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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

DESENVOLVIMENTO REPRODUTIVO E PRODUÇÃO INICIAL DE CAFEEIROS SOB NÍVEIS DE
SOMBREAMENTO E ADUBAÇÃO
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O cultivo  de cafeeiros em Sistemas Agroflorestais (SAF) é uma alternativa viável para os pequenos agricultores
frente às oscilações de preços do grão, uma vez que permitem a obtenção de produtos como alimentos,
madeira, fibras, medicamentos e adubos verdes ao mesmo tempo em que prestam serviços ambientais. Além
disso, trazem a possibilidade destes cafés entrarem no mercado dos cafés diferenciados, obtendo preços mais
favoráveis. Os diversos tipos de SAF com café, junto com as diferentes condições climáticas onde se
desenvolvem, fazem que as experiências com café sombreado apresentem uma ampla gama de resultados em
termos de produtividade. Com freqüência se apresentam problemas de baixa produtividade, atribuídos à
concorrência por luz, água e nutrientes entre as árvores e a cultura. Contudo, nos SAF  tais mecanismos estão
operando concomitantemente e são ainda escassos os conhecimentos sistematizados sobre a magnitude de
seus efeitos isolados das interações entre estes mecanismos sobre a produção dos cafeeiros, tornando difícil
a compreensão dos mecanismos limitantes à produção nestas condições. O presente trabalho de pesquisa
teve como objetivo iniciar o estudo do efeito da disponibilidade de luz e nutrientes sobre o desenvolvimento
reprodutivo e sobre a produtividade de cafeeiros arábica, simulando as condições de competição em sistemas
agroflorestais. Cafeeiros, plantados em 1989 e recepados em 1998, receberam diferentes doses de adubo e
diferentes níveis de sombreamento artificial a partir de dezembro de 2001. As doses de adubo consistiram de
100, 80,60 e 40% da recomendação de 42g/cova de N e 32 g/cova de K2O. Os níveis de sombreamento
consistiram de 0, 16, 32 e 48% de bloqueio da radiação fotossinteticamente ativa (RFA). Os tratamentos
foram arranjados em fatorial 4x4 com 3 repetições em delineamento em blocos casualizados. O experimento
foi instalado em Latossolo vermelho-amarelo distrófico, exposição nordeste e 40% de declividade. Foram
tomados dados de radiação fotossinteticamente ativa total e disponível abaixo das telas sombreadoras.
Todos os dados foram coletados trimestralmente, de outubro de 2001 a dezembro 2002. O
desenvolvimento reprodutivo foi avaliado em quatro ramos plagiotrópicos, onde foram tomados dados de
número de nós produtivos, número de frutos totais e número de botões florais na safra 2002 / 03, a partir das
quais foram geradas as variáveis número de frutos totais, peso de um fruto, produção, número de frutos por
nó produtivo e número de botões florais por nó produtivo. Os dados foram submetidos a análises de variância
seguida de regressão ao nível de 10% de significância. Os resultados obtidos mostram que houve uma relação
direta entre o aumento da produção de frutos e a quantidade de adubo nas plantas a pleno sol; as plantas a
pleno sol com 100% de adubo apresentaram produção comparável com as plantas sob 48% de bloqueio da
RFA com 40% de adubo; observou-se efeito negativo sobre a produção nas combinações de alta radiação e
baixa adubação e baixa radiação e alta adubação; as plantas mais produtivas apresentaram maior número de
frutos sem que exista diferença no número de nós produtivos.
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