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AVALIAÇAO DE FATORES EDAFOCLIMATICOS E DO MANEJO NA PRODUÇAO 

DE CAFEEIROS (Coffea arabica L.) NA REGIAO DE MARILIA E 

GARÇA, SP 

Autora: Mara de Andrade Marinho Weill 

Orientador: Dr. Jo~o Bertoldo de Oliveira 

RESUMO 

Foram caracterizados atributos do clima, solo 

e manejo, em dez lavouras comerciais de café estabelecidas 

na regi~o de Marilia e Gar~a, no estado de S~o Paulo. 

Os objetivos foram identificar os principais 

fatores mesol6gicos limitantes à cultura e estabelecer um 

modelo multivariado simples para explicar as produtividades 

nas áreas da pesquisa. 

Inicialmente, mais de dois mil atributos 

foram correlacionados por regress~o simples com a produç~o 

final. Dessas correla~bes, selecionaram-se apenas as 

variáveis com signific~ncia de pelo menos 51.. A seguir, elas 

foram progressivamente combinadas, a fim de se obter o maior 
2 

valor de r • em sucessivas análises de regress~o múltipla. 

A metodologia desenvolvida permitiu 

estabelecer um modelo com quatorze variáveis e outros dois 

modelos mais simples, de cinco e seis variáveis preditoras. 

com graus de explica~~o da produ~~o observada da ordem de 

771., 73% e 751., respectivamente. 
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Quatro variáveis se destacaram como 

fundamentais, sendo comuns aos três modelos: produ~~o do ano 

anterior, idade da lavoura, média da temperatura minima 

absoluta à época do abotoamento e florescimento e soma dos 

teores de silte e argila nos horizontes subsuperficiais. 

A rea~~o do solo, revelou-se outro aspecto de 

import3ncia. No modelo de cinco variáveis, o pH foi 

variável selecionada entre outras nove. 

alternativamente o teor de cálcio. 

No de seis, entrou 

o estudo mostrou que, na média, as lavouras 

se encontram em processo de depauperamento, 

produtividade da ordem de 400 kgl hal ano. 

com declinio da 

As lavouras necessitam de melhoria da 

calagem, fosfatagem em profundidade, restabelecimento dos 

niveis de magnésio no solo e aduba~~o mineral equilibrada. 

Ficou também evidenciada, a necessidade de 

ser evitada a instala~~o da lavoura em áreas de acumulo de 

ar frio no inverno, 

textural. 

e em solos com acentuado gradiente 

Os modelos desenvolvidos permitem simular os 

beneficios resultantes das práticas recomendadas. Os niveis 

de explica~~o alcan~ados para a varia~~o das produ~ôes 

observadas. estimulam a continuidade da pesquisa no sentido 

da valida~~o e aprimoramento das equa~ôes ora propostas. 
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EVALUATION OF SOIL. CLIMATE ANO CROP MANAGEMENT FACTORS ON 

Coifea arabica L. PROOUCTION IN MARILIA ANO GARÇA REGION OF 

SAO PAULO 

SUMMARY 

Author: Mara de Andrade Marinho Weill 

Adviser: Dr. Jo~o Bertoldo de Oliveira 

Climate, soil and crop management were 

characterized in ten coffee plantations in the region of 

Marília and Gar~a of S~o Paulo state, Brazil. 

The purpose oi the work was to ídentífy the 

main limiting factors and its relation to the six years of 

coffee production in the evaluated area. 

Over two thousand traits were initially 

simple correlated to final yield. The ones signifícant with 

at least 51. leveI, were selected and combined in multiple 

regression analysis wíth final yíeld. 

The best equation established by using the 

adopted methodology íncluded fourteen variables with a 

capability to predict 771. of final yield variation. Other 

two equations were also seIected havíng five and six 

variables. and an explanation leveI about 731. and 751., 

respectiveIy. 

Four important variables appeared in alI 

three models: yield of the preceding yearj crop age; 
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subsurface silt plus clay content; and average of absolute 

minimum temperature occured in July to September, i. e., the 

period of bud development and flowering. 

In the six variable model, eventhough soil pH 

was not accounted as in the other models, calcium content 

was present, together with soil density close to plants. 

A general analysis of the equations indicated 

a steady annual reduction on yieId, 

year. 

400 kg per hectare per 

It was pointed out in the work the need to 

improve liming, deep phosphate application, recover soil 

magnesium content to acceptabIe leveIs, and a more 

equilibrated fertilization practice. Yield improvement by 

soil amendment and fertilization could be simulated from the 

deveIoped adjusted equations. 

The models aIso indicated the importance of 

Iocating a plantation in a correct area. Places prone to 

cold air accumulation during the winter or soil profiles 

with strong textural gradient should be avoided for coffee 

production. 

The explanation leveIs found in the present 

work encourage the continuity of the research. Improvement 

and validation of the models for the studied area and other 

regions will contribute for better understanding of coffee 

productivity. 
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1 INTRODUCAO 

A avalia~~o de terras representa uma parte 

fundamental e decisiva do processo de planejamento (FAO, 

1976) • o objetivo da avalia~~o é identificar os melhores 

tipos de uso agricola em rela~~o às diferentes terras, com 

base em expectativas de desempenho e de impacto ambiental 

decorrente (BEEK, 1978). 

Uma das maiores dificuldades para os 

profissionais em avalia~~o de terras, reside na incipiente 

disponibilidade de par3metros objetivos para as análises de 

desempenho dos sistemas agricolas. A complexidade dos 

fatores intervenientes e a multiplicidade de situa~Oes 

presentes e potenciais para análise, 

atual mais qualitativo. 

explicam o estágio 

No presente estágio de evoluç:~o dos 

conhecimentos, é necessário buscar indicadores Que exprimam 

de forma mensurável. inclusive economicamente, 

Nas tomadas de decis~o, 

o potencial 

o beneficio produtivo da terra. 

liquido de 

visualizado. 

toda a opera~~o do sistema agricola deve ser 

A produtividade biol6gica é encarada como 

sendo um bom indicador de desempenho, por integrar os 

1 



efeitos das intera~bes Que se estabelecem entre os 

componentes dos sistemas agricolas, 

produ~~o. 

no decorrer do ciclo de 

Baseando-se em Que variaçbes induzidas em 

fatores convenientemente selecionados, produzem respostas 

previsiveis dos sistemas, 

integrada de atributos do 

advém a demanda pela pesquisa 

clima, do solo, do produto 

( planta ou animal) e do manejo, significativamente 

correlacionados com produ~~o. 

A aplica~~o ordinária de métodos paramétricos 

(RIQUIER em FAO. 1974) e da análise de sistemas (DALTON, 

1975) • representa o caminho natural dos 

procedimentos em avalia~~o de terras. o presente trabalho 

acompanha essa tendência para quantificaç~o de atributos, 

com enfoque sobre a produtividade de lavouras comerciais de 

café. estabelecidas na regi~o de Marilia e Garça, uma das 

principais áreas produtoras do Estado de S~o Paulo. 

Partindo dessas consideraçbes, 

os objetivos da pesquisa como sendo os de: 

definiram-se 

1) reconhecer possiveis fatores limitantes à produç~o; 

2} avaliar o peso relativo de atributos do clima, 

da planta e do manejo sobre a produtividade das 

cafeeiras; 

do solo, 

lavouras 

3) estabelecer um modelo multivariado simples para explicar 

a produtividade nas áreas da pesquisa; e, 

4) desenvolver metodologia de pesquisa aplicável à 
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caracteriza~~o de outros sistemas agricolas no Estado de 

S~o Paulo. 

A investigaç~o partiu da hipótese de que, em 

uma mesma regi~o climática, as produ~bes anuais auferidas 

pelos cafeicultores, podem ser explicadas por varia~~es 

locais ou sazonais de atributos mesológicos, da planta e das 

práticas de manejo adotadas. 

3 



2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Conceitos básicos 

o termo "terra" engloba um complexo de 

atributos relativos aos recursos naturais. Os principais 

recursos da terra s~o o clima, a vegetaç:~o. a fauna, a 

topografia, a água, os solos e as rochas (CHRISTIAN & 

STEWART, 1968; MABBUTT, 1968; FAO, 1976; YOUNG, 1976). 

Cada da superficie terrestre é, em 

última análise. única em seus atributos. o método 

cientifico, no entanto, pelo estabelecimento de principios e 

critérios, possibilita a compreens~o da natureza e do 

comportamento dos recursos da terra, e sua comparaç:~o. de 

local para local (MABBUTT, 1968). 

A classificaç:~o 

e registro 

de 

de 

terras envolve a 

atributos chaves, identificaç:~o 

hierarquizaç:~o. estabelecimento de limites e definiç:~o de 

classes e áreas de ocorrência, em um sistema estruturado 

(MABBUTT. 1968; BEEK, 1978). 

A de terras se refere à 

interpretaç:~o dos atributos da terra em dado local e 

determinaç:~o da aptid~o para os usos considerados, podendo 

ou n~o estar envolvido um sistema estruturado de 
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classificaç~o (STEWART, 1968; NIX, 1968; BEEK & BENNEMA, 

1972; 

1976). 

BRINKMAN & SMITH, 1973; FAO, 1976; GIBBONS & HAANS, 

A problemática da avaliaç~o de terras gira em 

torno da prediç~o do desempenho de combinaçees definidas dos 

elementos terra x produto x manejo. Tais elementos interagem 

mutuamente e se comportam como uma entidade completa, 

definindo o sistema agricola. 

O sistema agricola tem por finalidade a 

produç~o agricola. A convers~o dos recursos em produtos 

ocorre através de processos intervenientes em um subsistema 

biol6gico. No processo, 

utilizados pelo sistema, 

há aporte de insumos, que s~o 

mas que s~o externos a ele. 

SPEEDING (1979) exemplica com uma situaç~o em que nitrog@nio 

fornecido na forma de fertilizante representa um insumo, que 

em conjunto com o nitrog@nio já disponivel no solo (recurso) 

é usado pela erva, posteriormente comida pela vaca que 

produz leite (produto). 

A mais simples representaç~o do sistema 

agricola. segundo o referido autor, inclui o objetivo, os 

componentes, as interaç~es. os limites. ou algum 

procedimento para dizer o que está dentro e o que está fora, 

caracterizando o contexto em que o sistema está inserido e 

no qual opera. 

Como ressaltado por BEEK (1978), a din~mica 

desses sistemas envolve variaçees espaciais e temporais dos 
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atributos da terra. Também est~o presentes varia~ees diárias 

e sazonais dos requerimentos dos tipos de uso, de acordo com 

o ciclo das culturas e o calendário das práticas agricolas. 

A possibilidade de melhoramento das 

Qualidades das terras e das alternativas de uso 

consideradas, conforme enfatizado pela FAO (1976), introduz 

mais complexidade ao conjunto. 

