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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Várias pesquisas têm sido feitas visando avaliar os padrões de crescimento vegetativo e a produtividade de
cafeeiros cultivados em diferentes espaçamentos de plantio. Entretanto, o comportamento de plantas recepadas
sob tais condições não tem sido relatado na região do Cerrado.  A ampla margem de adaptabilidade apresentada
pelo cafeeiro torna o conhecimento do seu comportamento vegetativo em diferentes espaçamentos de plantio
de fundamental importância para o estabelecimento das práticas de manejo da lavoura. Além disto, a viabilidade
econômica da cafeicultura depende diretamente da obtenção de altas produtividades de café. Por alterar as
condições ambientais das plantas, o adensamento de plantio pode levar a várias adaptações morfológicas,
fisiológicas e fenológicas dos cafeeiros. Este sistema tem sido amplamente utilizado na cafeicultura brasileira
e aliado ao uso da irrigação representa uma ferramenta eficiente para o aumento da produtividade das plantas.
Objetivando avaliar o efeito do espaçamento de plantio sobre o crescimento e a produtividade de plantas
recepadas de café, cultivar Catuaí Vermelho, linhagem 144, durante o primeiro ano de produção foi conduzido
em Campo Alegre de Goiás um experimento em blocos casualizados com parcelas subdivididas, com 21
tratamentos e quatro repetições. Os espaçamentos de plantio foram considerados como parcelas e os períodos
de avaliação como sub-parcelas. Bimensalmente foram avaliadas, em seis plantas por parcela escolhidas ao
acaso, no período de julho de 2001 a julho de 2002, os seguintes caracteres: altura da planta, diâmetro da
base da copa, diâmetro da base do caule, número de ramos plagiotrópicos primários, número de ramos
plagiotrópicos secundários. No momento da colheita foi avaliada a produtividade (kg.ha-1) do café beneficiado.
A hipótese científica testada foi a de que independentemente do espaçamento entre plantas, as plantas
recepadas de café, cultivar Catuaí Vernelho, linhagem 144, apresentam os mesmos padrões de crescimento
vegetativo e produtividade quando cultivadas sob pivô central.   O espaçamento 2,0 x 0,6 m resultou na maior
produtividade de café beneficiado por hectare. O espaçamento 2,0 x 1,2 m apresentou os maiores valores de:
número de folhas de ramos plagiotrópicos primários e secundários, taxa de enfolhamento de ambos os ramos,
número de ramos plagiotrópicos secundários e a maior taxa de crescimento destes ramos. O espaçamento 4,0
x 0,6 m apresentou as maiores taxas de crescimento em diâmetro da base da copa e do caule. Os espaçamentos
de plantio não influenciaram a altura da planta, a taxa de crescimento em altura, o diâmetro da base da copa,
o diâmetro da base do caule, o número de ramos plagiotrópicos primários, a taxa de crescimento do número de
ramos plagiotrópicos primários e a produção de grãos por planta. Todas as características de crescimento
foram influenciadas pelos períodos de avaliação.
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