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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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A arborização em cafezais tem sido bastante questionada devido à crescente produção de cafés em sistemas
de monocultivo a pleno sol. Dentre os aspectos da arborização abordados, a redução de luminosidade e
temperaturas supra-ótimas e conservação da umidade do solo são fatores que contribuem para a elevação da
taxa de fotossíntese líquida foliar. O presente estudo teve como objetivo a avaliação de parâmetros fotossintéticos
em cafezais arborizados com grevíleas, cultivados em condições de campo, num microclima sub-úmido do
município de Barra do Choça e de Vitória da Conquista, Bahia. O experimento foi conduzido em um plantio de
Coffea arabica L. cv. Catuaí Vermelho e Amarelo, conduzido em espaçamento de 4,0 m x 1,5 m, mantido em
um sistema arborizado com renques de grevíleas. As grevíleas foram distribuídas a cada 40 m entre renques
e 4 m entre plantas, na linha. O delineamento utilizado foi de blocos casualisados, com seis repetições,
constituídos de quatro tratamentos, os quais foram definidos por distância de quatro metros (T1), oito metros
(T2), doze metros (T3) e dezesseis metros (T4) entre as linhas de cafeeiros e um renque de grevíleas. A
parcela foi definida por cinco plantas úteis em cada linha e as avaliações realizadas nas três plantas centrais.
Da porção mediana dessas plantas, foram selecionadas folhas fisiologicamente maduras (3º. ou 4º. pares de
folhas a partir do ápice do ramo), para determinação de características fotossintéticas. A partir de um analisador
de gases no infra vermelho (IRGA), LICOR, foram avaliados os seguintes parâmetros: fotossíntese líquida (A),
condutância estomática (Gs), Taxa de transpiração (TRANS) e Eficiência de Uso da Água (EUA),  O período de
estudo iniciou-se em setembro de 2002, num período extremamente quente e seco (índice pluviométrico zero
nos sessenta dias precedentes à leitura), sendo realizada a primeira avaliação. Nas duas localidades, não
foram observadas diferenças entre os tratamentos para as características relacionadas à fotossíntese,
provavelmente devido às condições de elevadas temperaturas e ausência pluviosidade da época de avaliação.
Embora diferenças não tenham sido verificadas, houve tendência de maiores valores de A para T1 e T2.
Houve comportamento semelhante para taxas de transpiração e condutância estomática, sendo observada
tendência de maiores valores para T1 e T4.
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