não irrigados, verificaram
que o uso de irrigação promoveu aumento da
produtividade de lavouras. Em diversas regiões
brasileiras, o plantio de café “de sequeiro” pode

1Rua João Lacerda, 474 - apto 202 - Lavras - MG - 37200-000 - noemiakaren@ig.com.br
2Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Biologia/DBI - Cx. P. 3037 - 37200-000 - Lavras MG
evaristomcastro@gmail.com
3Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Agricultura/DAG - Cx. P. 3037 - 37200-000 - Lavras MG
rubensjg@dag.ufla.br
4Rua Francisco Garcia de Miranda JR, 88 - Três Pontas - MG - 37190-000 - leopieve@gmail.com
5Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Praça São José, n° 249 - Bom Sucesso - MG
37220-000 - danibaliza@yahoo.com.br
6Rua José Cândido de Castro, nº115 - Candeias - MG - 37280-000 - janainelm@yahoo.com.br
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ocorrer simultaneamente com um período de
estiagem (veranico), assim é necessário o uso de
tecnologias alternativas de suprimento de água para
maior sobrevivência e crescimento das mudas em
campo. Dentre essas tecnologias, destaca-se o uso
de polímeros hidrorretentores, também chamados
de hidrogel, polímero superabsorvente ou
simplesmente gel (FONTENO; BILDERBACK,
1993; PREVEDELLO; LOYOLA, 2007; SILVA
et al., 2000).
O uso do polímero, como substituto da
irrigação complementar, baseia-se na retenção de
água na sua estrutura para que, posteriormente,
esteja disponivel às plantas em época de deficiência
hídrica (MARQUES et al., 2013).
Os polímeros hidrorretentores mais
utilizados são os sintéticos, como a propenamida
(poliacrilamida ou PAM), e os copolímeros,
como apropenamida-propenoato (poliacrilamidaacrilato ou PAA), usados como floculantes em
fraldas e outros artigos sanitários, e para depósitos
de líquidos químicos residuais (GERVÁSIO,
2003). Podem também ser utilizados como
condicionadores de solo e servir como reservatório
de água no solo, aumentando sua disponibilidade
às plantas (SAMPAT, 1973 citado por BALENA,
1998). Quando seco, esse produto possui forma
granular e quebradiça, e, quando em contato com
água, cada grânulo incha como uma partícula
gelatinosa, elástica e macia, absorvendo e
armazenando em água muitas vezes o seu próprio
peso (BALENA, 1998).
O aumento da absorção e retenção da
água pelo polímero torna a água facilmente
disponível para as plantas e possibilita melhor
desenvolvimento inicial (ZONTA et al., 2009),
portanto torna-se importante o estudo das
alterações internas causadas pelo uso do polímero
que pode vir a ser largamente utilizado na cultura
do café.
Modificações mínimas das relações hídricas
podem reduzir intensamente o crescimento das
plantas, mesmo não ocorrendo sintomas típicos
nas plantas como a murcha foliar (SILVA et al.,
2008). Assim, as características da estrutura interna
das folhas podem ser importantes para determinar
o nível de tolerância ao estresse hídrico (BATISTA
et al., 2010), bem como detectar as modificações
anatômicas de plantas submetidas a tratamentos
que envolvam as condições hídricas, em uma fase
anterior ao murchamento foliar.
Trabalhos realizados com algumas cultivares
de cafeeiro indicaram que as características da

anatomia interna, quando associadas às fisiológicas
permitem discriminar satisfatoriamente as
diferentes cultivares em termos de tolerância
diferencial à seca (BATISTA et al., 2010; GRISI
et al., 2008). A utilização dessas características
também apresenta a possibilidade de, num curto
espaço de tempo, validar a utilização de técnicas
de manejo que promovam mudanças desejáveis
na anatomia interna das plantas, como no caso da
utilização de polímeros hidrorretentores.
O conhecimento das mudanças nas
características anatômicas de cafeeiros submetidos
às diferentes tecnologias de produção é importante
para conhecer seus efeitos na planta e abrir novas
linhas de investigação que podem alterar a resposta
da planta às situações adversas de disponibilidade
hídrica do solo.
Assim, objetivou-se verificar a ocorrência
de modificações na anatomia foliar, em cafeeiros
implantados com o uso do polímero hidrorretentor,
mesmo depois de 24 meses da aplicação do
produto.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento que serviu como base para o
presente trabalho foi conduzido por Pieve (2012),
em uma área destinada à implantação de lavoura
comercial, na Fazenda Capão dos Óleos, Município
de Coqueiral, sul de Minas Gerais. As coordenadas
geográficas da área são 21°09’08,70529” latitude
sul e 45°25’49,41559” longitude oeste, datum
WGS 84, com altitude média de 900 metros. O
clima da região é classificado como Cwa, segundo
a classificação de Köppen (mesotérmico, com
verões brandos e suaves e estiagem de inverno).
A implantação do experimento de Pieve
(2012) ocorreu nos dias 30 e 31 de outubro de
2009, utilizando-se mudas de cafeeiro Coffea
arabica L. cv. Catuaí IAC-144, aplicando-se como
tratamentos o polímero hidrorretentor Hydroplaneb, um Copolímero de Acrilato de Potássio e
Acrilamida. Após o plantio, as mudas não sofreram
nenhum tipo de irrigação. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados, DBC,
no esquema fatorial 4x3x2, mais um tratamento
adicional, com quatro repetições, perfazendo
um total de 25 tratamentos e 100 parcelas. Os
tratamentos foram constituídos de quatro doses do
polímero hidrorretentor, diluídas em 400 litros de
água (0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg e 2,0 kg) no primeiro
fator; três volumes do polímero hidrorretentor
previamente diluído (1,0 litro, 1,5 litro e 2,0 litros)
aplicados por planta, no segundo fator; duas formas
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de aplicação (misturado na cova de plantio ou em
uma cova aberta na lateral das mudas plantadas)
no terceiro fator; e um tratamento adicional, como
testemunha, sem a utilização do polímero
hidrorretentor.
Coletaram-se duas folhas por tratamento,
completamente expandidas do terceiro nó de
ramos do terço médio das plantas, submetidas aos
diferentes tratamentos, com o uso de polímero
hidrorretentor para avaliação quanto à anatomia
foliar, 24 meses após a implantação da lavoura.
Após a coleta, as folhas foram imediatamente
conservadas em etanol 70 % (v v-1). As análises
anatômicas foram realizadas no Laboratório de
Anatomia Vegetal da Universidade Federal de
Lavras (UFLA), sendo utilizado o terço médio
das folhas coletadas. As secções transversais
foram obtidas em micrótomo de mesa, tipo LPC
e as secções paradérmicas à mão livre com uso
de lâmina de aço, sendo submetidas à clarificação
com hipoclorito de sódio (1,25% de cloro ativo),
tríplice lavagem em água destilada, coloração com
solução safrablau (azul de astra 0,1% e safranina
1%, na proporção de 7:3), para as secções
transversais e safranina 1%, para as secções
paradérmicas, sendo posteriormente montadas em
lâminas semipermanentes com glicerol 50% (vv-1)
(KRAUS; ARDUIN, 1997).
As lâminas foram observadas e fotografadas
em microscópio óptico, modelo Olympus BX 60
acoplado à câmera digital Canon A630. As imagens
foram analisadas em software para análise de
imagens UTHSCSA-Imagetool, com a medição
de nove campos por lâmina, para as variáveis das
secções transversais e secções paradérmicas.
Na avaliação dos feixes vasculares foram
avaliados: Espessura do floema- EF (µm);
Diâmetro dos vasos do xilema – DVX (µm);
Número de vasos do xilema – NVX – (ud). Para
a caracterização dos estômatos, foram avaliados:
Relação diâmetro polar e equatorial do estômato
– DP/DE, Índice estomático – IE - (%) (Número
de estômatos.100/(Número de estômatos+Número
de células epidérmicas)), Densidade estomática –
DE – (Número de estômatos.mm-2 de folha). Para
determinação da espessura dos tecidos foliares
foram avaliadas: Espessura do parênquima
paliçádico – PPA - (µm); Espessura do parênquima
esponjoso – PPE - (µm).
A análise de variância foi realizada para
todas as características estudadas e quando
significativas, as variáveis foram submetidas
à análise de regressão entre os tratamentos do
esquema fatorial.

Para melhor visualização das possíveis
diferenças entre os tratamentos do fatorial
nas tendências encontradas com o estudo de
regressão, utilizou-se o teste de Scott-Knott, a
5% de probabilidade para o estudo das médias.
Em seguida, comparou-se o tratamento adicional
(controle sem adição de polímero no plantio) , com
os tratamentos do fatorial pelo teste de Dunnet.
Utilizou-se o programa SISVAR (FERREIRA,
2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pieve (2012) fez avaliações do crescimento
vegetativo nas plantas desse experimento aos 111
e aos 476 dias após a implantação da lavoura,
concluindo que o polímero hidrorretentor deve
ser usado na implantação de lavouras cafeeiras, na
dose de 1,5 litros por cova da solução composta
por 1,5 quilos do polímero hidrorretentor diluídos
em 400 litros de água. Porém, nessa última
avaliação de Pieve (2012) já não havia diferença
de crescimento das plantas tratadas com polímero.
Em todas as avalições anatômicas feitas
neste trabalho, notou-se que 24 meses após
a implantação da lavoura experimental as
características de estrutura interna apresentaram
comportamento diverso entre os tratamentos do
fatorial sem consistência entre os tratamentos
(doses em kg de polímero por 400 litros d’água e
volume aplicado por ocasião do plantio). Mesmo
aplicando o teste de médias entre os tratamentos
do fatorial, não se percebeu consistência de
resultados, o que reforça as afirmativas de Pieve
(2012) de que, aos 476 dias após a implantação não
mais se verificavam diferenças de crescimento.
Entretanto, vários autores alertam que o
estudo das características anatômicas de cafeeiros,
em diferentes condições de disponibilidade
de água pode auxiliar no conhecimento das
relações hídricas do cafeeiro, pois, pequenas
diminuições na oferta de água podem reduzir
substancialmente o crescimento, ainda que não se
observem características visíveis da deficiência
hídrica (DAMATTA, 2004; DAMATTA et al.,
1997; NUNES, 1976; RENA; MAESTRI, 2000).
Destacando a importância do estudo anatômico,
foi realizada a comparação do tratamento adicional
(sem utilização de polímero no plantio) com os
tratamentos que receberam o polímero.
Nota-se (Tabela 1) que a testemunha (sem
polímero) foi significativamente diferente de
13 dos 24 tratamentos com adição de polímero,
quando se utilizou o teste de Dunnett, para a
característica avaliada “espessura do floema
(μm)”.
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TABELA 1 - Espessura do floema (μm) de cafeeiros submetidos a diferentes tratamentos com adição ou não
(tratamento adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Dose (kg)