2.2 Métodos de avalia~~o de terras 

Os métodos disponiveis para avalia~~o de 

terras permitem tecer previs~es aceitáveis dos i~sumos 

requeridos para uso, melhoramento e manejo das terras. 

Porém, a predi~~o dos resultados e, particularmente, da 

produç~o a ser obtida, comumente ainda é insatisfat6ria 

( BEEK. 1978). 

Numa breve classificaç~o, as diferentes 

metodologias existentes podem atender a prop6sitos gerais ou 

especificos (BURROUGH, 1976; GIBBONS & HAANS, 1976; YOUNG, 

1976); referir-se aos usos presentes ou aos potenciais, ap6s 

melhoramento (FAO, 1976) ; podem ser Qualitativas ou 

Quantitativas, e levar em conta estritamente fatores 

fisicos, como na avaliaç~o fisica, ou, além destes, os 

econeJmicos, como na avalia~~o integral (YOUNG, 1976; BEEK, 

1978) • 

NIX (1968) agrupou os métodos de avaliaç~o da 

produtividade biol6gica, segundo três aproxima~ees: 
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analógica, paramétrica e a análise de sistemas. Essas três 

aproxima~ees marcariam a evolu~~o do conhecimento acerca das 

relaçees funcionais entre fatores locais e os sistemas de 

produ~~o biológica. 

No estágio mais elementar, a transferência de 

conceitos se dá por analogia. Nenhum conhecimento é exigido 

a priori, acerca das relaçees funcionais entre atributos da 

terra e formas particulares de produç~o biológica. Os dados 

de entrada (insumos e requerimentos) e saida (resultados), 

necessários para a avaliaç~o, s~o extrapolados a partir de 

sitios de experimenta~~o para áreas análogas, definidas pela 

classifica~~o de solos. Na aproxima~~o analógica, a hipótese 

fundamental é de Que uma classe de solo ou de terra, 

responde de modo similar ao manejo para uso agricola (NIX, 

1968). 

Exemplo recente de aplica~~o, refere-se ao 

trabalho de GRAVEEL et alii (1989). Esses autores estudaram 

as produçbes de milho (Zea mays L.), por um periodo de 24 

anos (1957-1980>, em rela~~o à varia~~o de atributos de 33 

unidades de mapeamento de solos, submetidos às mesmas 

condi~ees de clima e manejo. Os atributos edáficos avaliados 

foram os seguintes: posi~~o fisiográfica, material de 

origem, drenagem interna, capacidade de água disponivel e 

grau de eros~o. Os autores encontraram, no entanto, Que 

diferenças entre anos contribuiram com a maior parte da 

variabilidade observada entre as produ~bes, de 
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aproximadamente 55%. As diferen~as entre solos e a 

intera~~o solo x ano, contribuiram com apenas 15% e 14%, 

respectivamente. 

Anteriormente, outros pesquisadores 

encontraram baixas correla~ees entre as classes de solo ou 

de terra e as produ~ees dos cultivos (GIBBONS, 1961; AVERY, 

1962; BUTLER, 1964; BEEK, 1978). 

A insatisfaç~o com a subjetividade dos 

métodos qualitativos de avaliaç~o, conduziu à busca da 

quantificaç~o. A aproximaç~o paramétrica, representou um 

passo evolutivo em direç~o à especificidade e objetividade 

crescentes. 

MABBUTT ( 1968) def iniu genericamente a 

aproxima~~o paramétrica, como sendo um grupamento e 

classifica~~o das terras com base nos valores de atributos 

selecionados. 

o método paramétrico, conforme descrito por 

NIX ( 1968) • consiste na análise de medidas pareadas de 

produtividade bio16gica e fatores locais relacionados para 

uma ampla gama de situaçees. O fundamento do método se 

apoiaria no fato de que a resposta bio16gica em dada 

loca 1 idade, seja ela crescimento, desenvolvimento, 

reproduç~o ou sobrevivência é, primariamente, uma funç~o do 

genótipo e do ambiente. Pela análise dos fatores ambientais 

considerados relevantes, seriam identificados aqueles 

atributos significativamente correlacionados com a produç~o 
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que, ent~o, poderia ser descrita por uma equaç~o de 

regress~o múltipla. 

Riquier (FAO, 1974) conceituou os métodos 

paramétricos como consistindo da avaliaç~o, em separado, de 

diferentes atributos da terra, atribuindo-lhes valores 

numéricos, segundo funçfjes matemàticas desenvolvidas 

empiricamente para cada um, com base na experimentaç~o. A 

combinaç~o entre fatores far-se-ia segundo diferentes 

modelos, de modo a incluir as interaç~es entre atributos. Ao 

final, um indice de desempenho expressaria a capacidade de 

produç:~o, como uma fraç~o do valor máximo potencial que 

seria obtido, se todas as condi~~es fossem as ideais. 

Para NIX (1968) o maior desenvolvimento da 

abordagem paramétrica em avalia~~o de terras ocorreu em 

silvicultura. A este respeito, destacou os trabalhos de 

COILE (1952), DUFFY (1965) e PEGG (1967). Na avaliaç~o da 

produtividade florestal, a abordagem paramétrica é comumente 

referida por "site factor". Exemplo recente de aplica~~o é 

encontrado em TURVEY et alii (1986), 

(O. Don ) • 

para Pinus radiata 

Na avaliaç~o de terras para agricultura, um 

leque considerável de metodologias e procedimentos, poderia 

ser enquadrado no contexto da aproximaç:~o paramétrica. No 

entanto, dadas suas especificidades, grande parte dos 

métodos n~o alcançou ampla difus~o e aplicabilidade. 

A etapa definitiva da evoluç~o metodológica, 
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pressup~e a compreens~o das rela~~es funcionais que se 

estabelecem nos sistemas agricolas, 

análises e predi~bes (BEEK, 1978). 

considerando-as nas 

A parte central de um modelo de simula~~o 

aplicado a um sistema de produ~~o biol6gica corresponde às 

relaçbes 

energia, 

funcionais entre os regimes estabelecidos de 

água, nutrientes, etc. , e os processos de 

crescimento, desenvolvimento e produ~~o de matéria seca 

(NIX, 1968). 

Uma vez que n~o se dispbe de conhecimentos 

básicos acerca de todas essas rela~~es, numerosos modelos 

parciais foram desenvolvidos para situa~bes especificas. 

WIT (1959) e LOOMIS & WILLIANS (1963), 

desenvolveram fórmulas para cálculo da produ~~o de matéria 

seca que permitem estimar os limites da produtividade 

biológica em dado local, 

sobre a energia. 

baseado apenas em considera~bes 

FISHER & HAGAN (1965) e LOOMIS et alii (1971) 

elaboraram revisbes acerca das rela~bes até ent~o 

conhecidas entre par3metros fisicos, fisiológicos e produç~o 

econflmica, para numerosas culturas. Esses estudos serviram 

de base para trabalhos de análise de sistemas e modelagem, 

como o de WIT (1978). 

TANAKA et alii (1966) relacionaram a produ~~o 

de arroz em Los Banos. nas Filipinas, ao balanço entre 

fotossintese e respira~;t(o, enquanto influenciado por 
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variaç~es na estrutura da planta e atividade fisiológica, 

radiaç~o incidente, temperaturas e status do nitrogênio, no 

decorrer do ciclo da cultura. 

DALE & SHAW (1965) relacionaram um modelo de 

balan~o hidrico com a varia~~o da produtividade de milho em 

Ames (Iowa, E.U.), por um periodo superior a 30 anos. 

Concluiram que o mesmo explicava 83% da varia~~o encontrada. 

WHISLER et alii (1986) elaboraram revis~o 

acerca da construç~o de modelos de simula~~o de culturas e 

da terminologia usada na descri~~o de certos aspectos da 

modelagem, apresentando alguns dos inúmeros modelos 

correntes na literatura. 

Um estudo aplicativo da análise de sistemas 

em avalia~~o de terras foi apresentado por DRIESSEN (1986). 

A complexidade envolvida em estudos de 

análise de sistemas é muito grande, e o conhecimento 

disponivel acerca da totalidade das relaç~es funcionais dos 

sistemas agricolas é ainda limitado (BEEK, 1978). Parece 

necessário, especialmente no caso da cultura do cafeeiro, 

iniciar pela abordagem paramétrica para obter subsidios que 

permitam a aplica~~o da análise num estágio posterior. 

2.3 Aplica~~es dos métodos paramétricos na avalia~~o da 

produtividade biológica 

Em termos absolutos, a produtividade 

biológica primária é expressa pela quantidade de matéria 
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seca produzida por unidade de área e por unidade de tempo. 

Em termos relativos, a parte da produ~~o biológica total 

que é colhida pelo homem é referida por "produç~o 

econemica". A rela~~o entre a produç~o econOmica e a 

produç~o biológica, foi definida por DONALD ( 1962) , por 

"lndice de Colheita" (I.C.). Com grande frequência, muitos 

métodos já desenvolvidos de modelagem (e de análise de 

sistemas) 

biológica, 

econemica. 

concentram seu poder estimativo na produ~~o 

fazendo uso do I.C. para obtenç~o da produç~o 

A maior parte dos esforços de quantificaç~o 

das avaliaç~es de desempenho dos sistemas agricolas, 

concentrou-se inicialmente em atributos dos solos. Outros 

fatores também considerados envolviam alguns poucos 

atributos do clima, da topografia e da eros~o. 

Historicamente, segundo Riquier (FAO, 1974), 

a primeira aplicaç~o parece dever-se a Fackler na Bavária, 

que por volta de 1928, teria desenvolvido um método simples, 

considerando uns poucos atributos do solo, combinados 

segundo o modelo aditivo. Posteriormente, foi o mesmo 

adotado como referência para taxaç~o de terras. 

O mais conhecido método paramétrico de 

avaliaç~o do potencial agricola de solos, é o Indice de 

Storie (STORIE, 1937 e 1978). Trata-se de um modelo 

multiplicativo, considerando os quatro fatores seguintes: A) 

atributos do perfil de solo (posiç~o na paisagem, 
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profundidade do solum, substrato rochoso, tipo de contato); 

B) textura do solo superficial; C) classe de declividade; e, 

X) condi~~es exclusivas aos fatores anteriores (classe de 

drenagem, teor de sais ou alcalis, nivel de nutrientes, 

acidez, eros~o, microrrelêvo, etc.). 

O indice de Storie é calculado atribuindo 

valores porcentuais para cada um dos quatro fatores 

precedentes, de acordo com uma tabela desenvolvida para os 

solos da Calif6rnia (STORIE, 1978). Quanto melhores ou mais 

ideais as condi~~es do solo, mais o indice se aproxima de 

100%; ao contrário, quanto maior a restri~~o, menor o 

indice, que tenderá para zero. Esse procedimento é seguido 

para cada tipo de solo presente e a classifica~~o da área 

como um todo é obtida, ponderando os indices correspondentes 

aos diferentes tipos de solos, em rela~~o à propor~~o em que 

cada um ocorre na área. Um bom resultado da aplica~~o do 

método, pressup~e a disponibilidade de um mapa pedo16gico 

atualizado e bem feito, 

especificidade do estudo. 

numa escala compativel com a 

Para aplica~~o em outras áreas, 

uma revis~o da tabela deve ser efetuada, para proceder às 

adaptaç~es necessárias, de acordo com as condi~~es em cada 

local. 

