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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

ESTUDO DO ADENSAMENTO DE PLANTIO DO CAFEEIRO (Coffea arabica L.) NO
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A cultura do cafeeiro (Coffea arabica L.) é de grande importância para o Estado da Bahia, que está entre os
cinco maiores produtores de café do Brasil. No Planalto de Conquista, onde está localizada uma das principais
regiões produtoras do Estado, um conjunto de fatores é responsável pela baixa produtividade entre os quais a
densidade populacional. Visando comparar populações de plantas de cafeeiro que maximizem o aproveitamen-
to dos fatores de produção nessa região, foi instalado um experimento na Estação Experimental de Barra do
Choça. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em parcela subdividida, com 4 repeti-
ções e 12 tratamentos. As parcelas foram as cultivares Catuaí vermelho e Catucaí vermelho. As subparcelas
foram as densidades populacionais de plantas que variaram de 2.500 a 20.000 plantas por hectare, corres-
pondentes aos espaçamentos de 4,0m, 3,0m, 2,0m e 1,0m entre linhas e 0,5m, 0,8m e 1,0m entre plantas.
Foram avaliados os parâmetros altura de planta, diâmetro médio da base da copa e do caule, número de ramos
plagiotrópicos, comprimento dos ramos plagiotrópicos, rendimento, produção por planta e peso de 100 semen-
tes. Os resultados obtidos em três anos de condução do experimento evidenciaram ser significativa a influen-
cia da densidade populacional na maioria dos parâmetros estudados como o destacado crescimento das plan-
tas nas populações super e hiperadensadas. O diâmetro da base da copa e o diâmetro da base do caule foram
reduzidos significativamente quando as plantas foram submetidas a uma elevada densidade de plantio. O
número e o comprimento dos ramos plagiotrópicos só passaram a sofrer alterações a partir do terceiro ano,
verificando-se uma significativa redução do tamanho dos ramos quando a densidade de plantio foi aumentada.
Na primeira safra os rendimentos foram mais elevados nos plantios onde foi maior o adensamento dentro da
linha, independentemente do espaçamento entre linhas ao passo que na segunda safra destacaram-se os
plantios efetuados no espaçamento de 2,0 m nas três densidades estudadas dentro das linhas. A produção por
planta foi significativamente reduzida a partir dos plantios convencionais para os plantios mais adensados. O
peso de 100 sementes não sofreu alterações significativas em relação às populações de plantas estudadas. A
cultivar de café Catucaí foi idêntica a cultivar Catuaí quanto ao rendimento e demais características avalia-
das, constituindo-se em mais uma opção para plantio, com a vantagem de ser um material genético tolerante
a ferrugem.
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