Volume : Local

0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

79,43 *

67,07

56,59

75,08 *

1,0L : Cova Lateral

54,16 *

67,54

77,05 *

59,62

1,5L : Cova

72,49 *

76,64 *

72,44 *

64,12

1,5L : Cova Lateral

70,51

64,04

53,44 *

67,48

2,0L : Cova

83,91 *

84,60 *

71,76

81,34 *

2,0L : Cova Lateral

75,72 *

67,67

58,50

74,72 *

Adicional

63,73

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

Ou seja, dos 13 tratamentos diferentes,
11 deles (84,60%) que receberam polímero no
plantio, apresentaram maior espessura do floema
em relação às plantas sem adição do polímero.
As modificações no floema quanto a
diâmetro, quantidade, área do vaso entre outros
fatores influenciam de forma significativa a
fotossíntese, crescimento e desenvolvimento
(CASTRO;
PEREIRA;
PAIVA,
2009),
comprovado no trabalho de Pieve (2012), em que o
polímero interferiu positivamente no crescimento
das plantas.
Ribeiro et al. (2012), analisando anatomia
foliar de treze genótipos de mandioca, para avaliar
adaptação em diferentes condições ambientais,
afirmaram que os genótipos com os maiores valores
para espessura do floema, demonstraram um maior
potencial para translocação de fotoassimilados,
podendo promover um maior desenvolvimento
das raízes. Esse desenvolvimento observado
em genótipos de mandioca é um dos possíveis
motivos para o crescimento vegetativo superior,
observado em cafeeiros implantados com o
polímero (PIEVE, 2012) e com maior espessura
do floema como observado no atual trabalho.
Observou-se pela Tabela 2 que, dos 24
tratamentos do fatorial (com polímero), 12 foram
diferentes do tratamento adicional, sem polímero,
sendo 100% desses com maior diâmetro dos vasos
do xilema, em relação ao tratamento com possível
menor suprimento de água, durante a implantação
da lavoura.
No caso do diâmetro dos vasos do xilema,
as modificações anatômicas também poderão
influenciar de forma significativa a fotossíntese,
crescimento e desenvolvimento (CASTRO;
PEREIRA; PAIVA, 2009), transportando água

e nutrientes da solução do solo para as folhas
mais eficientemente. Guimarães et al. (2011),
verificando aspectos anatômicos de importância,
quanto à tolerância à deficiência hídrica do
sistema radicular de cultivares de arroz de
terras altas, cultivadas sob deficiência hídrica,
afirmaram que elementos de vaso do xilema mais
espessos oferecem menor resistência ao fluxo de
água. Portanto, o aumento no diâmetro dos vasos
xilemáticos, poderia estar favorecendo a absorção
de água na raiz e seu transporte para a parte aérea,
sendo assim, um dos possíveis motivos para um
maior crescimento vegetativo encontrado por
Pieve (2012).
Já no tratamento adicional, o diâmetro dos
vasos do xilema tendeu a diminuir. Esse menor
diâmetro e comprimento dos vasos protegem
quanto à formação de embolias no xilema, que são
prejudiciais à condução hidráulica, protegendo
o sistema de condução hidráulica da planta,
auxiliando, assim, na manutenção da condução de
água, embora em menores taxas, durante períodos
de déficit hídrico (CASTRO; PEREIRA; PAIVA,
2009).
A aplicação do polímero no plantio da
lavoura, possivelmente melhorou a disponibilidade
de água para as plantas, promovendo uma adaptação
positiva na anatomia interna (xilema), mesmo
após oito meses da última avaliação feita por
Pieve (2012), ou seja, em folhas formadas depois
da ação do polímero em campo. Essa tendência foi
também observada nas variações encontradas no
número dos vasos do xilema (Tabela 3). Dos 24
tratamentos que receberam polímero no plantio,
15 foram diferentes do tratamento adicional (sem
polímero), sendo que em 12 desses (80 %) o
número dos vasos do xilema foi maior.
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TABELA 2 - Diâmetro dos vasos do xilema (μm) de cafeeiros submetidos a diferentes tratamentos, com adição ou
não (tratamento adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Dose (kg)

Volume : Local

0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

20,04 *

20,89 *

14,37

14,73

1,0L : Cova Lateral

13,66

17,63 *

16,77 *

17,17 *

1,5L : Cova

16,46

19,78 *

13,99

16,01

1,5L : Cova Lateral

15,45

14,66

14,70

14,69

2,0L : Cova

17,23 *

18,41 *

17,18 *

18,11 *

2,0L : Cova Lateral

21,96 *

16,50

12,95

17,39 *

Adicional

14,23

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 3 - Número dos vasos do xilema de cafeeiros submetidos a diferentes tratamentos com adição ou não
(tratamento adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Volume : Local

Dose (kg)
0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

145,17 *

150,17 *

87,17 *

118,67

1,0L : Cova Lateral

65,17 *

116,33

130,17

95,50 *

1,5L : Cova

149,17 *

159,17 *

122,50

152,83 *

1,5L : Cova Lateral

112,17

119,83

112,67

151,33 *

2,0L : Cova

150,50 *

169,83 *

157,83 *

184,33 *

2,0L : Cova Lateral

169,67 *

121,00

130,83

152,17 *

Adicional

123,83

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

No presente trabalho, as plantas que
possivelmente receberam maior quantidade de
água (com polímero) apresentaram maior número
de vasos xilemáticos e maior diâmetro desses
vasos, consequentemente obtiveram uma nervura
central mais espessa. O aumento da nervura
central pode estar relacionado com um maior
fluxo de fotassintatos e água na planta. Assim, é
possível a translocação de mais água necessária
à manutenção da turgidez celular nas folhas, fato
essencial para o correto metabolismo (BATISTA
et al., 2010).
Pela Tabela 4, pode-se observar que quanto
às variações na relação entre o diâmetro polar e
equatorial dos estômatos de plantas submetidas
a tratamentos de polímero hidrorretentor na
implantação da lavoura, dois dos 24 tratamentos
apresentaram diferença do tratamento adicional.
Nesses tratamentos do fatorial (com maior
disponibilidade hídrica) foram observados
menores valores da relação entre o diâmetro
polar e equatorial dos estômatos. Maiores
diâmetro equatorial e relação entre o diâmetro

polar e equatorial, podem conferir às plantas alta
adaptabilidade a ambientes xéricos (RIBEIRO et
al., 2012).
Quatro dos 24 tratamentos, para o índice
estomático, e cinco dos 24 tratamentos do fatorial
proposto apresentaram diferença do tratamento
adicional (Tabela 5 e 6). Possivelmente, a
maior disponibilidade hídrica dos tratamentos
estatisticamente diferentes do tratamento
adicional proporcionaram maiores valores do
índice e densidade estomática. Ribeiro et al.
(2012) afirmaram que o índice estomático pode
variar diferentemente da densidade estomática,
sendo que genótipos com estômatos menores e
baixa densidade estomática podem apresentar
índices estomáticos relativamente altos devido ao
maior tamanho das células epidérmicas regulares.
O aumento na densidade estomática pode estar
relacionado com uma maior capacidade das
plantas em captar o CO2 da atmosfera, aumentado
assim a eficiência fotossintética (BATISTA et al.,
2010; CASTRO; PEREIRA; PAIVA, 2009).
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TABELA 4 - Relação entre o diâmetro polar e equatorial dos estômatos de cafeeiros submetidos à adição ou não
(tratamento adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Volume : Local

Dose (kg)
0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

2,17

2,47

2,14

2,56

1,0L : Cova Lateral

2,01 *

2,17

2,31

2,36

1,5L : Cova

2,37

2,14

2,33

2,51

1,5L : Cova Lateral

2,41

2,29

2,32

2,68

2,0L : Cova

2,51

2,25

2,27

2,49

2,0L : Cova Lateral

2,58

2,33

2,11 *

2,42

Adicional

2,45

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 5 - Índice estomático de cafeeiros submetidos à adição ou não (tratamento adicional) de polímero
hidrorretentor na implantação da lavoura.
Volume : Local

Dose (kg)
0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

21,77

21,62

17,46

14,13

1,0L : Cova Lateral

17,22

18,81

18,47

19,61

1,5L : Cova

20,93

17,85

19,01

18,75

1,5L : Cova Lateral

19,31

20,54

22,14 *

19,87

2,0L : Cova

21,34

21,93 *

19,58

23,49 *

2,0L : Cova Lateral

21,25

16,69

18,45

22,45 *

Adicional

17,92

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 6 - Densidade estomática de cafeeiros submetidos à adição ou não (tratamento adicional) de polímero
hidrorretentor na implantação da lavoura.
Volume : Local

Dose (kg)
0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

215,95

180,99

148,08

139,85

1,0L : Cova Lateral

203,61

185,10

187,16

166,59

1,5L : Cova

215,95

189,21

201,55

166,59

1,5L : Cova Lateral

193,33

252,97 *

232,40 *

201,55

2,0L : Cova

236,52 *

226,23 *

166,59

230,35 *

2,0L : Cova Lateral

178,93

123,40

178,93

211,84

Adicional

168,65

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.
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Notou-se na Tabela 7 que dos 24 tratamentos
com o polímero proposto por Pieve (2012), sete
foram estatisticamente diferentes, sendo que desses
sete apenas 1 (14,28 %) teve menor espessura do
parênquima paliçádico, em relação ao tratamento
sem polímero, sendo os outros seis (85,72 %)
com maior espessura. Portanto, é provável que a
maior disponibilidade hídrica dos tratamentos com
polímero favoreceu a maior espessura do parênquima
paliçádico dos tratamentos estatisticamente diferentes
do tratamento adicional, mesmo após oito meses
da última avaliação feita por Pieve (2012), ou seja,
em folhas formadas muito depois da aplicação do
polímero em campo.
A maior espessura do parênquima paliçádico
que é um tecido rico em cloroplastídeos e o principal
tecido relacionado à fotossíntese, pode favorecer,
portanto, ao crescimento e desenvolvimento das
plantas (CASTRO; PEREIRA; PAIVA, 2009).
Na Tabela 8, podem-se observar os valores
de espessura do parênquima esponjoso de plantas
submetidas a tratamentos de polímero hidrorretentor
na implantação da lavoura. Observou-se que dez dos
24 tratamentos com polímero foram diferentes em
relação ao tratamento adicional.