BERGER et alii (1952) desenvolveram um método 

simples na forma de um cart~o para avalia~~o das 

produtividades dos solos de Wisconsin (E.U.). Consideraram 

onze fatores relacionados, englobando atributos do perfil de 
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solo, do clima e do manejo, cujos valores eram combinados 

pelo modelo aditivo e, posteriormente, feita a ponderaç~o em 

relaç~o à área de ocorrência daquele solo ou unidade 

avaliada. 

Outras contribuiçbes dos métodos paramétricos 

na avaliaç~o da produtividade biológica dos sistemas 

agricolas, referem-se aos trabalhos de CLARKE (1950), 

RIQUIER et alii (1970), SEARL (1965) e MILLETTE & SEARL 

(1969), todos citados por Riquier (FAO, 1974). 

Métodos mais elaborados começaram a ser 

desenvolvidos inicialmente na Bulgária e Romênia, com a 

introduç~o das primeiras avaliaçbes para diferentes culturas 

separadamente. Muitos outros métodos paramétricos foram 

desenvolvidos desde ent~o, mas nenhum deles pode ser 

adotado universalmente como sendo satisfatório para larga 

aplicaç~o (FAO, 1974). 

Recentemente, BRUCE et alii (1990) validaram 

dois modelos de produtividade para soja, baseados nos 

seguin~es atributos edafoclimáticos: teor de argila, 

carbono, pH, água disponível e precipitaç~o. Concluiram que 

os dois modelos, lineares e n~o interativos, com cinco e dez 

variáveis preditoras, demonstraram bom potencial 

prognóstico. 

Especificamente para o cafeeiro, PAES DE 

CAMARGO et alii (1984) desenvolveram um modelo para estimar 

a prOdutividade para as localidades de Mococa e Ribeir~o 
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Preto, no Estado de S~o Paulo. Na constru~~o do modelo, 

consideraram as variáveis produ~~o do ano anterior e mais 

dois fatores meteorológicos, precipita~~o pluviométrica e 

frequência de chuvas, ambos à época do florescimento. 

Ainda para o cafeeiro, LIU & LIU (1987) 

desenvolveram três modelos de previs~o de safras no Estado 

de Minas Gerais, baseados em par~metros climáticos para o 

periodo entre 1964 e 1986. Os atributos climáticos avaliados 

foram, entre outros, temperaturas minima e máxima, umidade 

relativa, precipita~~o, deficit e excedente hidrico. 

2.4 Outras aplica~~es dos métodos paramétricos em 

avalia~~o de terras 

Outras aplica~~es dos métodos paramétricos na 

avaliaç~o dos sistemas agricolas, referem-se à avalia~~o do 

impacto resultante do uso agricola e das necessidades de 

insumos, tais como corretivos de solo e fertilizantes. 

A equaç~o universal de perdas de solo 

(WISHMEIER & SMITH, 1960 e 1965), permite avaliaç~o objetiva 

e previs~o do impacto decorrente da utiliza~~o agricola, 

pela estimativa das perdas de solo e água e, 

consequentemente, de fertilizantes. 

Outro aspecto, refere-se à avaliaç~o do 

efeito da eros~o do solo na produç~o de plantas cultivadas. 

OLSON & NIZEYIMANA (1988). em seu trabalho sobre o impacto 

da eros~o do solo na produç~o de milho em Illinois (E.U.), 
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apresentaram uma excelente revis~o enfocando um pequeno 

histórico e o estado da arte neste ramo da pesquisa. 

Em termos da avalia~~o das necessidades de 

insumos agricolas, os conceitos de curva de resposta, lei 

dos incrementos decrescentes, dose mais econômica, como no 

caso dos fertilizantes,. e porcentagem de suficiência ou 

produc~o relativa (RAIJ, 1981), associam-se ao 

estabelecimento de fun~ees de produ~~o, 

é um nutriente. 

cujo fator avaliado 

CATE & NELSON (1971) desenvolveram um método 

gráfico para identificar o limite critico do nutriente que 

discrimina duas classes de teores no solo. Abaixo do limite 

critico, encontram-se os solos com grande probabilidade de 

resposta ao nutriente em quest~o (produ~~o relativa < 80%). 

Acima do limite critico, aparece o grupo com pequena 

probabilidade de resposta à fertiliza~~o. LEPSCH ( 1987) , 

RAIJ (1981) e RAIJ et alii (1981) teceram refer~ncias ao 

método, em seus respectivos trabalhos. 

Nesta mesma linha, RAIJ et alii (1981) 

estudaram em 26 ensaios. as correla~ees entre produ~~o 

relativa e par~metros fornecidos pela análise de solos. 

Obtiveram curvas de resposta para fósforo e potássio, que 

permitiram delimitar classes de teores dos nutrientes no 

solo. 

baixos 

rela~~o 

A classifica~~o em teores muito baixos 

(70 - 90%) e médios (90 100%) , é 

ao valor da produ~~o relativa, 
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parênteses. 

Em trabalho posterior, RAIJ et alii (1985), 

estabeleceram tabelas de recomendaç~o de adubaç~o e cal agem 

para mais de 80 culturas econOmicas do Estado de S~o Paulo, 

baseando-se nos valores médios de probabilidade de resposta. 

Na Austrália, COLWELL (1983) e COLWELL & 

MORTON ( 1984) , citados por COLWELL (1985) , usaram o 

procedimento comum da regress~o estatistica e desenvolveram 

modelos estatisticos a partir de dados experimentais, 

relacionando produç~o e respostas dos fertilizantes. Porém, 

foram outros atributos dos solos e variáveis também 

incluidos, aproximando-se mais da aplicaç~o da abordagem 

paramétrica para avaliac~o do potencial agricola das terras. 

Em publicaç~o mais recente, COLWELL et alii 

(1988) estabeleceram procedimentos estatisticos para 

desenvolvimento de modelos gerais de fertilidade do solo, 

envolvendo equaçôes matemáticas que expressam variáveis de 

produç~o como funçôes de variáveis locais. 

Todos os métodos n~o paramétricos s~o, por 

definiç~o, de natureza subjetiva. Os paramétricos apresentam 

uma vantagem definitiva sobre os primeiros, por envolverem 

tratamentos n~o subjetivos resultantes da aplicaç~o de 

modelos matemáticos padronizados. No entanto, apenas essa 

parte é puramente objetiva. A seleç~o e composiç~o dos 

fatores a serem avaliados estará sujeita a graus variáveis 

de subjetividade, de acordo com o tipo de procedimento 
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matemático seguido, além das limita~~es de recursos e das 

metodologias disponiveis, entre outras. 

A subjetividade apenas é superada quando a 

sele~~o dos fatores relevantes reflete resultados obtidos 

da experimenta~~o no campo e, 

de valor estatistico. 
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3 MATERIAL E METODOS 

3.1 Caracteriza~~o da área de estudo e das lavouras 

A pesquisa foi desenvolvida em dez lavouras 

comerciais de café estabelecidas na regi~o da Alta Paulista 

no Estado de S~o Paulo, nos municipios de Marilia, Gar~a, 

Gália, Vera Cruz, Pompéia, Hercul&ndia, Iacris, Bastos e 

Sagres. 

o trabalho iniciou envolvendo mais quinze 

lavouras nos municipios de Alvaro de Carvalho, Ubirajara, 

S~o Pedro do Turvo, Bernardino de Campos e Xavantes. 

Posteriormente, foram desconsideradas ou por n~o 

apresentarem a série completa dos dados de produ~~o ou por 

inconsistência desses mesmos dados. 

A Figura 3.1 localiza esquematicamente a 

área, mostrando a delimita~~o dos municipios entre os 
o o 

paralelos 21 30' e 22 30'de latitude Sul e os meridianos 
o o 

51 15'e 49 15; a oeste de Greenwich. 

Os dados de produ~~o em sua maioria se 

referem a cafeeiros da espécie Coffea arabica L., variedade 

Mundo Novo. Em um campo analisado, as plantas s~o da 

variedade Catuai Amarelo. Os dados s~o apresentados em 
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quilos por hectare de café em cOco, dispondo-se de 

registros de produ~~o para o periodo entre 1984 e 1989. 

As produ~ees e outras informa~ees relativas 

às lavouras e ao manejo adotado foram cedidas pelos 

produtores por intermédio da se~~o de Fertilidade do Solo e 

Nutri~~o de Plantas do Instituto AgronOmico. 

se~~o desenvolve pesquisa nessas mesmas áreas, 

A referida 

em sistema 

integrado de diagn6stico e recomenda~~o (DRIS) para o 

cafeeiro, de acordo com o esquema geral proposto por 

BEAUF ILS (1973). 

As dez lavouras estudadas, situam-se em nove 

propriedades cujos nomes e municipios de ocorrência est~o 

relacionados na Tabela 3.1. Os números de identifica~~o 

destes locais foram mantidos sem altera~~o, 

àqueles que receberam no projeto DRIS. Da referida tabela 

constam a denomina~~o dos talhees ou unidades amostrais, a 

variedade, a idade da lavoura, o número de covas por hectare 

e o número de plantas por cova. 

aproximada de um hectare. 

Cada talh~o perfaz uma área 

A caracteriza~~o do clima especifico dos 

locais da pesquisa foi efetuada utilizando registros 

meteorológicos de dois postos, situados nos municipios de 

Gar~a e Adamantina, de propriedade das respectivas 

cooperativas locais dos cafeicultores. A indisponibilidade 

de dados relativos a 1989 e parte de 1988 para Adamantina, 

condicionou adotar os registros provenientes de Tupi 

21 



Tabela 3.1 - Rela~~o dos locais da pesquisa e algulas inforla~bes cadastrais. 

Local Municipio Propriedade Talh~o Variedade Idade Covas Plantas 
por por 

hectare hectare 

01 Sagres Sitio Planalto Casas Mundo Novo 11 1250 2500 

02 Poapéia Fazenda S~o Luiz 01 Mundo Novo 10 1250 2500 

03 Garça Sitio Vadico 01 Mundo Novo 12 1250 2500 

11 Iacris Fazenda S~o José 02 Mundo Novo 15 1000 20(lQ 

15 Bastos Fazenda Conquista 18 Mundo Novo 11 1667 3333 

16 HercuUndia Fazenda Santo Antonio 01 Mundo Novo 22 833 2500 

19 l'Iarilia Fazenda Santa Gertrude5 l'Iundo Novo 20 1053 3158 

20 Vera Cruz Fazenda Santo Antonio Oecotado Mundo Novo 21 1000 3000 
pl pasto 

27 6àlia Fazenda S~o Carlos l'Iundo Novo 11 1250 2500 

28 6àlia Fazenda S~o Carlos Catua1 11 1600 3180 
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Paulista, o posto mais próximo. Os citados registros foram 

extraidos dos arquivos da Cooperativa dos Produtores de Café 

de Gar~a e da se~~o de Climatologia Agricola do Instituto 

Agronômico. 

