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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE PLANTAS DE CAFÉ E ALTERAÇÕES QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DO
SOLO EM PLANTIO NO ESPAÇAMENTO DUPLAMENTE PROGRESSIVO
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Com o objetivo de avaliar a dinâmica  do desenvolvimento, composição mineral, atividade e composição
microbiana do solo, capacidade fotossintética e produtividade de plantas de  cultivares de cafeeiro, em sistema
de espaçamentos duplamente progressivos, foi implantado um ensaio em 1994, na Estação Experimental de
Mococa do Instituto Agronômico de Campinas, o qual  foi avaliado no período de 1996-2001. Foram utilizados
quatro cultivares, sendo dois de porte alto (Icatu Vermelho-IAC 4045 e Mundo Novo - Acaiá) e dois de porte
baixo (Catuaí Amarelo - IAC 62 e Obatã-IAC 1669-20), sendo  dois materiais resistentes à ferrugem (Icatu e
Obatã) e dois  susceptíveis (Catuai e Acaia), plantados exatamente nos sentidos N → S;  L → O.  No total
foram plantadas 225 plantas de cada cultivar, em espaçamento duplamente progressivo, nos espaçamentos
entre linhas de 0,60m; 0,72m; 0,85m; 1,04m; 1,24m; 1,50m; 1,80m; 2,15m; 2,57m; 3,10m; 3,70m; 4,46m;
5,20m; 6,40m em 4 talhões, um para cada cultivar. As medidas foram feitas nas diversas fases fenológicas
do ciclo do cafeeiro, avaliando-se a altura das plantas, diâmetro das copas e produção para cada planta.  No
sexto ano de produção, a atividade e composição microbiana no solo foram avaliadas em amostras de solo
obtidas nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, através de determinações de respirometria, biomassa de
carbono, determinação do carbono da biomassa microbiana e pela contagem do número de esporos. Nas
mesmas amostras de solo, foram determinados os teores de macro e micronutrientes por variedade, em
função dos espaçamentos. Verificou-se que na primeira produção as plantas de Icatu já começaram a encontrar
os ramos plagiotrópicos em espaçamento de até 1,80 m.  Os cultivares de porte baixo e o Acaia apresentaram
crescimento de diâmetro de copa menor do que o Icatu, com adensamento abaixo de 1,50 m.  No quarto ano
de produção, no cultivar Icatu a competição por espaço inicia-se a partir do espaçamento de 2,15 m, enquanto
que para os outros cultivares a competição mantém-se até 1,80 m. As avaliações da atividade e composição
microbiana mostraram que os valores respirométricos (mg de CO2/ 9d), de modo geral, foram mais elevados
na profundidade de 20-40 cm e nos cultivares de porte alto (Mundo Novo e Icatu que nos cultivares de porte
baixo (Catuai e Obatã), e que esses valores apresentaram pouca variação com o aumento do espaçamento.
Pode-se observar também que o número de esporos, apresentou pouca variação entre as variedades utilizadas
e valores semelhantes para as duas profundidades.  A análise de C da biomassa microbiana mostrou resultados
semelhantes nas duas profundidades. Com referência ao efeito do espaçamento nas características químicas
do solo, verificou-se que  o teor de Ca aumentou com o espaçamento, enquanto a quantidade de matéria
orgânica não foi influenciada. Os teores de macro e micronutrientes, acidez do solo (H+Al) e de matéria
orgânica, apresentaram a mesma tendência nos quatro cultivares estudados. Considerando-se a média das
quatro cultivares, observou-se que os teores de matéria orgânica, P, K e Ca foram maiores na camada de 0-
20 cm,  o teor de Zn foi maior na de 20-40 cm, e o de B não variou com a profundidade de amostra. Os
resultados da análise química de  macro e micronutrientes do solo nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm,
revelaram aumentos nos teores de P, K, Zn, B e da acidez (H + AI), e decréscimos nos teores de Ca, com a
redução do espaçamento.
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