Desses dez, apenas um (10 %) apresentou
menor espessura do parênquima esponjoso, ou seja,
parece que a maior disponibilidade hídrica das plantas
tratadas com polímero, favoreceu a maior espessura
do parênquima esponjoso das folhas das plantas.
Essa maior espessura, pode favorecer o aumento
dos espaços intercelulares desse parênquima,
consequentemente aumentando o acúmulo de
gases nas trocas gasosas, para que posteriormente o
CO2 seja fixado pelo parênquima paliçádico ou no
parênquima esponjoso (em menores quantidades)
(CASTRO; PEREIRA; PAIVA, 2009).
Grisi et al. (2008) observaram que, para
o parênquima esponjoso o tratamento irrigado
apresentou maior espessura. Em relação ao
parênquima paliçádico, observaram diminuição de
sua espessura na ‘Catuaí’ não irrigada em relação
à irrigada, sendo esses resultados semelhantes ao
encontrado no presente trabalho. Os maiores valores
para os parênquimas paliçádico e esponjoso podem
conferir uma maior capacidade fotossintética aos
genótipos que os exibem, sendo um fator favorável
em condições de alta radiação incidente (RIBEIRO
et al., 2012).

TABELA 7 - Espessura do parênquima paliçádico (µm) de cafeeiros submetidos à adição ou não (tratamento
adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Dose (kg)

Volume : Local

0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

52,42

54,25

37,06 *

48,07

1,0L : Cova Lateral

66,99 *

70,35 *

58,00

74,22 *

1,5L : Cova

65,37

61,02

60,06

70,52 *

1,5L : Cova Lateral

65,43

63,78

48,73

54,54

2,0L : Cova

67,92

66,65 *

51,21

74,68 *

2,0L : Cova Lateral

51,38

61,81

57,63

61,81

Adicional

56,57

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 8 - Espessura do parênquima esponjoso (µm) de cafeeiros submetidos à adição ou não (tratamento
adicional) de polímero hidrorretentor na implantação da lavoura.
Volume : Local

Dose (kg)
0,50

1,00

1,50

2,00

1,0L : Cova

211,81

213,15

164,10 *

192,36

1,0L : Cova Lateral

182,11

198,33

219,85

205,14

1,5L : Cova

233,64 *

243,81 *

191,01

204,99

1,5L : Cova Lateral

223,26 *

184,15

183,10

234,02 *

2,0L : Cova

230,88 *

242,70 *

218,96

234,62 *

2,0L : Cova Lateral

214,00

239,23 *

201,72

249,48 *

* Significativamente diferente da testemunha, pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.
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4 CONCLUSÕES
Modificações anatômicas que favorecem as
relações hídricas das plantas estão presentes em
algumas dessas após 24 meses da implantação
de cafeeiros, com a aplicação de polímero
hidrorretentor.
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DESCRIÇÃO DO CRESCIMENTO VEGETATIVO DO CAFEEIRO CULTIVAR
RUBI MG 1192, UTILIZANDO MODELOS DE REGRESSÃO

Adriele Aparecida Pereira1, Augusto Ramalho de Morais2, Myriane Stella Scalco3
Tales Jesus Fernandes4
(Recebido: 19 de junho de 2013; aceito: 5 de setembro de 2013)
RESUMO: Os produtos agrícolas constituem uma das bases da economia brasileira, e entre eles, destaca-se o café. Objetivouse, no presente trabalho, avaliar, ao longo do tempo, o crescimento vegetativo de plantas do cafeeiro, cultivar Rubi MG 1192,
cultivadas nas densidades 3333 e 10000 plantas ha–1 e nos regimes de irrigação testemunha, 20 kPa e 60 kPa. Os dados são
oriundos de experimento realizado em Lavras-MG, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, utilizando
uma adaptação da análise conjunta de experimentos, com o esquema de parcelas divididas. As densidades de plantio foram
consideradas como os ambientes, os regimes de irrigação, as parcelas e as épocas de avaliação constituíram as subparcelas no
tempo. Segundo o coeficiente de determinação ajustado e o critério de informação de Akaike utilizados, o modelo Gompertz
é o que melhor representa o crescimento em altura de plantas do cafeeiro e, o linear simples, o que melhor descreve a relação
entre o número de ramos plagiotrópicos e o tempo. As plantas mais altas e com maior número de ramos plagiotrópicos foram
observadas nos regimes irrigados, indicando que a irrigação contribui positivamente para o desenvolvimento vegetativo do
cafeeiro. Maiores médias para a altura e para o número de ramos plagiotrópicos também foram observadas na maior densidade
de plantio.
Termos para indexação: Altura, densidade de plantio, irrigação, modelo não linear, ramo plagiotrópico.

DESCRIPTION VEGETATIVE GROWTH OF COFFEE TREE FARMING
RUBY MG 1192 USING REGRESSION MODELS
ABSTRACT: Agricultural products constitute one of the bases of the Brazilian economy, and between them stands out the
coffee. The objective of this study was to evaluate, over time, the vegetative growth of coffee plants, Rubi MG 1192 grown in
densities 3333 and 10000 plants ha-1 and irrigation regimes control, 20 kPa and 60 kPa. The data are from an experiment
carried out in Lavras, Brazil, using randomized blocks design with four replications, using an adaptation of the joint analysis
of the experiments with split plots. The planting density were considered environments, systems of irrigation plots and the
evaluation time constituted the subplots in time. According to the adjusted coefficient of determination and Akaike information
criterion used, the Gompertz model is the one that best represents the growth in height of the coffee plants and the simple linear,
which best describes the relationship between the number of plagiotropics branches and time. The higher plants and greater
number of plagiotropics branches were observed in the irrigated schemes, indicating that irrigation contributes positively to
the vegetative development of the coffee. Largest average height and number of plagiotropics branches were also observed in
the higher planting densities.
Index terms: Height, planting density, irrigation, nonlinear model, plagiotropic branche.

1 INTRODUÇÃO
Os produtos agrícolas constituem uma
das bases da economia brasileira, e entre eles,
se destaca o café (RODRIGUES et al., 2010). O
Brasil é o país que apresenta a maior produção
de café do mundo, sendo Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia, os
principais estados produtores (SILVA et al., 2011).
Dentre as diversas espécies do cafeeiro existentes,
Coffea arabica L. e C. canephora Pierre, são as

que propiciam uma bebida de melhor qualidade, e
assim, apresentam maior valor no mercado.
Deste modo, a preocupação em se produzir
café de qualidade e também em aumentar a
produtividade, tem levado os produtores a
investirem mais no processo que envolve a sua
produção (SILVA et al., 2011). Alguns fatores
como a densidade de plantio e o suprimento das
necessidades hídricas das plantas, influenciam
diretamente no desenvolvimento vegetativo, na
produtividade e na qualidade final do café.
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Atualmente, grande parte dos cafeicultores
está aderindo aos sistemas adensados, devido ao
melhor aproveitamento das áreas cultivadas e ao
aumento da produção por hectare. Esses sistemas
de plantio são caracterizados pelo cultivo de mais
de 5000 plantas ha–1 (ARANTES et al., 2006;
PEREIRA et al., 2011).
Aliada aos sistemas de plantio adensados,
a prática da irrigação tem sido cada vez mais
empregada, tanto nas regiões onde as chuvas
são mal distribuídas, quanto nas regiões livres
de déficit hídrico. A irrigação contribui para o
aumento da produtividade (BONOMO et al.,
2013), melhor desenvolvimento vegetativo das
plantas e obtenção de grãos e bebida de melhor
qualidade (CARVALHO et al., 2006; COSTA et
al., 2010; SILVA et al., 2011).
Sendo o líder em produção e o segundo
maior país consumidor, o Brasil se desenvolve
em vasta rede de pesquisa, envolvendo a cultura
do café (SILVA et al., 2011). As pesquisas acerca
do desenvolvimento do cafeeiro, que podem ser
feitas utilizando-se da análise do crescimento,
apresentam uma importante aplicação na pesquisa
agropecuária, pois permite ao pesquisador
comparar o comportamento das plantas diante
das diversas situações experimentais empregadas
(MAIA et al., 2009). E, com os resultados desses
estudos podem-se indicar melhorias no manejo
da cultura, como por exemplo, a melhor forma e/
ou época de realizar as adubações, pulverizações,
capinas, podas, colheita, entre outros.
A análise de crescimento pode ser realizada
por meio de modelos de regressão lineares e
não lineares. Porém, os modelos não lineares
destacam-se por apresentarem parâmetros
interpretáveis biologicamente (MAZZINI et al.,
2005; OLIVEIRA; LÔBO; PEREIRA, 2000).
Carvalho et al. (2006) utilizaram o modelo
não linear logístico para descrever o crescimento
em altura e o modelo linear simples para descrever
o número de ramos plagiotrópicos, ambos em
função do tempo, de plantas do cafeeiro cultivadas
nas densidades de plantio 2500 e 10000 plantas
ha–1, e sob o efeito dos regimes de irrigação
testemunha (não irrigado), 20 kPa e 100 kPa.
Eles verificaram que, as plantas mais altas e, com
maior número de ramos plagiotrópicos, foram
observadas na maior densidade de plantio e que
a irrigação propiciou maiores médias em relação
à testemunha.
Paulo, Furlani Junior e Fazuoli (2005)
avaliaram o crescimento de duas cultivares de
baixo porte, submetidas às densidades de plantio
2500, 5000, 7519 e 10000 plantas ha-1, dos dois