Os dados meteorológicos colhidos em Gar~a s~o 

representativos do clima dos locais números 2, 3, 16, 19, 

20, 27 e 28. Para os locais 1, 11 e 15, associam-se os 

registros oriundos de Adamantina. 

3.2 Esquema de amostragem 

3.2.1 Caracteriza~~o morfológica e classifica~~o 

taxônomica dos solos 

Em cada unidade amostraI, foi aberta uma 

trincheira perpendicular à linha de plantio. Suas dimenseies 

e a posi~~o no cafezal est~o representadas na Figura 3.2. 

Os perfis de solo foram observados e 

amostrados até 100 cm de profundidade, no periodo entre 11 e 

21 de abril de 1989. O estudo dos perfis incluiu a 

identifica~~o dos horizontes pedogenéticos e a descri~~o dos 

atributos morfológicos. Foram caracterizadas in loco a cor, 

espessura, textura, estrutura, cerosidade, consistência, 

transi~~o entre horizontes e demais fei~eies, de acordo com 

as defini~eies e procedimentos usuais descritos em LEMOS 

& SANTOS (1982) e EMBRAPA-SNLCS (1988 a & b). 

Após a descri~~o, foi efetuada a coleta de 

amostras para caracteriza~~o analitica dos perfis. O 
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Figura 3.2 - Representação esquemática da trincheira e das posições de coleta 

de amostra. 

24 



material extraido, cerca de dois quilos de terra por 

horizonte, foi acondicionado em sacos plásticos, para 

encaminhamento ao laboratório. 

3.2.2 Amostras para determinaç::eJes fisicas e 

hidricas 

Nas mesmas trincheiras já descritas foram 

definidas três posiç::eJes para extraç::~o de amostras 

indeformadas (Figura 3.2). A coleta ocorreu simultaneamente 

à descriç::~o e amostragem dos perfis. 

Tomando uma parede perpendicular à rua ou 

entrelinha, os locais de coleta foram: 

1 - na Cova, próximo aos pés de café,; 

2 sob a Rodagem de máquinas; 

3 próximo ao Meio da rua. 

Em cada posiç::~o, a coleta foi efetuada em 

cinco camadas, nas profundidades 0-20 cm, 20-40 cm, 40-

60 em, 60-80 em e 80-100cm. As situaç::eJes amostradas englobam 

quinze posiç::eJes, designadas por: 

Cl- cova 0-20 cm Rl- rodagem 0-20 em Ml- rua 0-20 em 

C2- cova 20-40 cm R2- rodagem 20-40 cm M2- rua 20-40 cm 

C3- cova 40-60 cm R3- rodagem 40-60 em M3- rua 40-60 cm 

C4- cova 60-80 em R4- rodagem 60-80 cm M4- rua 60-80 cm 

C5- cova 80-100 em R5- rodagem 80-100 em M5- rua 80-100 cm 

A amostragem foi efetuada utilizando anéis 
3 

volumétricos do tipo Kopeck, com volume ao redor de 100 cm . 
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Após a limpeza do material excedente, os anéis foram 

tampados, etiquetados e acondicionados em caixas de papel~o, 

para eondu~~o ao laboratório. 

3.2.3 Amostras deformadas para caracteriza~~o da 

fertilidade do solo 

As amostras compostas de terra para as 

análises de fertilidade foram coletadas nas lavouras em 

dois locais, área adubada e meio da rua, e em quatro 

camadas, nas profundidades entre 0-5 cm, 0-20 cm, 20-40 cm, 

40-60 cm. 

As 

posi~eJes: 

Cl área adubada 

C2 área adubada 

C3 área adubada 

C4 área adubada 

situa~eJes 

0-5 cm 

0-20 em 

20-40 em 

40-60 cm 

amostradas englobam oito 

Ri meio da rua, 0-5 cm 

R2 meio da rua, 0-20 em 

R3 meio da rua, 20-40 cm 

R4 meio da rua, 40-60 cm 

Tais amostragens foram realizadas em 1988, 

como parte das atividades do projeto DRIS-Café. 

3.3 Métodos Analitieos 

3.3.1 Caracteriza~~o analitica dos solos 

As amostras deformadas destinadas à 

caraeteriza~~o analitiea dos perfis foram tratadas e 

analisadas nos laboratórios da Se~~o de Pedologia, do 

Instituto Agronômico. 
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No laboratório, as amostras de terra foram 

destorroadas e deixadas em bandejas para secagem ao ar. 

Posteriormente, a terra foi passada por peneira com malha 

de 2,0 mm, para compor a terra fina seca ao ar (TF8A). Todo 

material'coletado passou pela malha, 

do solo. 

n~o havendo esqueleto 

A partir das amostras de TF8A, realizaram-se 

as seguintes determina~bes fisicas e quimicas: análise 

granulométricaj carbono org~nico (C); pH; cátions trocáveis 

(Ca, Mg, 

covalente 

K, Na) ; aluminio trocável (AI); e, hidrogênio 

(H). Foram calculadas a capacidade de troca de 

cátions (T); a soma de bases trocáveis (8); a satura~~o por 

bases(V); e, a satura~~o por aluminio (m). 

A análise granulométrica foi realizada pelo 

método da pipeta, 

CAMARGO et alii 

cuja descri~~o pormenorizada consta de 

(1986). A dispers~o das amostras foi 

efetuada utilizando solu~~es dispersantes de hidróxido de 

sódio, de hexametafosfato de sódio e agita~~o por tempo 

prolongado. 

Foram determinadas as fra~bes granulométricas 

correspondentes às classes: 

areia grossa 2,000 0,200 mm; 

areia fina 0,200 0,050 mm; 

silte 0,050 0,002 mm; 

argila - menor do que 0,002 mm. 

As fra~bes areia grossa e areia fina foram 
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obtidas por tamisagem; a argila, por pipetagem, 

tempo de sedimenta~~o dado pela equa~~o de Stokes. 

foi obtido por diferen~a. 

segundo 

O silte 

A caracteriza~~o quimica das amostras, foi 

realizada seguindo os métodos e procedimentos de rotina dos 

laboratórios da Se~~o de Pedologia, resumidamente descritos 

a seguir. A descri~~o detalhada dos mesmos também pode ser 

obtida em CAMARGO et alii (1986). 

O carbono org~nico (C) foi determinado por 

oxida~~o da matéria org~nica do solo com dicromato de 

potássio em presen~a de ácido súlfurico e titula~~odo 

excesso de dicromato com sulfato ferroso amoniacal. 

O pH foi determinado em água e em solu~~o de 

cloreto de potássio (KCl 1N), em medidor apropriado. O 

aluminio ou acidez trocável (AI) foi extraido por meio de 

solu~~o de cloreto de potássio IN, em agitador mec~nico, e 

determinado por titula~~o com hidróxido de sódio IN. Foi 

determinada a acidez potencial (Al+H), e o hidrog~nio 

covalente (H) obtido por diferen~a: H= (Al+H)-Al. 

A extra~~o dos cátions trocáveis, cálcio 

(Ca), magnésio (Mg), potássio (K) e sódio (Na), foi 

realizada com solu~~o normal de acetato de amOnio pH 7,0; a 

determina~~o dos teores no extrato foi efetuada por 

espectrofotometria de absor~~o atOmica. 

A capacidade de troca de cátions ( T ) foi 

calculada pela soma: T= Ca + Mg + K + Na + AI + H. A soma de 
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bases (5) foi obtida pela adi~~o dos valores dos cátions 

trocáveis: 5= Ca, Mg, K e Na. A satura~~o por bases (V), foi 

calculada pela rela~~o entre a soma de bases e a capacidade 

de troca de cátions, segundo a f6rmula: V=(5/T)100. A 

satura~~o por aluminio (m) foi calculada pela express~o: 

m=[Al/(AI+5)]100. 

Os valores de AI, H, Ca, Mg, K, Na, T e 5 s~o 

apresentados em miliequivalentes (meq) por 100 g de TF5A. Os 

valores de C, V, m s~o expressos em porcentagem. 

3.3.2 Caracteriza~~o fisico-hidrica 

As amostras indeformadas foram encaminhadas 

ao laborat6rio da Se~~o de Conserva~~o do Solo do Instituto 

Agrondmico. 

No laborat6rio, os anéis foram destampados, e 

a face inferior recebeu uma saia de tecido poroso, cujas 

bordas foram presas por elástico, para conten~~o do solo. 

Assim preparados, os anéis foram dispostos em bandejas com 

água, para satura~~o das amostras. 

Ap6s a satura~~o, obtido o peso do conjunto 

saturado, iniciou o levantamento, por dessor~~o, das curvas 

de retens~o de água pelo método de TOPP & ZEBCHUK (1979). 

Foram levantados os teores de água 

no solo ap6s a aplica~~o das tensôes: 0,00001; 

retidos 

0,0005; 

0,002; 

0,07; 

0,004; 0,006; 0,008; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 

0,10; 0,20 e 0,80 MPa. 
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Montadas as curvas, quando se evidenciaram 

pontos com problemas de determina~~o, foram os mesmos 

eliminados e efetuado um novo tra~ado da curva, de onde se 

extrairam os valores corrigidos. 

Os par~metros extraidos a partir dessas 

curvas correspondem à: 

a) porosidade total determinada (P), referida ao teor de 

água no solo na satura~~o (aproximada para o ponto 

correspondente à tens~o de 0,00001 MPa); 

b) microporosidade (m) , correspondente ao teor de água no 

solo após a aplica~~o de uma tens~o da ordem de 0,006 

MPaj 

c) macroporosidade (M) , obtida por diferenca entre a 

porosidade total determinada e a microporosidade; 

d) água facilmente disponivel (AF), dada pela diferen~a 

entre os teores de água a 0,01 MPa e 0,10 MPa; 

e) água disponivel (AD) , dada pela diferen~a entre os 

teores de água a 0,01 e 0,80 MPa. 

Após as determina~~es dos volumes de água no 

solo a várias tens~es, foram calculadas as densidades das 

amostras, a partir da rela~~o entre o peso do solo seco em 
3 

estufa e o volume total, ou de 100 cm , correspondente ao 

volume aproximado dos anéis. 

