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Com o objetivo de estudar as características fisiológicas envolvidas no crescimento e na produção do
cafeeiro, foram efetuadas avaliações durante três períodos produtivos (1999-2001), em lavouras de café
conduzidas com diferentes utilizações de tecnologia em regiões sujeitas a diferentes condições
edafoclimáticas , visando a estimativa antecipada de safra, através da utilização de modelos matemáticos.
As avaliações foram realizadas em 14 propriedades (Unidades Experimentais - UEs) da região de Garça/
Marília, todas elas georreferenciadas. Neste trabalho são apresentados resultados das avaliações
quantitativas do crescimento, frutificação e produção das plantas das 14 UEs, das quais procurou-se
estabelecer relações entre os diversos índices fisiológicos de produção, visando identificar aqueles que
apresentam maior facilidade de obtenção, isenção da interferência do avaliador e que representassem
uma amostra representativa do talhão. Os resultados obtidos para todas as UEs nos três períodos,
mostraram alta correlação  (R2 = 0,84) entre as médias do número de frutos do 4º e 5º nós, com a média
do número de frutos por nó, obtida da relação entre o número total de frutos do ramo pelo número de nós
produtivos do ramo. Separando-se as UEs por idade da cultura (UEs com menos de 8 anos e UEs com
mais de 8 anos), verificou-se que a correlação nas UEs com maior idade foi superior às de menor idade,
alcançando um R2 de 0,91. Análises de correlações efetuadas dentro de UEs de mesma variedade, mostraram
que a melhor correlação foi obtida para o cultivar Icatu com um R2 de 0,96, e que no Catuaí a correlação foi
relativamente baixa, com R2 de 0,54. Este baixo valor obtido para a variedade Catuaí pode ter como uma das
causas o baixo número de UEs amostradas. Com relação ao porte das plantas, verificou-se que as UEs de
variedades de porte alto apresentaram correlações, entre os índices fisiológicos de produção estudados, mais
altos que as UEs de variedades de porte baixo. Com a obtenção dos dados de produção, procurou-se correlacionar
os diversos índices obtidos com a produção final. Como verificado na avaliação para correlações na variedade,
o baixo valor de R2 obtido para as variedades em porte baixo (Catuaí) pode ser atribuído ao baixo número de
UEs amostradas. Esses resultados permitem concluir que o índice fenológico de produtividade, obtido com a
contagem do número de frutos do 4º e 5º nós, contados do ápice para a base, de ramos plagiotrópicos do terço
médio da planta, pode substituir o índice obtido pela relação entre o número total de frutos do ramo e número
de nós produtivos do ramo, dada a alta correlação que apresentam entre si. As correlações entre os índices
isolados (no frutos no 4o nó; no frutos no 5o nó; no frutos no 4o e 5o nó; no de nós produtivos no ramo e no total
de frutos no ramo, apresentaram valores relativamente baixos. Quando a eles foi associado outro índice, como
número total de nós produtivos no ramo, o valor da correlação praticamente dobrou, permanecendo ainda em
valores muito baixos. Entretanto, quando a esses índices associa-se um terceiro índice como a altura da planta
na cultura, observa-se um ganho significativo na correlação, alcançando esta valores da ordem de 0,80. Esses
resultados mostram que os índices utilizados, quando aplicados de forma integrada em modelos matemáticos
de previsão de produtividade de café, podem reduzir significativamente a margem de erro.
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