267

aos cinco anos de idade. Eles constataram que
as maiores densidades de plantio apresentaram
plantas mais altas; apresentando, no quinto ano,
altura média de 1,81 m na densidade 10000 e 1,57
m na densidade 2500.
Pereira et al. (2011) avaliaram o efeito
da redução do espaçamento entre as linhas – 2;
2,5; 3 e 3,5 m – e entre as plantas na linha – 0,5;
0,75 e 1 m – sobre o crescimento em altura, da
cultivar Catuaí Vermelho IAC. Foi constatada que
a evolução da altura das plantas, em função dos
espaçamentos (entre as linhas ou entre as plantas
na linha), foi bem representada por modelos
lineares simples. Observou-se também que a
altura das plantas aumentou com a diminuição,
tanto do espaçamento entre as linhas, quanto do
espaçamento entre as plantas na linha.
O desenvolvimento vegetativo do café
arábica foi avaliado por Rodrigues et al. (2010),
por meio das variáveis altura e número de ramos
plagiotrópicos, em um experimento delineado
em blocos casualizados, com seis repetições,
e três lâminas de irrigação – 0%, 50%, 100%
da capacidade do campo. Eles verificaram
que essas variáveis em função das lâminas de
irrigação, podem ser descritas por modelos
lineares quadráticos; e, que ambas apresentaram
incrementos significativos com o aumento das
lâminas de irrigação.
Objetivou-se, no presente trabalho,descrever
e analisar o crescimento vegetativo de plantas do
cafeeiro, cultivar Rubi MG 1192, cultivadas em
diferentes densidades de plantio, 3333 e 10000
plantas ha-1, e regimes de irrigação, testemunha Si, 20 kPa e 60 kPa, ao longo do tempo, por meio
de modelos de regressão. Na descrição e análise
do crescimento foram utilizadas as variáveis altura
de planta e número de ramos plagiotrópicos.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Os dados utilizados são provenientes de
experimento realizado com cafeeiro, cultivar Rubi
MG 1192, na área experimental do Departamento
de Agricultura da Universidade Federal de Lavras,
em Lavras-MG. O plantio da lavoura foi realizado
em janeiro de 2001, após a limpeza da área; essa
foi preparada com uma aração e duas gradagens.
O delineamento experimental utilizado foi
o de blocos casualizados, com quatro repetições.
O experimento foi conduzido em duas áreas
contíguas, uma ao lado da outra, nas quais foram
alocadas as densidades de plantio, 3333 plantas
ha–1 (3 m x 1 m) e 10000 plantas ha–1 (2 m x 0,5 m).
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Cada uma dessas áreas foi repartida
em quatro porções, as quais constituíram os
blocos. Dentro de cada bloco foram sorteados os
tratamentos de irrigação, 20 kPa, 60 kPa e Si –
testemunha, e as épocas de avaliação constituíram
as subparcelas no tempo. As irrigações de cada
parcela ocorreram quando o tensiômetro, na
profundidade de 25 cm, registrou no tensímetro
a leitura de tensão correspondente àquele
tratamento.
Cada parcela foi constituída por uma linha
de plantio, com dez plantas; dessas, apenas oito
foram consideradas como plantas úteis, sendo a
primeira planta de cada extremidade considerada
como bordadura. Tanto a altura de planta quanto
o número de ramos plagiotrópicos, foram
representados pela média das oito plantas centrais
(úteis) de cada unidade experimental.
A variável altura de planta foi avaliada a cada
três meses, no período que compreendeu o pósplantio até fevereiro de 2005, correspondendo a 16
medições. Já o número de ramos plagiotrópicos,
foi avaliado a partir dos 720 dias após o plantio,
totalizando nove medições. Na última medição, as
plantas tinham, aproximadamente, quatro anos de
idade.
Para realização da análise de variância,
utilizou-se uma adaptação da análise conjunta,
tomando-se as densidades como dois ambientes e
realizando, inicialmente, uma análise em cada um
deles para verificar a homogeneidade dos erros.
Em seguida, procedeu-se à análise conjunta das
duas densidades conforme esquema apresentado
na Tabela 1.
Após esta análise, procedeu-se ao
desdobramento das interações triplas, estudandose o comportamento do crescimento da planta,
em altura e no número de ramos plagiotrópicos,
em função das épocas de avaliação, em cada
combinação de densidade de plantio com regime
de irrigação. Em cada combinação densidaderegime, para descrever o crescimento em altura,
foram utilizados os modelos não lineares:

em que, ytj são os valores observados da altura
de planta na época t e na repetição j, sendo
t=90,180,...,1440 as épocas de avaliação em dias
após o plantio e j=1,2,3,4 as repetições; α é a

assíntota superior (altura máxima da planta); δ
é um parâmetro que é importante para manter o
formato sigmoidal do modelo e está relacionado
com o ponto de inflexão; β está associado ao
crescimento e indica o índice de maturidade e, etj é
o erro aleatório associado ao modelo, considerando
inicialmente que etj ~ N(0, σ²) (MAIA et al., 2009).
Para a variável número de ramos
plagiotrópicos, foi realizado o ajuste dos modelos
lineares:

em que, ytj são os valores observados de número
de ramos plagiotrópicos na época t e na repetição j,
sendo t=720, 810, ..., 1440 as épocas de avaliação
em dias após o plantio e j=1,2,3,4 as repetições; a,
b e c são os parâmetros a serem estimados e, etj é o
erro aleatório associado ao modelo, considerando
inicialmente que etj ~ N(0, σ²).
Na estimação dos parâmetros foi utilizado
o método de mínimos quadrados e o processo
iterativo de Gauss-Newton.
Após o ajuste dos modelos, foi realizada a
análise de resíduos, com o objetivo de verificar
se todas as pressuposições de normalidade,
independência e homocedasticidade entre
os resíduos foram satisfeitas. Optou-se por
utilizar o teste de Shapiro-Wilk, na verificação
do pressuposto de normalidade dos resíduos;
os testes de Breusch-Pagan nos modelos não
lineares e o ncv Teste - nos lineares, para verificar
se as variâncias residuais eram homogêneas
e, o de Durbin-Watson, para verificar a
independência residual.
A análise de resíduos constitui um
dos passos mais importantes no processo de
modelagem dos dados, pois se algum pressuposto
não for atendido, a estimação dos parâmetros
deve ser refeita,considerando as características
apresentadas pelo vetor de resíduos.
Nesta análise, os ajustes feitos, em algumas
situações, apresentaram dependência residual.
Dessa forma, esses foram refeitos, utilizando o
método de mínimos quadrados generalizados e
incorporando-se aos resíduos um parâmetro de
autocorrelação de primeira ordem – AR(1):
em que,
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é o resíduo gerado no tempo t-1; ϕ o parâmetro
de autocorrelação de primeira ordem e, kt é o erro
puro; ou seja, E[kt]=0, E[kt . kt–h ]=0, para h≠0 e
(MORETTIN; TOLOI, 2004).
Para determinar o modelo que proporcionou
o melhor ajuste, foram utilizados os avaliadores de
qualidade de ajuste: coeficiente de determinação
ajustado e critério de informação de Akaike
(TERRA; MUNIZ; SAVIAN, 2010).
Foram utilizados os softwares estatísticos
Sisvar (FERREIRA, 2011), para realizar as análises
de variância, e o software R (R DEVELOPMENT
CORE TEAM, 2013) na estimação dos parâmetros,
geração de figuras e obtenção dos valores para os
avaliadores de qualidade de ajuste.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes à análise de
variância são apresentados na Tabela 1.
De acordo com a Tabela 1, os três fatores
tiveram efeitos significativos sobre a altura
de plantas e número de ramos plagiotrópicos,
pelo teste F, ao nível de significância de 1%
(valor-p<0,01). Assim, verificou-se que, tanto
a variável altura de planta, como o número de
ramos plagiotrópicos, se comportaram de forma
diferenciada perante as densidades de plantio, aos
regimes de irrigação e às épocas de avaliação.
A interação tripla afetou apenas o
desenvolvimento da altura das plantas.

A análise de variância referente ao
desdobramento das épocas de avaliação, dentro de
cada combinação de densidades de plantio com os
regimes de irrigação é apresentada na Tabela 2.
As épocas de avaliação tiveram efeitos
significativos em todas as situações estudadas
(Tabela 2). Verificou-se efeito significativo para os
modelos de regressão, sugerindo que ambos podem
descrever de modo adequado, o crescimento do
cafeeiro em altura de planta. A análise de resíduos,
referente aos ajustes é apresentada na Tabela 3.
A partir dos resultados apresentados na
Tabela 3, verificou-se pelo teste de Shapiro-Wilk,
que os resíduos apresentaram distribuição Normal,
em todas as situações analisadas (valor-p≥0,05) e
em ambas as variáveis. Pelo teste de Breush-Pagan
e ncv Teste, verificou-se que os resíduos também
apresentaram homogeneidade de variâncias,
para todas as situações e variáveis analisadas
(valor-p≥0,05). Para a variável altura de planta, na
densidade de plantio 3333 plantas ha-1, o teste de
Durbin-Watson não foi significativo apenas paras
os resíduos do modelo Gompertz, no regime Si.
Já na densidade 10000 plantas ha–1, o
teste foi significativo (valor-p<0,05), indicando
dependência residual, para os resíduos do modelo
Logístico nos regimes de irrigação 20kPa e 60
kPa, sendo necessário incorporar aos resíduos um
parâmetro de autocorrelação.
Já os ajustes à variável número de ramos
plagiotrópicos
apresentaram
independência
residual em todas as situações.

TABELA 1 - Análise de variância apresentando as fontes de variação (FV), números de graus de liberdade (GL) e
valores dos quadrados médios (QM) para a altura de planta e número de ramos plagiotrópicos do cafeeiro, cultivar
Rubi MG 1192, avaliados nas densidades de plantio 3333 e 10000 plantas ha–1, e nos regimes de irrigação (RI),
Si, 20 kPa e 60 kPa.
FV

GL

Altura de planta (QM)

GL

Núm. de Ramos (QM)

Densidades

1

8336,554**

1

1062.226**

Blocos(Densidade)

6

640,101

6

97.695

RI

2

26353,362**

2

1574.504**

Densidade*RI

2

1243,855

2

290.449

Erro 1

12

273,464

12

63.334

Épocas

15

53306,474**

8

3985.070**

Blocos*Épocas

45

38,286**

24

32.457

Épocas*Densidades

15

407,752**

8

69.383

Épocas*RI

30

203,801**

16

72.390**

Épocas*Densidades*RI

30

38,674**

16

46.855

Erro 2

225

10,813

120

35.521

** Valores significativos pelo teste F, ao nível 1% de significância.
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TABELA 2 - Análise de variância referente ao desdobramento de épocas de avaliação (t) dentro de cada combinação
de densidades de plantio, 3333 e 10000 plantas ha–1, com os regimes de irrigação, Si, 20 kPa e 60 kPa, apresentando
os números de graus de liberdade (GL), os valores dos quadrados médios (QM) para a altura de plantas do cafeeiro,
cultivar Rubi MG 1192, considerando os ajustes dos modelos Logístico e Gompertz.
Gompertz
FV

Logístico

GL

Altura (QM)

GL

Altura (QM)

(t/3333 e 20kPa)

15

7997,706***

15

7997,706***

Regressão

3

39289,733***

3

38924,233***

Desvio

12

174,699***

12

265,951***

(t/3333 e 60kPa )

15

7731,544***

15

7731,544***

Regressão

3

38335,667***

3

37968,167***

Desvio

12

80,513***

12

286,029***

(t/3333 e Si )