3.3.3 Caracteriza~~o da fertilidade do solo 

A caracteriza~~o da fertilidade foi efetuada 

30 



no laborat6rio da Se~~o de Fertilidade do Solo e Nutri~~o de 

Plantas do Instituto AgronOmico. Os métodos analiticos 

utilizados est~o descritos com detalhes em RAIJ & QUAGGIO 

(1983) • 

Foram determinados os seguintes atributos: 

a) f6sforo (P) , extraido por resina trocadora de 10ns, 

resultados sendo expressos em microgramas 
3 

centimetro cúbico (cm ) de TFSAj 

(mcg) 

os 

por 

b) matéria organica (M.O. ), pelo método colorimétrico, 
3 

expressa em g/ 100 cm TFSA; 

c) pH, determinado em solu~~o centimolar de cloreto de 

cálcio; 

d) Ca, Mg e K, trocáveis, extra~~o usando resina trocadora 
3 

de ions, expressos em meq/ 100 cm TFSAj 

e) acidez potencial (H+Al), determinada com solu~~o tamp~o 
3 

SMP, expressa em meq/ 100 em TFSA; 

f} soma de bases (S), dada por S=Ca+Mg+K, e capacidade de 

troca de cátions (T), calculada por T=S+H+AI, 
3 

expressas em meq/ 100 cm TFSA; 

ambas 

g) satura~~o por bases (V), dada pela rela~~o V=(S/T)100, e 

expressa em porcentagem. 

3.4 Métodos Estatisticos 

Os resultados analiticos foram inicialmente 

tratados pela estatistica descritiva, para obten~~o dos 

momentos estatisticos. Os parametros assim obtidos 
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caracterizam a popula~~o amostraI e auxiliam a identifica~~o 

de possiveis fatores limitantes à produ~~o dos cafezais. 

Posteriormente, foram estabelecidas matrizes 

para cálculo das correla~ees lineares simples e obten~~o dos 

coeficientes de determinaç~o dos atributos edafoclimáticos e 

do manejo das lavouras, em rela~~o às produ~ees anuais. 

Os atributos que se correlacionaram 

significativamente pelo teste t de Student, ao nivel de 51. 

de probabilidade, com as produ~ees anuais, foram submetidos 

à uma primeira sele~~o. O critério adotado foi de manter 

aqueles atributos concomitantemente significativos para o 

maior número de locais ou de anos e detentores dos maiores 

coeficientes de determina~~o. 

Os atributos assim selecionados integraram 

matrizes para análise multivariada, pelo método de regress~o 

linear múltipla, empregando o programa estatistico SANEST, 

vers~o 5 (ZONTA & MACHADO, 1989). 

Nesta fase, adotaram-se os processos 
2 

"máximo valor de r li e "descendente modificado" para 

promover a hierarquiza~~o dos atributos, a sele~~o das 

variáveis preditoras e estabelecimento de um modelo 

multivariado simples para explicar a produ~~o de café nas 

áreas de estudo. 
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4 RESULTADOS & DISCUSSAO 

4.1 O clima das lavouras 

A caracteriza~~o do clima dos locais da 

pesquisa, no per iodo de seis anos, foi efetuada lan~ando m~o 

de registros meteorológicos de dois postos mais pr6ximos, 

localizados em Gar~a e Adamantina. 

varia~~o da 

evidenciando 

pluviosidade. 

A Figura 4.1 representa graficamente a 

precipitaç~o anual para os seis 

relativamente os anos de maior e 

anos, 

menor 

Para os sete locais mais pr6ximos de Gar~a 

(nos. 2, 3, 16, 19, 20, 27 e 28, conforme Tabela 3.1), 1984 

foi o ano mais seco, com um indice pluviométrico de 833 mm, 

bem abaixo da faixa regional caracteristica, entre 1100 e 

1700 mm (SETZER, 1966; PAES DE CAMARGO et alii, 1974). Sob o 

mesmo aspecto, 1985 com 1177 mm, pode ser considerado 

marginal. Os indices pluviométricos anuais foram sempre 

crescentes de um ano para outro, entre 1984 e 1989. 

Para as lavouras mais a oeste, em torno de 

Adamantina (locais nos. 1, 11 e 15, conforme Tabela 3.1), o 

ano mais seco foi 1985, com um indice pluviométrico de 
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Figura 4.1 - Variação da precipitaçao anual em milímetros (rnrn) 
de chuva. 
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1038 mm. Individualmente, as precipita~ees anuais foram 

superiores às ocorridas em Gar~a, exceto em 89, flutuando em 

torno da média de 1457 mm. 

A Tabela 4.1 ilustra as médias das 

precipita~ees mensais, frequência de chuvas e temperaturas 

máximas, médias e minimas, no periodo entre 1984 e 1989. 

Os valores médios das precipita~ees mensais 

evidenciam tipicamente para os dois locais, uma esta~~o 

chuvosa coincidente nos meses de novembro a mar~o, e um 

periodo seco entre junho e outubro. 

As maiores diferen~as entre localidades 

ocorrem em rela~~o aos meses mais secos de junho, julho e 

agosto. A situa~~o tende a ser mais restritiva em 

Adamantina, com as precipita~bes mais baixas. 

A frequência de chuvas segue um padr~o muito 

semelhante em Gar~a e Adamantina. 

Os dados de temperatura máxima mostram uma 

situaç~o diferenciada para as lavouras próximas de 
o 

Adamantina. Os valores médios mensais, em torno de 31 C, s~o 

mais elevados em relaç~o aos que ocorrem em Garça, que 
o 

apresenta médias anuais em torno de 29 C. 

Quanto às médias mensais das temperaturas 

minimas em Garça e Adamantina, os valores s~o muito 
o 

semelhantes entre si, ao redor de 18 C. 

No que se refere às 
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Tabela 4.1 - Valores médios mensais da precipita~~o, freQu~ncia de chuvas e temperaturas máxila, lédia e 

minila para o período entre 1984 e 1989, ocorridos na regi~o de estudo. 

l o c a 1 
" é 

fi 

Jan. Fev. "ar. Abr. "ai. Jun. Jul. Ago. Set. Dut. Nov. Dez. A n o 

Prfcipita~ro pluviolétrica, fi lililftros Total 

6ar~a 232 175 149 9ó 103 39 29 43 ao ao 137 187 1348 
Adalantina 305 174 175 103 116 20 27 41 64 57 134 240 1457 

Frfquência de chuvas, em n6mero de dias Média 

6arta 11 12 9 6 7 2 2 4 7 6 8 12 7 
Adaaantina 12 12 9 5 7 2 2 4 6 5 8 13 7 

Telperatura máxila, el graus Celsius 

6ar~a 31 31 31 29 26 25 26 27 28 31 31 30 29 
Adaaantina 33 33 33 32 29 28 28 30 30 33 33 33 31 

Temperatura média, em graus Celsius 

6ar~a 26 26 25 24 21 19 20 21 22 24 25 25 23 
Adaaantina 26 26 26 26 22 21 21 22 24 26 27 27 24 

Temperatura minila, el graus Celsius 

6ar~a 21 21 20 18 16 14 14 15 16 18 18 20 18 
lidalantina 20 20 20 19 16 13 13 15 17 19 20 21 18 



mensais, as diferenç:as se alternam entre locais, 

especialmente nos meses mais quentes. As médias anuais ficam 

ao redor de 

respectivamente. 

o 
23 C 

o 
e 24 C para Garç:a e Adamantina, 

As amplitudes de variaç:~o das temperaturas 
o 

máximas (médias mensais), situam-se entre 24 e 33 C (Garça) 
o 

e 27 e 35 C (Adamantina) . 

amplitudes s~o ainda maiores, 

Para as médias minimas as 
o o 

entre 11 e 23 C e 10 e 22 C, 

respectivamente. Nos meses mais frios de junho, julho e 

agosto, é sistemática a ocorrência de temperaturas minimas 
o 

inferiores a 16 C. 

A avaliaç~o da disponibilidade hidrica foi 

efetuada através do cálculo dos balanços hidricos 

representativos das duas localidades. O método utilizado foi 

o de THORNTHWAITE & MATHER (1955) , considerando uma 

capacidade de armazenamento de 100 mm. Nos cálculos, foram 

usadas as . médias mensais das precipitaçbes e das 

temperaturas médias, para o periodo de 6 anos. 

Os resultados para Garça (Figura 4.2) indicam 

a ocorrência na área, no periodo entre 1984 e 1989, de um 

déficit hidrico moderado da ordem de 36 mm, concentrados nos 

meses de junho a outubro. Nos per iodos de déficit, a 

suplementaç:~o pelo solo ou consumo hidrico foi de cerca de 

65 mm. Nos meses de maiores precipitaç:bes, entre novembro e 

março, registraram-se excedentes em torno de 202 mm. 

Em Adamantina, os resultados do balanç:o 
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hidrico (Figura 4.3) mostram um elevado déficit no periodo, 

de cerca de 128 mm, concentrados nos meses de junho a 

outubro, e ligeira ocorrência em abril. As maiores 

precipita~~es também se reportam aos meses de novembro a 

mar~o, com excedentes de cerca de 270 mm. O consumo hidrico 

nos per iodos mais secos foi de 100 mm. 

Tais resultados, considerando um 

armazenamento único de 100 mm, mostram um recrudescimento 

dos déficits hidricos para oeste, em dire~~o à Adamantina. 

Embora o indice pluviométrico médio para o periodo seja 

menor em Gar~a (1348 mm) do que em Adamantina (1457 mm), em 

Gar~a temperaturas mais baixas parecem condicionar menores 

déficits ao longo do ano. 

4.2 O solo das lavouras 

4.2.1 Caracteriza~~o morfológica e analitica e 

classifica~~o taxOnomica 

O exame efetuado no campo, em trincheiras, 

permitiu identificar solos podzólicos e latossolos, que 

foram diferenciados em subgrupos, de acordo com os critérios 

diagnósticos estabelecidos pela EMBRAPA-SNLCS (1988 a). 

Nos dez locais analisados, os solos 

podzólicos ocorrem em nove, tendo sido identificado apenas 

~ 

um latossolo, na Fazenda S~o Carlos (local 27). 

As classes de solos identificadas nas áreas 

monitoradas s~o as seguintes: 
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local 1: PVe- solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico Tb 

abrupto A fraco textura média contrastante 

relevo suave ondulado 

local 2: PEld- solo podzólico vermelho escuro latossólico 

distrófico Tb A fraco textura arenosa! média 

relevo suave ondulado 

local 3: PVd- solo podzólico vermelho-amarelo distrófico 

Tb A moderado textura arenosa/ média relevo 

suave ondulado 

local 11: PVla-solo podzólico vermelho-amarelo latossólico 

álico Tb A fraco textura arenosa/ média 

relevo suave-ondulado 

local 15: PVa- solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb A 

fraco textura arenosa/ média relevo plano a 

suave ondulado 

local 16: PVe- solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico 

Tm--)Ta A moderado textura arenosa! média 

relevo suave ondulado a ondulado 

local 19: PVa- solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb A 

fraco textura arenosa/ média relevo plano a 

suave ondulado 

local 20: PVd- solo podzólico vermelho-amarelo distrófico Tb 

abrupto A fraco textura arenosa! média relevo 

suave ondulado 

local 27: LEa- latossolo vermelho escuro álico A 

textura média relevo suave ondulado 

41 

fraco 



local 28: PVa- solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb 

abrupto A moderado textura arenosal média 

relevo suave ondulado 

As descri~bes morfológicas dos solos para os 

dez sitias de experimenta~~o, est~o relacionadas no 

Apêndice. 

