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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Coffea arabica é uma das espécies de maior importância econômica para as Américas, por produzir o café
mais apreciado por todos os países consumidores. A espécie é oriunda da Etiópia, de regiões montanhosas
ocidentais, entre 1000 a 2.500 m de altitude. Embora seja uma espécie adaptada à sombra, no Brasil, Havaí,
Quênia e alguns outros países, o cultivo é feito predominantemente a pleno sol, no entanto, em países da
América espanhola é comum o cultivo sob sombra. O cafeeiro cultivado a pleno sol tem apresentado proble-
mas como super produção e conseqüentemente esgotamento das plantas durante os primeiros anos, até que
o auto-sombreamento diminua esse efeito. Nos últimos anos, devido à irregularidade de distribuição
pluviométrica, a produtividade cafeeira nesta região tem sido restringida. O presente experimento teve por
objetivo avaliar os efeitos da arborização em cafezais em um microclima sub-úmido do município de Barra do
Choça, Bahia. O experimento foi conduzido em um plantio de Coffea arabica L. cv. Catuaí Vermelho e Amare-
lo, disposto em espaçamento de 4,0 m x 1,5 m, conduzido 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. Foram realizadas
avaliações bimestrais durante o período de setembro de 2002 a janeiro de 2003. 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 coletados o terceiro ou quarto
pares de folhas, para determinação do teor de prolina, teor relativo de água (TRA) e potencial hídrico foliar.
Fatores edafoclimáticos como umidade do solo (U%) e radiação fotossinteticamente ativa (PAR) foram avali-
ados durante o estudo. Para estimativa de produção, frutos cereja foram coletados nas cinco plantas úteis
centrais da parcela. A análise estatística dos parâmetros observados foi realizada a partir do programa SAEG,
versão 5.0, procedendo-se a análise de variância e posteriormente, classificando-se as médias pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade. Para os parâmetros potencial hídrico foliar e prolina observou-se uma variação
nos resultados de acordo as condições climáticas de cada época avaliada. Não foram verificadas diferenças
entre os tratamentos para TRA e U% em nenhuma das avaliações. Quanto à leitura de PAR foi verificada
diferença de abscisão foliar entre os tratamentos. Nos tratamentos mais próximos às grevíleas (T1 e T2)
observou-se maior produção de frutos, possivelmente resultante da redução na amplitude térmica promovida
pela arborização.
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