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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

 MANEJO AGROECOLÓGICO DE CAFÉ EM RONDÔNIA

Vanda Gorete Souza RODRIGUES, Rogério S Corrêa da COSTA, Francisco das Chagas LEÔNIDAS

Embrapa Rondônia. Caixa Postal, 406 – 78900-970 – Porto Velho-RO. Email: vanda@cpafro.embrapa.br.

A Amazônia possui características que torna os plantios uniformes, de agricultura, pastagem e floresta sobre-
tudo de espécies nativas, mais vulneráveis às pressões biológicas, onerando e dificultando o manejo agropecuário
e florestal na região. Tais dificuldades levam à perpetuação da agricultura itinerante, aos sistemas de produ-
ção inadequados e à extração predatória dos recursos naturais disponíveis. A viabilidade econômica e a
longevidade produtiva são características importantes para sistemas de uso da terra para a Amazônia. A
sustentabilidade dos sistemas de produção está ligada aos diferentes mecanismos de uso dos recursos, princi-
palmente, solo e clima. O uso destes recursos pelas plantas com diferentes requerimentos nutricionais e luz,
são uma das vantagens da introdução de árvores nos sistemas de produção de café. A consorciação de árvore
com café é uma prática comum em países de regiões tropicais. Para os pequenos produtores de Rondônia, a
inclusão de árvores nas lavouras cafeeiras, é uma tentativa de sustentabilidade com interações ecológicas e
econômicas entre os componentes. Geralmente, têm seus sistemas de cultivos em áreas de terra de baixa
fertilidade. Entre as várias modalidades de cultivos consorciados, a produtividade depende da densidade
populacional, da distribuição das plantas na área e das complexas relações ecológicas, principalmente da inter-
relação genótipo x ambiente. Desenvolver e melhorar tecnologias de manejo para proporcionar cultivos contí-
nuos em  Rondônia, são prioridades do projeto de café arborizado conduzido pela Embrapa Rondônia. Resulta-
dos preliminares mostram que estratégias produtivas diferenciadas, como as práticas agroflorestais, têm
acontecido, particularmente, sem a incorporação de tecnologias agrícolas modernas. Os componentes e os
espaçamentos dos consórcios avaliados, assim como as interações entre estes, não influenciaram variáveis
como DAP (diâmetro altura do peito) e sobrevivência. Foram observadas médias de 20 cm para Cordia alliadora
(8 anos); 40cm para Tectona grandis (15 anos); 27cm Parkia mutijuga (15 anos) e sobrevivência de 90% das
espécies em consórcio com o café.
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