Os solos s~o tipicamente de textura média, 

por influência do embasamento rochoso constituido pelos 

arenitos do Grupo Bauru, Forma~bes Marilia e Adamantina 

(IPT, 1981). 

Nos solos podzÓlicos, a diferen~a textural é 

normalmente contrastante entre os horizontes superficiais e 

os de subsuperficie, sendo os primeiros arenosos e os 

últimos de textura franco arenosa ou franco argila-arenosa. 

No Sitio Planalto (local 1), Fazenda Santo 

Antonio (local 20) e Fazenda S~o Carlos (local 28), a 

diferen~a chega a ser abrupta, isto é, o teor de argila 

dobra, do horizonte A (ou E) para o B, 

inferior a 7,5 em (EMBRAPA-SNLCS, 1988 b). 

numa dist~ncia 

A presen~a de 

gradiente textural acentuado dificulta a drenagem interna 

dos perfis, tornando-a mais lenta e conferindo maior 

susceptibilidade desses solos à eros~o e prejuizos ao 

sistema radicular. 

Os solos s~o profundos e friáveis. o tipo de 

horizonte A fraco (7 perfis), é mais comum do que o A 

moderado (3 perfis). A predomin~ncia do tipo de A fraco 
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indica, entre outras coisas, horizontes superficiais com 

baixos a médios teores de matéria org~nica (menos do que 

0,6% de carbono org~nico), cores mais claras (valor >4 na 

escala de Munsell) e horizontes A pouco a moderadamente 

<25cm). Nos solos podzólicos, o horizonte B espessos 

textural se apresenta com fraco desenvolvimento da 

estrutura e express~o da cerosidade. 

A Tabela 4.2, fornece os resultados das 

análises fisicas e quimicas dos perfis. 

A avalia~~o da grandeza e variabilidade dos 

atributos fisicos e quimicos foi efetuada, procedendo-se à 

estatistica descritiva dos resultados analiticos. Uma vez 

que a subdivis~o do perfil em profundidade, segue critérios 

genéticos e morfológicos, n~o há correspond@ncia perfeita 

entre horizontes de perfis distintos. Assim, optou-se pela 

simplifica~~o da entrada de dados, de forma a caracterizar 

apenas duas situa~bes para 

profundidade 2. 

análise: profundidade 1 e 

A profundidade 1 representa o conjunto de 

horizontes superficiais (A, E ou AB) e a profundidade 2, os 

horizontes subsuperficiais (Bt, 

atributos em cada profundidade, 

Bw ou BC). 

1 e 2, 

Os valores dos 

foram obtidos 

calculando a média ponderada em rela~~o á espessura dos 

horizontes. 

Os resumos estatisticos foram elaborados de 

forma a caracterizar a granulometria dos perfis (Tabela 
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Tabela 4.2 - Resultados das análises fisieas e Qui.íeas dos perfis de solo. 

Horizonte Areia Silte Argila pfI Carb. Ca "g K Na AI H T S V I 

Grossa Fina Aqua KCl org. 

el .eq/100g TFSA _7._ 

Perfil 1 (PVe) 

Apl 000-005 04 70 17 09 7,6 6,9 1,2 10,0 2,4 0,29 0,02 0,0 0,0 12,71 12,71 100 O 

Ap2 005-021 07 68 14 11 7,0 6,0 0,4 1,6 1,2 0,56 0,03 0,0 0,2 3,59 3,39 94 ° 
AB 021-043 04 72 13 11 6,2 4,8 0,2 1,0 0,6 0,47 0,01 0,0 0,5 2,58 2,08 81 ° 
BU 043-088 02 54 16 28 6,5 5,4 0,4 4,3 1,0 0,38 0,06 0,0 0,5 6,24 5,74 92 ° 
Bt2 OB8-100 02 54 16 28 5,7 4,7 0,3 1,8 1,6 0,07 0,02 0,1 1,1 4,69 3,49 74 ° 

Perfil 2 lPEldJ 

Ap 000~010 45 41 04 10 6,0 5,8 0,4 1,8 0,8 0,19 0,01 0,0 0,1 2,90 2,80 97 O 

AB 010-030 35 40 08 17 5,4 4,3 0,4 0,8 0,2 0,25 0,01 0,4 0,7 1,67 1,26 75 24 

BU 030-052 31 37 09 23 5,2 4,2 0,4 1,0 0,3 0,15 0,01 0,5 0,8 2,76 1,46 53 26 

Bt2 052-090 29 37 07 27 4,7 4,0 0,3 0,9 0,2 0,04 0,01 0,8 0,7 2,65 1,15 43 41 

BC 090-100 31 38 07 24 4,7 4,1 0,2 0,4 0,0 0,02 0,01 0,9 1,7 3,03 0,43 14 68 

Perfil 3 (PVdJ 

Ap 000-007 54 27 07 12 6,6 6,1 1,0 4,6 1,6 0,09 0,01 0,0 0,1 6,40 6,30 98 ° 
Ep 007-023 56 2S 05 14 6,2 5,1 0,4 1,6 0,7 0,08 0,01 0,1 0,6 3,09 2,39 77 4 

BU 023-057 41 31 07 21 4,9 4,1 0,3 1,0 0,6 0,09 0,02 0,5 1,2 3,41 1,71 50 12 

Bt2 057-090 45 28 07 20 4,B 4,0 0,2 O,B 0,3 0,01 0,01 0,7 0,6 2,42 1,12 46 38 

BC 090-100 42 31 07 20 4,3 3,9 0,1 0,8 0,3 0,01 0,02 0,8 0,5 2,43 1113 46 41 



Tabela 4.2 - Resultados das análises fisieas e Quilíeas dos perfis de 5010. 

Horizonte Areia Si! te Argila pH Carb. Ca "g r Ma AI H T S Y • 
Grossa Fina Aqui rCI org. 

CI lIIeq/100g TFSA _1_ 

Perfil 11 {PVlal 

Ap 000-007 03 76 12 09 6,5 5,2 0,5 1,5 O,B 0,99 0,02 0,1 0,4 3,B1 3,31 B7 3 

E 007-019 03 7b 10 11 5,6 4,2 0,4 0,7 0,3 0,56 0,02 0,5 1,1 3,1B 1,5B 50 24 

Btl 019-043 03 67 14 16 5,1 4,0 0,6 O,B 0,4 0,45 0,02 1,2 1,5 4,37 1,67 3B 42 

Bt2 043-077 03 64 14 19 4,9 4,0 0,3 0,6 0,2 0,21 0,02 1,7 0,9 3,63 1,03 2B 62 

Bw 077-100 02 ó1 16 21 4,9 4,1 0,2 0,5 0,2 0,12 0,02 1,8 O,Ó 3,24 0,84 2ó óB 

Perfil 15 (PYa) 

Ap 000-008 14 71 07 08 6,4 6,0 0,4 l,ó O,Ó 0,20 0,01 0,1 0,0 2,51 2,41 96 4 

AS ooB-025 17 68 06 09 6,ó 5,6 0,2 0,7 0,4 0,30 0,01 0,0 0,2 1,61 1,41 8B ° 
Btl 025-053 14 61 09 16 6,2 4,4 0,2 0,3 0,0 0,45 0,01 0,3 0,4 1,46 0,76 52 2B 

Bt2 053-085 15 60 08 17 5,2 4,1 0,2 0,3 0,0 0,19 0,01 0,5 0,5 1,50 0,50 33 50 

Bt3 085-100 13 60 11 16 5,2 4,1 0,2 0,1 0,0 0,22 0,01 0,6 0,4 1,33 0,33 25 b4 

Perfil 16 (PVe) 

Apl 000-009 36 49 06 Q9 b,B b,2 O,B 3,7 0,6 0,64 0,01 0,1 0,0 5,05 4,95 98 2 

Ap2 009-01B 36 49 09 06 7,0 6,2 0,5 2,7 0,3 0,58 0,02 0,0 0,1 3,70 3,60 97 ° 
E 01B-041 35 49 09 07 7,0 6,1 0,2 1,9 0,2 0,53 0,01 0,0 0,0 2,64 2,64 100 O 

BU 041-065 33 46 09 12 b,6 5,5 0,2 2,3 0,3 0,36 0,01 0,0 0,3 3,27 2,'17 91 O 

Bt2 065-100 32 42 OB 18 6,4 5,2 0,2 2,7 0,7 0,19 0,01 0,1 0,3 4,00 3,60 90 3 

Perfil 19 (PI/a) 

Apl (100-006 39 46 06 09 7,0 6,2 0,9 2,9 0,9 (1,51 0,02 0,0 0,0 4,33 4,33 100 O 
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Tabela 4.2 - Resultados das anAlises fisicas e quilicas dos perfis de solo. 

Horizonte Areia Sil te Argila pH Carb. Ca Itg K Na AI H T S V I 

Grossa Fina Agua KCl org. 

CI l lI!!q/lOOg TFSA _7._ 

Perfil 19 (PVa) 

Ap2 006-022 36 49 06 09 5,2 4,0 0,2 0,3 0,2 0,22 0,01 0,5 0,7 1,93 0,73 38 41 

AB 022-045 34 42 12 12 4,9 3,9 0,3 0,3 0,1 0,21 0,01 0,9 O,Ó 2,12 0,62 29 59 

BU 045-085 31 41 08 20 4,2 3,7 0,3 0,1 0,0 0,07 0,01 1,8 0,6 2,58 0,18 7 91 

Bt2 085-100 26 32 20 22 4,3 3,8 0,2 0,1 0,0 0,06 0,01 1,8 0,5 2,47 0,17 791 

Perfil 20 (PVd) 

Ap 000-007 45 40 07 08 6,5 6,1 1,4 4,2 1,3 0,22 0,01 0,1 0,5 ó,33 5,73 90 2 

Ep 007-015 44 44 05 07 6,2 5,ó 0,4 1,7 0,5 0,24 0,01 0,0 O,Ó 3,05 2,45 80 ° 
BU 015-042 38 38 09 15 4,7 4,1 0,3 0,5 0,3 0,24 0,01 0,9 1,0 2,95 1,05 3ó 4ó 

Bt2 042-080 37 35 09 19 4,ó 4,1 0,3 0,7 0,5 0,05 0,01 0,9 0,9 3,OÓ 1,2ó 41 42 

B\II 080-100 35 35 11 19 4,6 4,1 0,1 0,5 0,2 0,03 0,02 1,2 0,7 2,ó5 0,75 28 62 

Perfil 27 (LEa) 

Ap 000-005 46 37 OÓ 11 6,6 6,0 1,7 4,3 1,2 0,22 0,02 0,1 0,2 ó,04 5,74 95 2 

ABp 005-020 39 39 08 14 6,4 5,4 0,4 1,7 0,7 0,26 0,02 0,2 0,1 2,98 2,68 90 7 

Bd 020-045 39 34 07 20 5,3 4,3 0,3 0,9 0,4 0,25 0,02 O,Ó O,Ó 2,77 1,57 57 28 

B\II2 045-082 32 38 08 22 4,ó 4,0 0,3 0,4 0,2 0,17 0,02 1,1 1,1 2,99 0,79 2ó 58 

B\II3 082-100 32 39 09 20 4,5 3,8 0,2 0,5 0,2 0,06 0,01 1,3 0,7 2,77 0,77 28 63 

Perfil 28 (PVa) 

Ap 000-006 27 5ó 11 06 6,1 5,5 1,9 3,9 1,0 0,13 0,02 0,0 0,9 5,95 5,05 85 O 
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Tabela 4.2 - Resultados das análises fisicas e quimicas dos perfis de solo. 

