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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS E DE CRESCIMENTO DE CAFEEIRO SOMBREADO COM GUANDU E
CULTIVADO A PLENO SOL
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Embora no Brasil predomine o cultivo a pleno sol, a utilização de sistemas agroflorestais na cafeicultura é uma
técnica antiga e muito difundida na América Latina, com grande potencial para o estabelecimento de sistemas
de produção mais sustentáveis. Adaptações de plantas da mesma espécie aos diferentes habitats estão asso-
ciadas a alterações nas suas características fisiológicas e morfológicas. Para verificar e caracterizar os efei-
tos do sombreamento sobre a fotossíntese, transpiração e crescimento de cafeeiros sombreados com guandu
(Cajanus cajan), comparados com cafeeiros a pleno sol, foi conduzido um estudo em Londrina, PR, em uma
lavoura de café cultivar IPR 99, plantada em 10/12/1998, em um espaçamento de 2,5 m x 0,70 m com uma
planta por cova e recepada a 30 cm de altura em setembro de 2000. A área total de 6000 m2 foi subdividida
em duas parcelas adjacentes, sendo uma sombreada com guandu e a outra a pleno sol. O guandu gigante
(Cajanus cajan), linhagem IAPAR PPP-832, foi semeado nas entrelinhas dos cafeeiros na densidade de 3
plantas/m linear em dezembro de 2000, atingindo em maio de 2001 seu crescimento vegetativo máximo (4 m
de altura) e cobrindo totalmente os cafeeiros. Em setembro de 2001 o guandu foi podado a 60 cm de altura,
retomou novamente o crescimento e atingiu sua altura máxima (4 m) em abril de 2002. A interceptação da
radiação solar global incidente pelo dossel de guandu, medida com piranômetros LI-COR (modelo LI200X)
acoplados a um micrologger, revelou uma porcentagem de interceptação variando de 17% a 88% no decorrer
da experimentação. A fotossíntese líquida e a transpiração foram avaliadas em três plantas de cada tratamen
to, escolhidas ao acaso. As avaliações na parcela com guandu ocorreram sob três condições de densidade de
sombreamento: cafeeiros totalmente sombreados com guandu, realizada no dia 22/08/2001; cafeeiros sem
cobertura, um dia após a poda do guandu, realizada no dia 05/09/2001 e cafeeiros parcialmente cobertos,
após a rebrota do guandu, realizada 50 dias após a poda. As medições foram efetuadas no período das 7:00 às
18:00 h, excetuando a primeira avaliação que ocorreu das 8:00 às 15:00 h. Foram selecionadas folhas corres-
pondentes ao 2º par de folhas do ramo plagiotrópico a contar do ápice, posicionadas na região
mediana da planta, orientadas no sentido leste/oeste em relação à luz solar incidente. Em duas folhas de cada
planta procedeu-se à avaliação de fotossíntese líquida e transpiração por meio de um sistema portátil de
fotossíntese (LI-COR, modelo LI-6200 e analisador de gás LI-6250). Os dados de fotossíntese líquida foram
ajustados a uma regressão polinomial assimétrica e foi feita a comparação das linhas de regressão ajustadas
para cada tratamento por meio do teste F, a 5% de probabilidade. Para caracterizar o crescimento avaliou-se:
altura da planta, número de ramos plagiotrópicos, diâmetro da copa, área foliar, peso foliar de matéria verde,
peso foliar de matéria seca e peso foliar específico, por meio de medições realizadas em 10 plantas ao acaso
de cada tratamento, em abril/2001, setembro/2001, março/2002 e agosto/2002. O baixo nível de radiação
incidente sobre os cafeeiros sombreados provocou decréscimos na taxa fotossintética e transpiração, que se
mantiveram inferiores nas avaliações efetuadas 1 dia após a poda e 50 dias após a poda; verificou-se também
nas plantas sombreadas a ocorrência de maior altura, folhas maiores e com menor quantidade de matéria
seca. Esses resultados indicam que em Coffea arabica o excesso de sombra afeta drasticamente sua fisiologia
e morfologia. Características observadas de fotossíntese, densidade foliar e número de ramos nos cafeeiros
sombreados permitem inferir que tais plantas expressam menor potencial produtivo.
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