15

7160,956***

15

7160,956***

Regressão

3

35197,100***

3

34961,800***

Desvio

12

151,920***

12

210,983***

(t/10000 e 20kPa )

15

10335,670***

15

10335,670***

Regressão

3

51139,667***

3

50873,000***

Desvio

12

134,670***

12

201,007***

(t/10000 e 60kPa )

15

12220,911***

15

12220,911***

Regressão

3

60745,800***

3

60528,200***

Desvio

12

89,689***

12

144,474***

(t/10000 e Si )

15

8752,390***

15

8752,390***

Regressão

3

43408,767***

3

43288,967***

Desvio

12

88,296***

12

118,513***

*** Valores significativos pelo teste F, ao nível 0,01% de significância.

Após realizar alguns reajustes indicados
pela análise de resíduos, observou-se, pelos
resultados obtidos para os avaliadores de qualidade
apresentados na Tabela 4, qual modelo apresentou
melhor ajuste à altura de planta e ao número de
ramos plagiotrópicos.
Para a variável altura de planta, o
modelo Gompertz, ora com estrutura de erros
independentes, ora com erros autocorrelacionados,
apresentou, nas seis situações analisadas, os
valores mais próximos de um para o coeficiente
de determinação ajustado e, também os menores
valores para o critério de informação de Akaike;
sendo o que melhor descreveu o crescimento em
altura de plantas do cafeeiro. E, como a regressão
referente ao modelo Gompertz - apresentada na
Tabela 2, foi significativa, confirmou-se que o
modelo proporcionou bons ajustes, apesar do

desvio também ter sido significativo, pois levouse em consideração a parcimônia do modelo
(GUJARATI, 2006).
Em relação à variável número de ramos
plagiotrópicos, o modelo linear simples foi o que
apresentou os melhores resultados em todas as
situações estudadas.
Altura de plantas do cafeeiro
A descrição da altura das plantas do cafeeiro
em função das diferentes épocas de avaliação em
cada densidade de plantio e regime de irrigação é
apresentada na Figura 1.
Como pode ser verificado pelos ajustes, as
plantas mais altas foram observadas nos regimes
irrigados (20 e 60 kPa) e na maior densidade de
plantio, corroborando com os resultados obtidos
por Carvalho et al. (2006), Paulo, Furlani Junior e
Fazuoli (2005) e Pereira et al. (2011).
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Em relação ao parâmetro α, que representa a
altura máxima a ser atingida, obteve-se estimativas
em torno de 2 m (Figura 1), o que vem a confirmar
que a cultivar Rubi MG 1192 se enquadra na
classe das cultivares de baixo porte. Esse porte
é o mais indicado aos cafeicultores, pois facilita
a aplicação do manejo na lavoura e a realização
tanto da colheita manual quanto da mecânica,
devido à baixa estatura das plantas (MENDES;
GUIMARÃES; SOUZA, 2002).
Analisando separadamente as estimativas
para o índice de maturidade - parâmetro β, dentro
de cada regime de irrigação, verificou-se que a
diferença entre as densidades de plantio é bem
pequena. Porém, ao analisá-las dentro de cada
densidade é constatada uma diferença considerável
entre os regimes de irrigação, sendo as maiores
estimativas observadas nos tratamentos irrigados,
indicando que, nesses tratamentos, as plantas
apresentam um crescimento mais rápido (precoce) do
que no regime sem irrigação.
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Número de ramos plagiotrópicos
A descrição do número de ramos plagiotrópicos
das plantas do cafeeiro, em função das diferentes
épocas de avaliação, em cada densidade de plantio e
regimes de irrigação, é apresentada na Figura 2.
Diferente da variável altura, que apresentou
comportamento assintótico, ao longo do período
analisado, a variável número de ramos
plagiotrópicos apresentou tendência de
crescimento linear (Figura 2).
Ao comparar o coeficiente angular das retas
ajustadas nas duas densidades, considerando os
regimes de irrigação 60 Kpa e Si, verificaram-se
valores bem próximos: 0,0550 e 0,0567; 0,0555
e 0,0558, respectivamente. Já no regime 20 kPa,
a reta ajustada para a densidade 10000 plantas
ha–1 apresentou uma inclinação bem menor que a
reta ajustada para a densidade 3333 plantas ha–1;
porém esse comportamento não foi suficiente para
que a interação tripla (Épocas*Densidades*RI)
apresentada na Tabela 1 fosse significativa.

TABELA 3 - Valores-p para os testes de normalidade de Shapiro-Wilk (SW); independência de Durbin-Watson
(DW); e homogeneidade de variâncias de Breusch-Pagan (BP) e ncv teste (NCV), para análise de resíduos dos
modelos, Logístico, Gompertz, linear simples e quadrático, nos regimes de irrigação Si, 20 kPa e 60 kPa, e nas
densidades de plantio 3333 e 10000 plantas ha–1; considerando as variáveis altura de planta e número de ramos
plagiotrópicos.
Modelos

Logístico

Gompertz

Densidade 3333

Densidade 10000

RI

SW

Altura de planta
DW
BP

Si

0,096

0,014*

0,124

0,941

0,096

0,451

20 kPa

0,354

0,000*

0,766

0,242

0,010*

0,898

60 kPa

0,156

0,000*

0,804

0,662

0,012*

0,209

Si

0,157

0,066

0,592

0,884

0,408

0,577

20 kPa

0,416

0,000*

0,973

0,303

0,074

0,985

60 kPa

0,259

0,002*

0,998

0,582

0,318

0,174

SW

DW

BP

Núm. de ramos

Simples

Quadrático

RI

SW

DW

NCV

SW

DW

NCV

Si

0,209

0,809

0,916

0,072

0,141

0,917

20 kPa

0,076

0,237

0,153

0,510

0,622

0,167

60 kPa

0,193

0,385

0,548

0,133

0,688

0,066

Si

0,298

0,691

0,994

0,842

0,141

0,503

20 kPa

0,214

0,109

0,293

0,713

0,425

0,109

60 kPa

0,189

0,749

0,954

0,156

0,117

0,707

* Valores significativos pelo teste F, ao nível 5% de significância.
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TABELA 4 -Valores obtidos para os avaliadores de qualidade de ajuste, coeficiente de determinação ajustado
e critério de informação de Akaike (AIC), para as variáveis altura de planta e número de ramos plagiotrópicos, nos
regimes de irrigação Si, 20 kPa e 60 kPa, e nas densidades de plantio 3333 e 10000 plantas ha–1.
Modelos
Altura

Altura

Logístico

Gompertz

Núm. de ramos Simples

Núm. de ramos Quadrático

Densidade

3333

Densidade

10000

RI

R2a

AIC

R2a

AIC

Si

0,970

111,219

0,986

103,022

20 kPa

0,967

110,004

0,980

110,099

60 kPa

0,963

111,501

0,987

105,584

Si

0,978

107,020

0,989

98,361

20 kPa

0,979

106,248

0,987

105,101

60 kPa

0,975

108,106

0,992

98,631

Si

0,966

46,132

0,919

55,624

20 kPa

0,857

57,565

0,737

57,879

60 kPa

0,968

47,512

0,912

60,361

Si

0,960

48,045

0,912

55,995

20 kPa

0,838

59,277

0,704

59,556

60 kPa

0,959

48,262

0,861

60,625

FIGURA 1 - Equações de regressão e ajustes do modelo Gompertz à altura de plantas do cafeeiro, cultivar Rubi
MG 1192 em função das épocas de avaliação (t), cultivadas nas densidades de plantio, 3333 e 10000 plantas ha–1,
e nos regimes de irrigação, Si, 20 kPa e 60 kPa.
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FIGURA 2 - Equações de regressão e ajustes do modelo linear simples ao número de ramos plagiotrópicos de
plantas do cafeeiro, cultivar Rubi MG 1192 em função das épocas de avaliação (t), cultivadas nas densidades de
plantio, 3333 e 10000 plantas ha–1, e nos regimes de irrigação, Si, 20 kPa e 60 kPa.

Pela Figura 2, observou-se que,
novamente, em ambas as densidades de plantio,
as plantas irrigadas apresentaram, em média,
maior número de ramos plagiotrópicos que as não
irrigadas. Esse resultado está em conformidade
com os observados por Carvalho et al. (2006)
e Rodrigues et al. (2010). Essa variável está
indiretamente relacionada à produção do
cafeeiro, pois nos ramos plagiotrópicos é que se
desenvolvem os frutos.
Assim como verificado por Carvalho et
al. (2006), na densidade de plantio 10000 plantas
ha-1, também foram observadas as maiores médias
para o número de ramos plagiotrópicos, nos três
regimes de irrigação.
Em relação ao uso da irrigação, em ambas
as variáveis analisadas, os resultados obtidos, de
certa forma, evidenciam a importância de seu uso;
pois as plantas irrigadas não sofrem restrições
hídricas e com isso, as taxas de crescimento são
estimuladas; por outro lado, se as necessidades
hídricas das plantas não são totalmente satisfeitas
fato que provavelmente ocorreu com as não
irrigadas – as taxas de crescimento tendem a
diminuir e, assim, o desenvolvimento vegetativo
fica prejudicado.
4 CONCLUSÕES
O modelo Gompertz é o que melhor descreve
o crescimento em altura de plantas do cafeeiro,
cultivar Rubi MG 1192, ao longo do tempo. E, o
modelo linear simples o que melhor representa a
evolução do número de ramos plagiotrópicos.

Em ambas as densidades de plantio, as
plantas irrigadas apresentam maiores valores
em relação às não irrigadas, tanto em altura de
planta como em número de ramos plagiotrópicos,
indicando que a irrigação contribui positivamente
para o desenvolvimento vegetativo do cafeeiro.
Nos três regimes de irrigação, a densidade de
plantio 10000 plantas ha–1, apresenta maior altura
de planta e de número de ramos plagiotrópicos,
indicando que, nessa densidade, as plantas
apresentam crescimento mais acentuado.
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SPATIAL VARIABILITY OF SOIL ACIDITY ATTRIBUTES AND Santos,
LIMING
REQUIREMENT FOR CONILON COFFEE

Eduardo Oliveira de Jesus Santos1, Ivoney Gontijo2, Marcelo Barreto da Silva3
(Recebido: 20 de junho de 2013; aceito: 4 de dezembro de 2013)
ABSTRACT: The soils of Espírito Santo State have low natural fertility level which frequently limit crop yields due to
deficiencies of some soil elements, however, it presents high production potential. The purpose of this work was to describe
the spatial variability of attributes related to soil acidity (pH, potential acidity, aluminum, calcium, magnesium), organic matter
and liming requirement in a conilon coffee plantation (Coffea canephora Pierre) in a typical dystrophic Yellow Latosol (LAd).
The study was carried out in a farm area, in the Northern part of the state of Espírito Santo, Brazil. The experimental area was
20 x 61.6 m (1.232 m2) in a regular grid where 60 samples were equally spaced in grids of 5.6 x 5 m, at a soil depth of 0-20 cm.
All property semivariograms disclosure were satisfactorily described by spherical model with a moderate and strong spatial
structure with ranges of spatial structure varying from 8.0 m to 33.58 m
Index terms: Coffea conephora, spatial distribution, geostatistics.

VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS DE ACIDEZ DO SOLO
E NECESSIDADE DE CALAGEM PARA CAFÉ CONILON
RESUMO: Estudos que visem elucidar a variação espacial de atributos de solo podem contribuir para a aplicação racional
de insumos, possibilitando ganhos econômicos e ambientais. Objetivou-se, no presente trabalho, descrever a variabilidade
espacial dos atributos relacionado à acidez do solo (pH em água, acidez potencial, alumínio, cálcio e magnésio), matéria
orgânica do solo e necessidade de calagem em uma lavoura de café conilon (Coffea conephora Pierre), localizada no Norte
do estado do Espírito Santo. O experimento foi conduzido em uma lavoura de café conilon, plantada no espaçamento 1,8 x 1,0
m (5.555 plantas ha-1), em um Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd). As análises de solo foram realizadas no Laboratório
Agronômico de Análise de Solo, Folha e Água no Centro Universitário do Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do
Espírito Santo. O presente estudo foi instalado em uma malha retangular de 20 x 61,6 m (1.232 m2). Em cada ponto amostral
foram coletadas amostras de solo, na profundidade de 0,0 – 0,2 m, totalizando 60 pontos amostrais, distanciados de 5,6 m entre
linhas e 5,0 m na linha de plantio, as fileiras da lavoura estão dispostas no sentido Norte-Sul.
Termos para indexação: Coffea conephora, distribuição espacial, geoestatística.

1 INTRODUCTION
The production of processed conilon coffee,
one of the main cultures of the state of Espírito
Santo, represents 75.2% of the national production,
extending over an area of approximately 280
thousand hectares (COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2012). Soils
in Espírito Santo are considered acidic, which
associated to the low exchangeable Ca values,
which reinforces the importance of planning
lime application in growing areas. A survey of
the fertility degree in the state of Espírito Santo
showed that approximately 89% of the soils were
classified as medium to high potential acidity,
which explains the high contents of exchangeable
Al3+ in soils with medium to high potential acidity
(PIRES et al., 2003).

However, there is a little information in
relation to the spatial variability of attributes linked
with soil acidity attributes in soils cultivated with
conilon coffee.
In many agricultural regions, liming is
a common and well established practice, both
in conventional and conservation production
systems. However, there is a common large spatial
variability of the conditions of soil acitidy, even in
apparently homogeneous crop areas (HURTADO
et al., 2009). According to Pierce and Novak
(1999), in the calculation of the lime requirement,
besides considering the soil buffer capacity and
crop tolerance to soil acidity of the soil acidity
attributes. This way, it is great the chance to have
over liming in some parts of the land and use of
limestone sub doses in other parts of the field.

Universidade Federal do Espírito Santo/UFES - Centro Universitário Norte do Espírito Santo/CEUNES Departamento de
Ciências Agrárias e Biológicas/DCAB - 29.9932 - São Mateus - ES eduardoliviera@hotmail.com
2
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Geostatistics is a tool that allows continuous
measurement of a variable of interest, in an
entire field of study, showing spatial variation of
chemical properties of soil by maps of variability.
One of the major applications of geostatistics is
the possibility of constructing thematic maps that
allow the analysis of the study variable (LEMOS
FILHO et al., 2008). In the case of the management
of fertilization of the culture of conilon coffee
(Coffea canephora Pierre) in the state of Espírito
Santo, spatial distribution of soil nutrients should
be known, so that more efficient fertilization
techniques, involving the determination of zones
of different applications of inputs, are developed
in coffee plantations.
Through the study of spatial variability, the
grower can identify the precise location of areas
of higher and lower yield (depending on the level
of soil nutrient), by mapping the cultivation area.
Therefore, it is possible to perform fertilization
and the necessary soil acidity correction in the
cultivation area, considerably reducing production
costs and environmental impacts, and providing
a significant contribution to the environment
(FARIAS et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2009).
Souza et al. (2007) studied the spatial
variability of soil chemical parameters in a Oxisol
cultivated with sugarcane crop, found that the need
liming using the conventional method without
considering the spatial variability of soil attributes
was 1.5 t ha-1. In this situation, 72% of the study
area receive liming rate above the required.
However, when the variable rate application is
adopted, there is a great saving in production cost.
Oliveira et al. (2008) studied the spatial variability
in a conilon coffee plantation, it was observed that
when the spatial analysis was used, especially for
the data concerning the soil acitidy attributes, it
was possible to identify areas of deficit or excess
of limestone in the experimental field.
The purpose of this study was to describe
the spatial variability of attributes related to
acidity in soils (pH, H+Al, Al, Ca and Mg), the
organic matter content and liming requirement in
a conilon coffee plantation in São Mateus, state of
Espírito Santo, Brazil.
2 MATERIAL AND METHODS
The study was carried out on a conilon
coffee plantation, planted in 1.8 x 1.0 m spacing
(5.555 plants ha-1), located in São Mateus, a
county in the northern part of the state of Espírito
Santo, Brazil.

The geographical coordinates are 18°
41’ 58’’ South and 40° 03’ 00’’West, with an
average elevation of 30 m. The soil was classified
as typical dystrophic Yellow Latosol (LAd)
(Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA, 2006).
Soil analyses were performed in the
Agricultural Laboratory of Soil Analysis
(LAGRO) of Federal University of the Espírito
Santo (UFES). A quadrangular mesh of 20 x 61,6
m (1.232 m2) with 60 sampled points distanced of
5,6 meters away from each other between the crop
row and 5,0 meters in the crop row (Figure 1), the
crop rows are arranged in north-south direction.
A measuring tape was used to demarcate the
sampling points. At each sampling site, four
sub-samples of soil were collected in the crown
projection area, forming a composite sample from
0-20 cm soil depth. In each soil sample, chemical
analysis was made of the following chemical
properties: pH, potential acidity, aluminum
calcium, magnesium and organic matter, according
to EMBRAPA (1997), the liming requirement was
calculated according to Prezotti et al. (2007). For
the calculation of the liming requirement, was
used the base saturation method in order to elevate
the value of base saturation until 60%, it was
considered a limestone of 100% of PRNT.
When the coffee crop was formed,
soil acidity correction was performed with
the application of 2.000 kg ha-1 of dolomitic
limestone. In planting, for each meter of furrow,
5 kg of a tanned mixture in the proportions of 3:2
of straw coffee with chicken manure, besides 300
g of superphosphate. In the first year after planting
(formation of conilon coffee crop), monthly
fertilizations were done using a formulation of
25-00-25, with increasing doses of 20 g plant-1
up to 50 g plant-1. Annual fertilizations from
the second year after planting were divided into
four applications of the formulation of 25-00-25,
according to technical recommendations based on
the soil analyses.
The results of the analysis of the samples
underwent exploratory data analysis using
descriptive statistics, to obtain the following
parameters: arithmetic mean, median, sample
variance, standard deviation, coefficient of
variation, maximum and minimum values, spatial
range and coefficient of skewness and kurtosis.
The hypothesis of normality of data was tested by
the Shapiro-Wilk test at 5% probability, using the
statistical package SISVAR (FERREIRA, 2000).
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FIGURE 1 - Sampling grid in the experimental area, in meters.

Data were subjected to geostatistical
techniques for the definition of the model of spatial
variability of the soil attributes involved in this
study. Then, the semivariograms and subsequently
the mapping of each chemical attribute studied
was obtained by kriging. The study of spatial
dependence was made by geostatistics with the
aid of GS+® Version 7.0 (GAMMA DESIGN
SOFTWARE, 2004), which performs the
calculations of sample semi-variances, whose
expression can be found in Vieira et al. (1983),
equation 1:

Eq. (2)

According to Cambardella et al. (1994),
spatial dependence can be classified into the
following proportion: (a) strong dependence <
25%; (b) moderate dependence from 25 to 75%
and (c) weak dependence > 75%.
Contour maps were constructed according
to the classification for interpretation of the soil
results (Table 1), according to Prezotti et al. (2007)
for the state of Espírito Santo.

Eq. (1)

w her e: n(h) numbe r of sample p ai rs
[z(xi); z(xi + h)] separated by vector h, being z(xi)
and z(xi + h), numerical values observed for the
analyzed attribute, for two points xi and xi + h
separated by vector h.
The data were interpolated using the kriging
technique, which uses the parameters of the
semivariogram. In cases of doubt as to the model
to be chosen for one semivariogram, the highest
value of the correlation coefficient obtained by the
cross-validation method and the smallest sum of
the squares of residues (SSR) were considered.
The spatial dependence ratio was calculated
(GD), which is the percent of the nugget effect
(Co) relative to the baseline (Co+C), given by
equation 2:

3 RESULTS AND DISCUSSION
The findings of the descriptive statistics
are shown in Table 2. It can be seen that the
mean and median values for pH, H+Al, Ca, Mg,
OM and liming requirement are close, indicating
symmetric distributions. For the variable
aluminum, in turn, there is a greater distance
between the mean and median values, which is an
indication of asymmetric data distribution where
the measures of central tendency are dominated
by outliers. However, only the calcium and liming
requirement showed normal distribution by the
Shapiro-Wilk test at 5% probability. The average
values of the studied attributes (Tables 1 and 2)
were classified, according to Prezotti et al. (2007),
into: low level for calcium (<1.5 cmolc dm-3) and
magnesium (<0.5 cmolc dm-3) and average content
for pH level in water (5.0 – 5.9), potential acidity
(2.5 – 5.0 cmolc dm-3), aluminum (0.3 -1.0 cmolc dm-3)
and organic matter (1.5 – 3.0 dag dm-3).
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TABLE 1 - Levels for interpretation of analytical results according to the classification of Prezotti et al. (2007).
Low Level
pH as an indicator of soil acidity degre

Medium Level
5.0 – 5.9

< 5.0

H + Al (cmolc dm-3)

< 2.5

2.5 – 5.0

> 5.0

Al (cmolc dm-3)

< 0.3

0.3 – 1.0

> 1.0

Ca (cmolc dm )

< 1.5

1.5 – 4.0

> 4.0

-3

Mg (cmolc dm )

< 0.5

0.5 – 1.0

> 1.0

OM (dag dm )

< 1.5

1.5 – 3.0

> 3.0

-3

-3

6.0 – 6.9

High Level

pH in water; H+Al – potential acidity; Al – exchangeable aluminium; Ca – exchangeable calcium; Mg – exchangeable
magnesium; OM – soil organic matter.