Horizonte Areia Silte Argila pH Carb. ta "g t: Na AI li T S V m 

Grossa fina Agui t:el org. 

Cl! leq/100q TFSA _k_ 

Perfil 28 (PVal 

E 006-017 26 62 07 05 5,6 4,4 0,2 1,0 0,2 0,06 0,01 0,1 0,4 1,77 1,27 72 7 

BU 017-050 22 54 10 14 4,9 3,9 0,3 0,4 0,2 0,09 0,02 1,1 0,7 2,51 0,71 28 61 

Bt2 050-070 20 35 24 21 4,7 3,9 0,3 0,5 0,3 0,15 0,02 1,5 0,8 3,27 0,97 30 61 

Bt3 070-100 20 49 10 21 4,6 3,9 0,2 0,5 0,3 0,08 0,01 1,6 0,4 2,89 0,89 31 b4 

BC 100+ 19 ~2 09 20 4,6 3,9 0,2 0,5 0,2 0,04 0,02 1,7 0,1 2,56 0,76 30 69 

CÓdigos: T, capacidade de troca catiOnica (T=S+Al+H)j S, sala de bases trocáveis IS=Ca+Mg+K+Na)j V, 

satura~~o por bases trocáveis (V=100 S/T); I, satura~~o por aluminio (1=100 Al/Al+Sl. 
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4.3), a rea~~o dos solos e teor de matéria orgânica (Tabela 

4.4) e o status da fertilidade química (Tabela 4.5). 

A observa~~o da Tabela 4.3 evidencia que os 

teores médios das fra~ees areia grossa e areia fina s~o 

relativamente 

consideradas. 

elevados para as duas 

Nos horizontes superficiais, 

profundidades 

a média dos 

teores de areia grossa (301.) é superior à registrada para os 

horizontes subsuperficiais (251.). Também, para areia fina, 

as médias continuam elevadas, sendo da ordem de 52 e 451., 

respectivamente para as profundidades 1 e 2. 

Os teores de silte s~o baixos, com médias da 

ordem de 81. (profundidade 1) e de 111. (profundidade 2). 

Para argila, as médias correspondem a 101. 

(profundidade 1) e a 201. (profundidade 2), respectivamente. 

Para uma mesma fra~~o granulométrica, os 

teores ponderados, minimo e máximo, mostram amplas faixas de 

variaç~o dos atributos granulométricos dentro da classe, 

como já indicam os elevados coeficientes de varia~~o da 

Tabela 4.3. 

Os solos dos locais 1 e 2 s~o os que 

apresentam os teores médios mais elevados de argila em 

subsuperficie, respectivamente 281. e 261.. Nos demais, os 

teores s~o muito mais baixos, variando entre 161. (locais 15 

e 16) e 211. (local 27). 

Como indicadores de acidez do solo e 
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Tabela 4.3 - Valores médios ponderados (I) e coeficientes de varia~~o da areia 

grossa (AS), areia fina (AF), silte (SIl) e argila (AR6) para 

horizontes superficiais Ondice 1) e subsuperficiais (indice 2) dos 

solos de dez locais da regi~o de Marilia e 6ar~a. 

Sol ;:t Local ASl A62 AFl AF2 SIll SIL2 ARSl AR62 SI1+AR61 SI2+AR62 

P V e 5 2 70 54 14 16 11 28 25 44 

P E I d 2 38 30 40 37 7 B 15 26 22 34 

P V d 3 55 43 26 30 6 7 13 20 19 27 

P V 1 a 11 3 3 76 64 11 15 10 19 21 34 

P V a 15 16 14 69 60 6 9 9 16 15 25 

P V e 16 35 32 49 44 B 8 7 16 15 24 

P V a 19 35 30 45 38 9 11 10 20 19 31 

P V d 20 44 37 42 36 6 10 8 18 14 28 

L E a 27 41 34 39 37 8 8 13 21 21 29 

P V a 28 26 21 60 48 8 14 5 18 13 32 

Média 30 25 52 45 8 11 10 20 18 31 
C.V. (Il 57 57 32 25 31 31 30 20 22 19 
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atributos a ela relacionados que afetam o desenvolvimento da 

planta (TISDALE et alii, 1985), foram analisados o pH em 

água e em solu~~o de cloreto de potássio iN, os teores de 

aluminio trocável e da acidez n~o trocável, e as 

porcentagens da satura~~o por aluminio trocável. Os dados e 

resumos estatisticos est~o apresentados na Tabela 4.4, que 

inclui os valores para o carbono org&nico. 

As médias da Tabela 4.4 evidenciam a 

ocorrência de varia~~es notáveis dos atributos em um mesmo 

perfil, quando se comparam as duas profundidades analisadas. 

Em termos gerais, as condi~~es médias s~o 

melhores nos horizontes superficiais (profundidade 1) do que 

nos de subsuperficie (profundidade 2). Essa diferencia~~o no 

corpo do solo tem consequ@ncias imediatas sobre o 

desenvolvimento do sistema radicular e da planta como um 

todo. 

Nos horizontes superficiais, o pH em água 

varia em torno de 6,2, enquanto que em subsuperficie é menor 

em praticamente uma unidade, variando ao redor de 5,2. Para 

o pH em KCI, a média na profundidade 1 está ao redor de 

5,2, também superior àquela obtida para a profundidade 2, 

da ordem de 4,2. Em termos relativos, os coeficientes de 

varia~~o, entre 9 e 151., s~o baixos; os valores minimo (3,5) 

e máximo (7,0) indicam no entanto que, em termos absolutos, 

podem ocorrer diferen~as significativas entre locais. 

Para o aluminio trocável, a média de cerca 
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Tabela 4.4 - Valores lédios ponderados e estatísticas descritivas dos indicadores de 

acidez para horizontes superficiais (índice 1) e subsuperficiais (indice 2) 

dos solos de dez locais da reºi~o de Marília e 6ar~a. 

Sol o Local pHl pH2 pHKl pHK2 C 1 C 2 Ali Al2 H 1 H 2 .1 12 

_ l __ _leq/l00g TfSA _ _ 1 _ 

P V e 1 6,7 6,3 5,5 5,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,6 ° 1 

P E 1 d 2 5,6 4,9 4,8 4,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,8 16 40 

P V d 3 6,3 4,8 5,4 4,0 0,6 0,2 0,1 0,6 0,4 0,8 3 32 

P V 1 a 11 5,9 5,0 4,6 4,0 0,4 0,4 0,4 1,6 0,8 1,0 16 58 

P V a 15 6,b 5,6 5,7 4,2 0,3 0,2 0,0 0,4 0,1 0,4 1 45 

P V e 16 7,0 6,5 6,1 5,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 O 3 

P V a 19 5,2 4,2 4,2 3,7 0,3 0,3 O,b 1,8 0,6 0,6 45 91 

P V d 20 6,3 4,6 5,8 4,1 0,9 0,3 0,0 1,0 0,6 0,9 1 48 

L E a 27 6,4 4,8 5,6 3,9 0,7 0,3 0,2 1,2 0,1 0,8 6 50 

P V a 28 5,8 4,1 4,8 3,9 0,8 0,3 0,1 1,4 0,6 0,6 4 62 

Média 6,2 5,1 5,2 4,2 0,5 0,3 0,2 0,9 0,4 0,1 9 43 
LV. (l) 9 15 12 13 41 25 121 71 67 32 152 63 

Códigos: pH, pH el água; pHK, pH em solu~~o de cloreto de potássio; C, carbono orgánico; 
AI, alulinio trocável; H, hidrog~nio covalente; I, satura~~o por aluminio trotável. 

51 



de 0,2 meq/ 100 g TFSA nos horizontes superficiais, 

aparentemente n~o sugere a ocorrência de limita~~es. Os 

solos dos locais 11 (0,4) e 19 (0,6) s~o os que detém os 

maiores valores médios de aluminio trocável 

superficie. 

pr6ximo à 

Em subsuperficie a situa~~o se altera para 

pior. A média ao redor de 0,9 meq/ 100 g TFSA, sugere a 

predominância de teores restritivos, ou superiores a 0,5 

meq/ 100 g TFSA. Os solos dos locais 11 (1,6) e 19 (1,8) 

também nesse caso s~o os que detém os teores mais elevados. 

Em termos médios, a satura~~o por aluminio 

trocável é de cerca de 9'l. nos horizontes superficiais 

(profundidade 1), valor muito inferior á média de 43'l. obtida 

em subsuperficie (profundidade 2), o que revela melhores 

condi~~es da fertilidade na por~~o mais superior do solo. Os 

elevados coeficientes de sugerem grande 

diferencia~~o entre locais. Os valores minimo e máximo 

cor respondem a O e 45'l. (na profundidade 1) e a 1 e 91'l. 

(profundidade 2). 

No Sitio Planalto (local 1) e na Fazenda 

Santo Antonio ( local 16) , os solos praticamente n~o 

apresentam aluminio trocável no complexo. Em situa~~o 

contrastante, os solos da Fazenda Santa Gertrudes (local 19) 

e da Fazenda S~o José (local 11), s~o os que detém as 

maiores restri~bes, 

trocável. 

com elevada satura~~o por aluminio 
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Os valores da satura~~o por aluminio indicam 

a ocorrência de solo álico em cinco locais: Fazenda S~o José 

(local 11); Fazenda Conquista (local 15); Fazenda Santa 

Gertrudes (local 19) e Fazenda S~o Carlos (locais 27 e 28). 

A ocorrência do caráter álico em subsuperficie acarreta 

grave limita~~o ao uso, dada a dificuldade ou mesmo à 

impossibilidade de sua corre~~o. 

A acidez n~o trocável, ou hidrogênio 

covalente, apresentou valores médios na profundidade 1, ao 

redor de 0,4 meq/ 100 9 TFSA, com limites do intervalo de 

varia~~o entre 0,0 e 0,8 meq/ 100 9 TFSA. Em subsuperficie, 

a média se eleva para 0,7 meq/ 100 9 TFSA, com uma faixa de 

varia~~o dos teores entre 0,3 e 1,0 meq/ 100 9 TFSA. 

