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As oscilações de preço do café tem evidenciado a necessidade de tornar cada vez mais eficiente o sistema de
produção de café para que o produtor possa superar as adversidades que ocorrem ao longo do período de vida
útil do cafeeiro. Neste aspecto, o ajuste de espaçamentos e adubação para as cultivares e tipo de manejo da
lavoura, são fundamentais para montar um sistema de produção eficiente. Com o objetivo de aperfeiçoar o
modelo tecnológico de produção de café adotado no Paraná, implantou-se um experimento em junho de 1990
no município de Iguaraçú-PR., em solo latossolo vermelho escuro textura arenosa (Led), com 4 espaçamentos,
4 níveis de adubação e 3 cultivares de café de porte baixo. Os tratamentos foram distribuídos em parcelas
subsubdivididas, com as densidades nas parcelas, os níveis de adubação nas subparcelas e as cultivares nas
subsubparcelas, com quatro repetições. Os espaçamentos foram definidos procurando-se compor quatro sistemas
de produção: a) lavoura preparada para condução manual e sem espaço livre entre as linhas de cafeeiros; b)
lavoura para condução manual e com espaço livre de 30 cm entre as linhas de cafeeiros; c)  lavoura preparada
para condução com microtrator, com espaço livre de 80 cm e d) lavoura para condução com trator cafeeiro,
com espaço livre de 130 cm. As distâncias entre linhas foram definidas assumindo um diâmetro de copa (D) de
2,10  e calculado os espaçamentos (E) pela equação E=D+L, onde L é igual ao espaço livre desejado para
cada sistema. Os espaçamentos entre as linhas de cafeeiros foram de 1,90 m; 2,40 m; 2,90 m e 3,40 m,
todos com distância na linha de 1,5 m, com 2 plantas por cova, resultando em populações  de 3509; 2778;
2299 e 1961 covas/ha, respectivamente. Os níveis de adubação foram: 0 % (sem adubo); 25 % da dose
máxima; 50 % da dose máxima e 100 % para a dose máxima. Utilizou-se as cultivares IAPAR 59, progênie
PR89088 (‘Icatu’ x ‘Catuaí’) e Catuaí Vermelho IAC-81. Foram avaliadas anualmente as produtividades em
café beneficiado no período de 1993 a 2000. Para a comparação das médias foi aplicado o teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade, nos casos em que o teste de F indicou diferenças significativas entre os tratamentos.
Os dados foram ajustados para cada densidade em função dos níveis de adubação. A análise estatística dos
dados indicou diferenças significativas na produtividade média de 8 colheitas, entre os espaçamentos, entre
os níveis de adubação e entre as cultivares. A produtividade média de café beneficiado foi crescente com o
aumento da densidade, com valores da menor para a maior densidade de 1085, 1303, 1563 e 1708 kg/ha. Os
aumentos nas doses de fertilizantes proporcionaram aumento na produtividade média em todas as densidades
estudadas. O impacto da adubação foi mais acentuado nas duas densidades menores com incremento linear
da produtividade em função das doses de fertilizante.  Nas duas maiores densidades, os incrementos de
produtividade nos níveis mais altos de adubação foram menos acentuados, com tendência à estabilização. Em
todas as cultivares, houve incremento da produtividade em função do aumento na densidade de plantio. A
cultivar IAPAR 59 foi a mais produtiva em todas as densidades e níveis de adubação, com média de 1512 kg
de café beneficiado por hectare, enquanto que a progênie PR89088 e a cultivar Catuaí Vermelho IAC-81
produziram em média 1372 e 1351 kg por hectare, respectivamente. A cultivar IAPAR 59 mostrou resposta
linear da produtividade em função da densidade de plantio, indicando maior aptidão para os plantios adensados
do que as demais, que apresentaram tendência de menor incremento em produtividade nas maiores densidades.
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