TABLE 2 - Descriptive statistics of data concerning pH level in water, potential acidity (H+Al), aluminum (Al),
calcium (Ca), magnesium (Mg), soil organic matter (OM) and liming requirement (LR) obtained from 60 soil
samples.
Descriptive
Statistics

pH

H+Al

Al

Ca

Mg

OM

--------------------cmolc dm -----------------3

LR

dag dm

kg ha-1

-3

Mean

5.22

2.74

0.88

1.39

0.45

1.79

385.79

Median

5.20

2.90

0.30

1.35

0.40

1.90

411,99

SV

0.10

0.33

1.83

0.34

0.02

0.43

42250.03

SD

0.32

0.57

1.35

0.58

0.14

0.65

205.55

CV

6.1

20.8

153.4

41.7

31.1

36.3

53.3

Maximum

5.90

4.00

4.90

3.10

0.8

3.80

794.64

Minimum

4.70

1.70

0.10

0.50

0.2

0.40

0.0

Range

1.20

2.30

4.80

2.60

0.6

3.40

794.64

Skew.

0.0

0.03

1.77

0.36

0.04

0.44

-0.06

Kurt.

-1.05

-0.36

1.56

0.06

-0.37

1.23

-0.90

p-value

0.034

0.015

0.823*

0.020

0.025

0.303*

ns

ns

3.1 10

-11 ns

ns

ns

SV – sample variance; SD - standard deviation; CV – coefficient of variation; Skew. – coefficient of skewness; Kurt. – coefficient
of kurtosis; ns – not significant by the Shapiro-Wilk test at a 5% probability.

Exploratory data analysis using descriptive
statistics shows that the variability of the chemical
attributes of soil by the coefficient of variation
(CV) was 153.4, 53.3, 36.3, 31.1, 20.8 and 6.1%
for Al, OM, LR, Ca, H+Al, Mg and pH levels in
water, respectively. The coefficient of variation
(CV) was considered low for pH, medium for
H+Al and OM and high for Al, according to the
criteria proposed by Warrick and Nielsen (1980).
Similar results were obtained by Zanão Júnior,
Lana and Guimarães (2007) for pH, by Silva et al.
(2007) for pH, Ca and Mg, by Guedes et al. (2008)
for H+Al, by Silva et al. (2010) for H+Al and pH,
Barbieri, Marques Júnior and Pereira (2008) for
LR and by Marques Júnior et al. (2008) for OM.
The high value of the coefficient of variation found

for aluminum can be explained by the anomalous
distribution of data. Similar results were reported
by Gomes et al. (2008) and Souza, Cogo and
Vieira (1997).
The findings of geostatistical analysis (Table 3
and Figure 2) showed that all attributes related
to soil acidity and liming requirement had spatial
dependence, with cross-validation regression
coefficient (cvr) varying between 0.263 and 0.898.
The model that best fit the semivariograms of the
majority of variables was spherical. Similar results
were obtained by Oliveira et al. (2009) for pH, Ca,
Mg and OM, by Souza et al. (2008) for H+Al, by
Barbieri, Marques Júnior and Pereira (2008) for
LR and by Lima, Souza and Silva (2010) for pH,
Ca, Mg, H+Al and Al.
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TABLE 3 - Estimated parameters of the experimental semivariograms for pH level in water, potential acidity
(H+Al), aluminum (Al), calcium (Ca), magnesium (Mg), soil organic matter (OM) and liming requirement (LR)
in a conilon coffee plantation.
Parameters

pH

H+Al

Al

Ca

Mg

--------------------cmolc dm ----------------RD

4.59

48.72

0.90

3.15

SSR

1.09 10

8.2 10

0.017

2.17 10

R2

0.862

0.947

0.806

0.919

cvr

0.263

0.589

0.729

0.391

-4

-4

-4

MO
dag dm

-3

LR
-3

kg ha-1

9.96

2.28

1 10

-6

46.06

4.54 10

1.6 107

0.923

0.984

0.959

0.767

0.695

0.898

-4

RD – Ratio of spatial dependence; SSR - Sum of the squares of residues; R - Coefficient of determination; cvr – Crossvalidation regression coefficient.
2

According to the classification of
Cambardella et al. (1994), a moderate degree of
dependence is observed for the variable potential
acidity and liming requirement, Oliveira et al.
(2008) observed the same results about liming
requirement. A strong degree of dependence was
observed for pH, aluminum, calcium, magnesium
and organic matter, Similar results were obtained
by Machado et al. (2007) for the variables H+Al,
Mg and organic matter and Silva et al. (2008) for
pH in water.
According to the method of interpretation
of soil fertility proposed by Prezotti et al. (2007),
there is a predominance of medium levels for the
variables calcium, pH in water, potential acidity
and organic matter, which are well distributed over
the conilon coffee crop (Figure 3). Predominated
low levels of magnesium in the study area,
however mean values was observed on the west
side of the experimental area.
In Figure 3, heterogeneity can be seen in
the spatial distribution of the levels of aluminum
in the study area, and much of the area showing
low concentrations and agglomerates with high
levels of the referred element, which has also been
demonstrated by classical statistics, in the high
CV. Thus, different applications of inputs should
be adopted in the management of this crop.

Regarding the liming requirement informed
by the map obtained by kriging process (Figure 3),
there is a variation from 182 to 794 kg ha-1. However,
if the conventional method for determination of
liming requirement is adopted ignoring the spatial
variability of chemical properties of soil acidity,
it would be necessary to apply 386 kg ha -1
(Table 2). Therefore is possible to observe that
when considering the spatial distribution of the
chemical attributes of soil acidity, it is possible the
most efficient liming and reduced the production
cost.
Low values of range of spatial structure,
varying between 8.0 and 33.58 meters were
observed for aluminum and liming requirement,
respectively. The range of spatial dependence
represents the distance at which the sample points
are correlated (JOURNEL; HUIJBREGTS, 1991),
i.e., the points located in an area of radius equal
to the range are more homogeneous between
themselves than with those outside this area.
According to Corá et al. (2004), the range values
can influence the quality of the estimates, since
they determine the number of values used in
interpolation. Therefore, estimates made with
ordinary kriging for interpolation using higher
values tend to be more reliable, with maps that
better represent reality.
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FIGURE 2 - Models of semivariograms adjusted for pH level in water (A), potential acidity (B), aluminum (C),
calcium (D), magnesium (E), organic matter (F) and liming requirement (G). Values in brackets are nugget effect
(Co), level (Co+C) and range (a) in meters, respectively. Sph – spherical model, Exp – exponential model.
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FIGURE 3 - Contour maps of the variables: pH in water (A), potential acidity (B), aluminum (C), calcium
(D), magnesium (E) and organic matter (F), according to the classification of Prezotti et al. (2007) and liming
requirement (G).

4 CONCLUSIONS
All the studies attributes showed a spatial
dependence structure (moderate and strong).
Higher range was found for potential acidity
(33.58 m) and lower range for exchangeable
aluminum (8.0 m).
The spatial variability of soil chemical
properties using geoestatistical techniques, proved
to be an important tool in order to recommendation
of the different rates of inputs along the conilon
coffee plantation.
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DOSES DE FÓSFORO NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE CAFEEIROS
EM SOLOS COM DIFERENTES TEXTURAS
Antonio Jackson Jesus Souza1, Rubens José Guimarães2, Anderson William Dominghetti3,
Myriane Stella Scalco4, Alberto Colombo5
(Recebido: 18 de junho de 2013; aceito: 10 de novembro de 2013)
RESUMO: Objetivou-se avaliar altas doses de fósforo em solos com diferentes texturas, na implantação de cafeeiros. Utilizouse fatorial: 4 (doses de fósforo) x 3 (tipos de solo) em DBC, com três repetições. Avaliou-se: altura, área foliar, no folhas,
diâmetro de caule, massa seca de parte aérea, raiz, e total, taxa de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, índice de
área foliar, razão de área foliar e taxa de assimilação líquida. Verificaram-se máximos crescimentos das plantas entre doses de
501 a 720 g.pl-1 de P2O5. Há efeito de altas doses de fósforo (P) na formação de plantas com maior potencial produtivo.
Termos para indexação: Nutrição de plantas, Coffea arábica L., implantação de cafeeiros.

LEVELS OF PHOSPHORUS IN THE INITIAL DEVELOPMENT OF COFFEE
IN SOILS WITH DIFFERENT TEXTURES
ABSTRACT: Aimed to evaluate phosphorus levels in soils with different textures in coffee. We used factor: 4 (phosphorus
levels) x 3 (type of soil) in a randomized block with three replications. Evaluated: height, leaf area, leaf, stem diameter, dry
mass of shoot, root, and total absolute growth rate, relative growth rate, leaf area index, leaf area ratio and rate of assimilation
net. It was found maximum growth of plants dosing 501-720 g P2O5. No effect of high doses of phosphorus (P) to form plants
with higher yield potential.
Index terms: Plant nutrition, Coffea arabica L., deployment of coffee.

