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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE PLANTAS DE SERINGUEIRA (Hevea
brasiliensis ARG. MUELL. CLONE RRIM 600) E CAFEEIRO (Coffea arabica L. CULTIVAR MUNDO NOVO)

EM DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO EM VARGINHA – MG
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Na região sul de Minas Gerais, estão localizados os maiores plantios de cafezais do Estado, sendo a produção
de café a principal renda dos agricultores. Entretanto, nesta região, especialmente em Lavras, Varginha e São
Sebastião do Paraíso têm se observado que as características edafoclimáticas são apropriadas para o cultivo
da seringueira, onde inclusive, já existem alguns plantios isolados promissores. A heveicultura nesta região,
através do sistema de cultivo isolado ou em consórcio (SAFs), pode representar uma alternativa econômica e
ecológica. Este trabalho foi conduzido em condições de campo, na fazenda experimental do Ministério da
Agricultura, localizada no município de Varginha – MG. O objetivo foi dar continuidade aos estudos iniciados
em 2001, envolvendo cinco sistemas de cultivo: seringueira (S) e cafeeiro (C) em monocultivo, três fileiras de
cafeeiros entre fileiras duplas de seringueiras (SSCCCSS), uma fileira de cafeeiros a cada fileira de seringueira
(SCS) e três plantas de café a cada planta de seringueira na mesma fileira (SCSCS). Neste período de avalia-
ção, a produção de borracha seca foi significativamente superior em seringueira (S), com as maiores médias
nos meses de maior precipitação no ano de 2001. As taxas fotossintéticas (A), condutância estomática (gs),
transpiração (E), eficiência fotossintética (A/Ci) e eficiência fotoquímica do fotossistema II (Fv/Fm), avaliadas
apenas em S, foram maiores nos meses de maior precipitação. A produtividade do cafeeiro foi significativa-
mente superior em C. As plantas dos sistemas SSCCCSS, SCS e SCSCS apresentaram taxas reduzidas de A,
gs, E, A/Ci e aumento na relação Fv/Fm. No período de março a maio de 2002 verificou-se que a produção de
borracha seca continuou sendo maior no sistema de cultivo isolado, que obteve as maiores médias no mês de
março, com conseqüente queda nos meses de Abril e Maio em todos sistemas, sendo que o maior declínio
ocorreu no monocultivo. O mesmo comportamento foi observado para a produção do cafeeiro, no sistema de
monocultivo. As taxas de fotossíntese líquida (A), transpiração (E), eficiência fotossintética (A/Ci) avaliadas
em seringueira “S” e plantas de café no sistema “C” e “SCS”, foram superiores no mês de maior precipitação
(março/2002). As plantas de cafeeiro dos sistemas “SSCCCSS” e “SCSCS” apresentaram os menores valores
de A, gs e E, e maiores para a razão Fv/Fm.
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