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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

PRODUTIVIDADE DE CAFEEIROS SOB DENSO SOMBREAMENTO DE GUANDU
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A espécie Coffea arabica é oriunda de habitat de sub-bosques e tradicionalmente cultivada em sistemas
agroflorestais. Estudos sobre a estrutura e dinâmica de sistemas agroflorestais têm mostrado a importância
do sombreamento para a melhoria das condições edafoclimáticas de cafeeiros. A arborização mantém a
fertilidade do solo por meio da fixação do nitrogênio atmosférico, aumento da matéria orgânica através da
biomassa de raízes e partes aéreas e pelo favorecimento à reciclagem de nutrientes. O sombreamento permi-
te a criação de um microclima que ameniza a variação de temperatura do ar e do solo, conserva a umidade do
solo, protege do impacto da água pelo excesso de chuva e granizos e atenua a força dos ventos. No caso do
cultivo de cafeeiros no sul do Brasil, tem-se encontrado na arborização, uma especial vantagem, a proteção
contra geadas. Entretanto, um dos pontos mais polêmicos na utilização de sistemas agroflorestais na cafeicul-
tura é o seu efeito na produção. Para avaliar a produtividade de Coffea arabica cultivado sob denso
sombreamento de guandu em dois anos consecutivos, foi conduzido um estudo em cafeeiros da cultivar IPR
99, plantados em 10/12/1998, no espaçamento de 2,5 m x 0,70 m com uma planta por cova e recepados a
30 cm de altura em setembro de 2000. O guandu 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 em abril de 2002. Houve redução da radiação
solar incidente sobre as copas dos cafeeiros devido à presença do guandu, caracterizando um ambiente típico
de sombra densa, em que a porcentagem de interceptação da radiação solar atingiu 90% no decorrer da
experimentação. Para avaliação dos ramos produtivos, foram selecionadas dez plantas de cada tratamento,
escolhidas ao acaso. As variáveis analisadas foram: número de ramos plagiotrópicos, número de ramos com
fruto, número de nós por ramo, número de nós com fruto por ramo e número total de frutos por ramo. Para
avaliação da maturação dos frutos colheram-se cinqüenta plantas de cada tratamento, sendo cinco repetições
de dez plantas colhidas seqüencialmente. Em seguida, retiraram-se amostras de trezentos gramas de frutos de
cada repetição, os quais foram separados e contados para estimativa das frações de frutos verdes, maduros
e secos.  Para avaliação da produção e do tamanho dos grãos foi efetuada colheita de cinqüenta plantas de
cada tratamento, sendo cinco repetições de dez plantas distribuídas em parcelas ao acaso. As variáveis
avaliadas foram: peso de café da “roça” (imediatamente após a colheita), peso de café em côco e peso de café
beneficiado. Após o beneficiamento, foram retiradas amostras de 200 g de grãos de cada repetição, as quais
foram submetidas a peneiras vibratórias com diâmetros de 18, 17, 16, 15, 14, 13 e 12 mm, para o cálculo das
frações. Os resultados mostraram que a densa arborização em dois anos consecutivos reduziu o número de
ramos produtivos, número de nós por ramo e número de nós produtivos e, conseqüentemente, reduziu o
número de frutos produzidos. Os cafeeiros sombreados apresentaram frutos maiores e com maturação mais
lenta, fato que pode propiciar melhor qualidade do produto. A produção foi significativamente maior no cultivo
a pleno sol. A baixa quantidade de radiação fotossintética absorvida pelos cafeeiros arborizados no período de
diferenciação da gema floral (fevereiro-agosto), devido ao excessivo sombreamento, influenciou negativamen-
te a produção e evidenciou a necessidade de estudos de manejo do guandu visando a redução na densidade de
sombreamento para viabilizar economicamente a utilização desta prática.
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