O fósforo (P) foi considerado por muito
tempo um elemento de baixa eficiência no
desenvolvimento de cafeeiros. Independentemente
da idade das plantas, a absorção de P é baixa (2 a 5 g
kg-1 de matéria seca), se comparada à de nitrogênio
(20 a 50 g kg-1 de matéria seca) (CARVALHO et
al., 2010). Nos solos tropicais, ocorrem reações
que diminuem a disponibilidade do P aplicado. Em
pH que comumente ocorre nos solos cultivados,
o fósforo é absorvido na forma iônica de H2PO4. Esse nutriente é fixado rapidamente pela argila,
formando compostos de baixa solubilidade
(MOREIRA et al., 2008). Assim, a maior parte do
P aplicado ao solo é adsorvido pela argila, fazendo
com que a planta venha a competir com o solo pelo
P adicionado.
Trabalhando com doses crescentes de
fósforo, Guerra et al. (2007), verificaram que
cafeeiros, em doses de fósforo superiores às
recomendações atuais, durante três safras
consecutivas, apresentaram altas taxas de
Universidade Federal de Lavras/UFLA
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²Universidade Federal de Lavras/UFLA
rubensjg@dag.ufla.br
3
Universidade Federal de Lavras/UFLA
andersonwd10@yahoo.com.br
4
Universidade Federal de Lavras/UFLA
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Universidade Federal de Lavras/UFLA
acolombo@deg.ufla.br
1

crescimento, com entrenós longos e folhas grandes.
Parâmetros como índice de área foliar, razão de
área foliar, taxa de assimilação líquida, melhor
determinam a produtividade primária de plantas
isoladas ou em comunidade (CAIRO; OLIVEIRA;
MESQUITA, 2008).
Objetivou-se identificar o efeito de doses
de fósforo em três tipos de solo, no crescimento
inicial de cafeeiros com uso de fertilizantes
fosfatado.
O experimento foi instalado em vasos no
Setor de Cafeicultura da Universidade Federal de
Lavras – UFLA. Conduziu-se o experimento por
102 dias em condição ambiente, sobre bancada,
com regas de uma hora de duração, três vezes por
semana, por meio de micro aspersores.
O delineamento experimental utilizado
foi em blocos casualizados (DBC), com três
repetições em esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro
doses de fósforo e três tipos de solo.
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TABELA 1- Análise* física e química de solo de textura arenosa, média e argilosa, utilizado na elaboração do
experimento.
SOLO

Argila

pH

Classe

dag/kg

(H2O)

P

K

Ca Mg

mg/dm³

Al

H + Al

cmolc/dm³

SB

(t)

(T)

V

cmolc/dm³
5

%

MO

Prem

dag/kg

mg/L

9

57,5

1,6

38,3

8,8

26,3

0,6

16,4

0

3,6

11,0

RQo

5

5,2

7,9

67 0,2

0,1

0,6

4,5

0,4

LVAd

26

5,3

0,6

39 0,1

0,1

0,1

2,9

0,3 0,4 3,2

LVdf

65

6

2,6

41 4,1

0,4

0

3,2

4,6 4,6 7,8 58,6

*

1

m

Laudo emitido pelo Laboratório de Análise Química e Física de Solo DCS – Universidade Federal de Lavras.

Os tipos de solo, com texturas arenosa,
média e argilosa (Tabela 1) foram coletados em
área de pastagem a uma profundidade de 0-20
cm, nos municípios de Itutinga, Itumirim e Lavras
respectivamente, no estado de Minas Gerais.
Elevou-se para 60% a saturação por bases
(GUIMARÃES et al., 1999), sendo o calcário
misturado ao solo úmido e incubado, sob lona,
por 26 dias. Em seguida, foram coletados volumes
de 20 litros de solo (volume dos vasos) e neles
aplicados os fertilizantes, segundo recomendações
de Guimarães et al. (1999). A fonte de fósforo
utilizada foi o superfosfato triplo (46% P2O5 e
10% de Ca), para compor as doses de 80, 240, 720
g de P2O5 por vaso. No tratamento de dose zero
não houve a aplicação do fertilizante fosfatado.
Na implantação, foram utilizadas mudas da
cultivar Acaiá Cerrado MG-1474. Avaliou-se, aos
102 dias, altura de plantas (AP) em centímetros
(do colo até gema apical); número de folhas
(NF) verdadeiras (comprimento superior a 2,5
cm) aderidas à planta; área foliar (AF), conforme
Gomide et al. (1977). A massa seca de parte aérea
(MSPA) das plantas foi determinada na implantação
do experimento, em mudas de café amostradas (36
unidades), em estufa, com circulação de ar a 65ºC
até peso constante. Essas características foram
determinadas também em cada parcela ao final
do experimento. A taxa de crescimento absoluto
(TCA), taxa de crescimento relativo (TCR),
índice de área foliar (IAF), razão de área foliar
(RAF) e taxa de assimilação liquida (TAL) foram
determinadas segundo recomendações de Cairo,
Oliveira e Mesquita (2008).
Testou-se a normalidade e homogeneidade,
com transformação de dados em área foliar, com
Ln (x). Com o software de análise estatística
SISVAR® foi realizada a análise de variância.
As interações significativas foram desdobradas
com o estudo da regressão para as doses de P2O5.

Houve interação entre tipos de solo e doses de
fósforo, para IAF, RAF e TAL. Clemente et al.
(2008) observaram efeito de doses de fertilizantes
no IAF, já a partir dos 90 dias de implantação
do experimento. O desdobramento do efeito de
dose fósforo, em cada tipo de solo, possibilitou
verificar efeito significativo de IAF nos solos
argiloso e arenoso (Figura 1 A). Nota-se que, em
solo argiloso, a resposta das plantas em IAF a
doses de fósforo foi linear até 720 gramas de P2O5,
por planta. No solo arenoso, o comportamento
das plantas ao IAF foi quadrático. Possivelmente,
parte do fósforo aplicado no solo argiloso tenha
sido adsorvido pelos óxidos de ferro e alumínio
(EBERHARDT et al., 2008; MOREIRA et al.,
2008), evitando-se assim que o excesso afetasse
negativamente o IAF, como ocorrido no solo
arenoso.
No solo arenoso, com apenas 5% de argila
(Tabela 1), possivelmente houve uma maior
disponibilidade de fósforo. Bastos et al. (2008),
avaliando diversos tipos de solos verificaram que
o solo arenoso é o que menos teve adsorção de
fósforo. A maior disponibilidade de P apresentou
máximo crescimento em IAF na dose de 386
g de P2O5 (Figura 1 A). Em RAF e TAL, o
desdobramento em doses de fósforo apresentou
efeito significativo apenas para o solo argiloso
(Figura 1 B e 1 C). À medida que se elevaram as
doses de fósforo em solo argiloso, houve aumento
linear da RAF dos cafeeiros (Figura 1 B), ou seja,
a elevação das doses de fósforo aumentou a área
foliar das plantas, porém diminuiu a TAL (Figura 1
C), de forma também linear, em função do aumento
das doses de fósforo. Segundo Cairo, Oliveira
e Mesquita (2008), a RAF pode ser atribuída à
quantidade em área foliar disponível para realizar
fotossíntese e a TAL expressa o incremento de
matéria seca, por unidade de área foliar, durante
um intervalo de tempo predeterminado.
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Significativo, teste F ao nível de 1% de probabilidade. * Significativo, teste F ao nível de 5% de probabilidade.

FIGURA 1 - IAF (A), RAF em cm2 g-1 (B), TAL em g cm² dia-¹ (C) e AP em cm (D) de cafeeiros, em função de
doses de fósforo (g vaso-1). AG= solo argiloso; AR= solo arenoso.

Ferreira et al. (2009) observaram que
existem diferenças em RAF entre cultivares,
porém no presente trabalho, diferenças foram
encontradas em uma mesma cultivar.
Para as demais características, foi observado
efeito significativo das doses crescentes de fósforo
independente da textura do solo utilizado.
O máximo crescimento em AP pode ser
estimado em cafeeiros adubados com a dose de
622 g de P2O5 independente do solo utilizado
(Figura 1 D). Guerra et al. (2007) observaram
altas taxas de crescimento na dose máxima testada
de 400kg de P2O5 ha-1, porém, a dose máxima,
utilizada por esses autores, corresponde a 56 g
de fósforo por planta, ou seja, aquém das doses
ótimas encontradas no presente trabalho para essa
característica, o que explica a tendência linear
crescente encontrada pelos referidos autores.
Também Mera et al. (2011) não verificaram efeito
na AP nas aplicações de fósforo (0, 200 e 400 kg
de P2O5 ha-1), ou seja 0, 28 e 56 g de P2O5 por
planta, também aquém das doses ótimas aqui
encontradas. Melo et al. (2005) testaram doses
maiores que Guerra et al. (2007) e Mera et al.
(2011), muito próximas as testadas no presente

trabalho, observando o máximo crescimento para
AP na dose de 440 g de P2O5 por planta, sendo que
no presente a dose que proporcionou maior AP foi
de 622 g de P (Figura 1 D).
A variável, AF foi crescente até a
concentração estimada de 501g de P2O5 por planta,
com o máximo desenvolvimento de AF, em 800
cm² (Figura 2 A). Mera et al. (2011) verificaram
que a aplicação de 400 kg de P2O5 ha-1 (56 g de
P2O5 por planta) possibilitou a formação de folhas
com maior área foliar.
Para o NF, houve efeito linear crescente
nas doses de fósforo (Figura 2 B). O NF pode
variar entre materiais genéticos (REIS JUNIOR;
MARTINEZ, 2002), porém no presente trabalho
foram encontradas diferenças em uma mesma
cultivar, em função da dose de P.
O aumento nas doses de fósforo aplicado
apresentou
o
máximo
desenvolvimento
(MSPA e MSPL), em 546 e 559 g de fósforo,
respectivamente (Figuras 2 C e 2 D). Nazareno et
al. (2003) não observaram efeito em MSPL em
doses de NPK (14 a 70 g P 2O 5 por planta),
possivelmente, por serem muito inferiores às
adotadas no presente trabalho.
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Significativo, teste F ao nível de 1% de probabilidade. *Significativo, teste F ao nível de 5% de probabilidade.

**

FIGURA 2 - AF (A), NF (B), MSPA em g (C), MSPL em g (D), TCA em g dia-¹ (E) e TCR em g g dia-¹ (F) em
cafeeiros, em função da aplicação de doses de fósforo (g vaso-1).

O aumento das doses de P2O5 até 500 e 550 g,
por planta, favoreceu o máximo desenvolvimento
de cafeeiro em TCA e TCR, respectivamente
(Figuras 2 E e 2 F). Ferreira et al. (2009)
observaram diferenças entre cultivares na TCA
e TCR. Porém, no presente trabalho, diferenças
foram encontradas em uma única cultivar, sendo
que o aumento das doses de fósforo proporcionou
tendência quadrática nas TCA E TRC, sendo que,
na dose de 500 g de P2O5 atingiu o máximo da
TCA (0,09 g dia-1) e na dose de 550 g de P2O5 o
máximo da TCR (2,37 g g-1 dia-1) (Figuras 2 E e 2 F).

De forma específica, as plantas de cafeeiro
em solo argiloso, com doses crescentes de fósforo,
apresentaram maior IAF e RAF. De forma geral,
independente do solo utilizado, a aplicação de
doses crescentes de fósforo contribuiu para maior
desenvolvimento vegetativo de cafeeiros, no
período de estabelecimento de mudas.
1.Em solo arenoso, o maior crescimento de
cafeeiro foi em 386 g de P2O5.
2.Para solo argiloso, maior desenvolvimento de
cafeeiro foi em 720 g de P.
3.Para o pleno desenvolvimento do cafeeiro
são necessárias aplicações de doses de fósforo
superiores às recomendadas atualmente.
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