Para o carbono org~nico, as médias da ordem 

de 0,5% nos horizontes superficiais e de 0,3% em 

subsuperficie, indicam a predominancia de baixos teores de 

matéria org~nica nesses solos. 

A Tabela 4.5 introduz os resultados dos 

indicadores de fertilidade dos solos para os dez 

estudados. 

locais 

De modo geral, as médias indicam melhor 

status da fertilidade nos horizontes mais superficiais 

(profundidade 1) do que nos mais profundos (profundidade 2). 

Isso provavelmente se deva à influência do manejo e da 

matéria org~nica, que se concentra mais à superficie. 

Em rela~~o aos horizontes mais superficiais, 
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Tabela 4.5 - Valores lIédios ponderados e estatisticas descritivas dos indicadores de 

fertilidade para horizontes superficiais (indice 1) e subsuperficiais (indice 

2) dos solos de dez locais na regi~o de "arilia e 6ar)a. 

Sol o Local Cal Ca2 IIg1 I'Ig2 K 1 K 2 S 1 S 2 T 1 T 2 V 1 V 2 

leq/l00g TFSA _1._ 

P V e 1 2,3 3,8 1,0 1,1 0,48 0,32 3,8 5,3 4,1 5,9 88 88 

P E I d 2 1,1 0,9 0,4 0,2 0,23 0,07 1,8 1,1 2,1 2,7 82 42 

P V d 3 2,5 0,9 1,0 0,4 0,08 0,04 3,6 1,4 4,1 2,9 83 48 

P V I a 11 1,0 0,6 0,5 0,3 0,72 0,26 2,2 1,0 3,4 3,7 64 30 

P V a 15 1,0 0,3 0,5 {J,O 0,27 0,29 1,7 0,6 1,9 1,4 65 38 

P V e 16 2,5 2,5 0,3 0,5 0,48 0,43 3,4 3,3 3,4 3,7 99 90 

P V a 19 0,7 0,1 0,2 0,0 0,25 0,07 1,2 0,2 2,4 2,6 42 7 

P V d 20 2,9 (l,6 0,9 0,4 0,23 0,11 4,0 1,1 4,6 2,9 85 36 

L E a 27 1,4 0,6 0,8 0,3 0,25 0,11 3,4 1,0 3,8 2,9 91 36 

P V a 28 2,0 0,5 0,5 0,3 0,08 0,10 2,6 0,8 3,2 2,8 77 30 

l'Iédia 1,7 1,1 0,6 0,4 0,31 0,18 2,8 1,6 3,3 3,2 78 44 
C.V. (l.) 45 107 48 89 64 74 36 98 28 37 21 58 

Cbdigos: Ca, cálcio; I'Ig, eagnésio; K, potássio; S, sala de bases trocáveis; T, 
capacidade de troca de cátians; V, satura~~o por bases. 
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os maiores teores de cálcio trocável, entre 2,0 e 2,9 meq/ 

100 9 TFSA, 

1) , 

16) , 

ocorrem nos solos podz61icos do Sitio Planalto 

Sitio Vadico (local 3), Fazenda Santo Antonio 

Fazenda Santo Antonio (local 20) e Fazenda S~o 

(local 

(local 

Carlos (local 28). A pior situa~~o é referida ao solo 

podz61ico da Fazenda Santa Gertrudes (local 19), 

0,7 meq/ 100 9 TFSA. 

com apenas 

Em subsuperficie, apenas os solos podz6licos 

dos locais 1 e 16 mantém teores médios razoáveis de cálcio 

trocável, respectivamente 3,8 e 2,5 meq/ 100 9 TFSA. Nos 

demais solos, os teores s~o muito baixos, variando entre o 

minimo de 0,1 meq/ 100 9 TFSA (local 19) e o máximo de 0,9 

meql 100 9 TFSA (locais 2 e 3). 

Para o magnésio, as condi~bes s~o ainda mais 

restritivas. As médias s~o muito baixas, em torno de 0,6 

meql 100 9 TFSA nos horizontes superficiais, e de 0,4 meq/ 

100 9 TFSA em subsuperficie. A faixa de varia~~o dos teores 

médios de magnésio trocável nos solos fica entre 0,0 e 1,1 

meql 100 9 TFSA. 

O solo podz6lico do local 1 é o único a 

portar teores mais adequados de magnésio em rela~~o ao 

cálcio, 

demais, 

locais 3, 

mantendo balan~os favoráveis da rela~~o Ca:Mg. Nos 

as condi~bes ainda s~o razoáveis para os solos dos 

20 e 27, mas apenas na profundidade 1. Para todos 

os casos restantes, os teores s~o muito baixos. 

As médias para o potássio s~o da ordem de 
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0,31 meq/ 100 9 TFSA e de 0,18 meq/ 100 9 TFSA, 

respectivamente para as profundidades 1 e 2. Os solos que 

apresentam os maiores teores, na sequ~ncia para as duas 

profundidades, s~o os dos locais 1 (0,48 e 0,32), 11 (0,72 e 

0,26) e 16 (0,48 e 0,43). Os menores teores s~o referidos 

aos locais 3 (0,08 e 0,04) e 28 (0,08 e 0,10). Apenas em 

subsuperficie, as condi~~es s~o limitantes nos locais 2 e 19 

(0.07 meq/ 100 9 TFSA) e 20 e 27 (0,11 meq/ 100 9 TFSA). 

Comparando os teores médios observados para o 

potássio em rela~~o ao magnésio, identificam-se fortes 

desequilibrios da rela~~o Mg:K, especialmente nos locais 11, 

16, 19 e 20. 

Nos horizontes superficiais, a soma de bases 

apresenta média de 2,8 meq/ 100 9 TFSA; em subsuperficie, 

esse valor cai para 1,6 meq/ 100 9 TFSA. As faixas de 

varia~~o correspondem a 1,2 e 4,0 meq/ 100 9 e 0,2 e 5,3 

meq/ 100 9 TFSA, respectivamente para as profundidades 1 e 

2. As melhores condi~~es ocorrem nos perfis 1, 3, 16, 20 e 

27, especialmente na profundidade 1, com valores entre 3,4 e 

4,0 meq/ 100 9 TFSA. 

A capacidade de troca de cátions detém a 

menor varia~~o relativamente às duas profundidades, com 

média de cerca de 3,2 meq/ 100 9 TFSA, 

superficiais e em subsuperficie. 

nos horizontes 

A atividade da argila, dada pela capacidade 

de troca de cátions descontada a contribui~~o da matéria 
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org~nica, é baixa ou menor do que 24 meq/ 100 g argila 

(EMBRAPA-SNLCS, 1988 a). No local 16, os valores ao redor de 

20 meq/ 100 g argila, s~o médios tendendo para altos. 

Nos horizontes superficiais, a média da 

saturaç~o por bases (VI.) é da ordem de 781., com valor minimo 

de 421. (local 19) e máximo de 991. (local 16) . 

Desconsiderando o solo do local 19, o limite minimo sobe 

para 641., sendo o intervalo entre 641. e 991., mais 

representativo dos solos das áreas estudadas e indicativo de 

eutrofismo à superficie. 

Em subsuperficie, a situaç~o é muito 

diferente. Com média de 441., o valor médio minimo abaixa 

para 71. (local 19) e o máximo para 901. (local 16). Os dados 

indicam que apenas os solos dos locais 1 (881.) e 16 (901.) 

mantém o caráter eutr6fico em subsuperficie. Para os demais, 

a varia~~o da VI. entre 7 e 481., indica a predomin&ncia de 

solos distr6ficos ou álicos e ocorrência generalizada de 

limita~~es por deficiência de fertilidade química. 

4.2.2 Caracterizaç~o da fertilidade do solo 

Os resultados analiticos das amostras de 

fertilidade s~o apresentados na Tabela 4.6, que inclui as 

médias e os coeficientes de varia~~o para cada posi~~o 

considerada. 

foi avaliada, 

A variabilidade dos atributos de fertilidade 

procedendo-se à analise das distribuiç~es de 
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Tabela 4.6 - Resultados das análises de fertilidade dos solos e. duas posiçbes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no "eio da Rua-R, e. Quatro caaadas: 1) 0-5cI; 2) 0-20cI; 

3) 20-40clj e, 41 40-60CI, 

S o I o Local T r a t a I e n t o 

fi r e a Adubada li e i o d a R u a 

C1 C2 C3 C4 R1 R2 R3 R4 

Fósforo - P, aicrogralasl centiaetro c6bico 

P V e 132 24 9 13 101 41 9 6 

P E 1 d 2 la 20 14 10 33 20 6 3 

P V d 3 29 55 26 9 123 74 33 6 

P V 1 a 11 83 7a 19 6 93 56 5 2 

fi V a 15 51 53 41 24 41 74 35 5 

P V e 16 49 39 24 3 44 25 4 3 

P V a 19 21 24 22 9 31 31 27 11 

P V d 20 36 56 16 5 15 20 12 2 

L E a 27 60 27 13 7 62 16 13 a 

P V a 28 45 51 36 15 40 32 11 9 

Média 52 43 22 lQ 58 39 16 6 
LV., I 65 44 46 60 61 56 76 56 
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Tabela 4.6 - Resultados das análises de fertilidade dos solos em duas posi~ôes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no "eio da Rua-R, em Quatro caladas: II O-SCI; 2) 0-20clj 

31 20-40cl; e, 4) 40-60cI. 

Sol o Local T r a t a I e n t o 

A r e a' Adubada H e i o d a R u a 

Cl C2 C3 C4 Ri R2 R3 R4 

"atéria Or9~nica - ".0., gl 100 centimetros cúbicos 

P V e 1 3,6 1,6 1,2 1,7 4,2 1,9 1,4 1,3 

P E 1 d 2 0,8 0,4 0,4 0,2 1,3 0,9 0,7 O,S 

P V d 3 1,2 1,2 1,0 0,9 3,5 2,5 1,4 0,9 

P V 1 a 11 1,3 0,9 0,9 0,9 2,0 1,0 1,0 0,8 

P V a 15 0,9 0,5 0,8 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 

P V e 16 1,6 1,0 0,4 0,4 1,7 0,8 0,5 0,5 

P V a 19 1,7 0,8 0,6 0,6 4,2 2,1 0,7 0,7 

P V d 20 1,6 1,3 0,7 0,6 1,3 1,0 0,8 0,8 

L E a 27 2,9 1,1 1,0 0,9 3,6 1,5 1,2 1,3 

P V a 28 2,0 0,9 0,9 1,0 2,6 2,1 1,1 1,0 

Média l,8 1,0 0,8 0,8 2,5 1,5 0,9 0,8 
LV., I 50 37 34 54 49 44 35 38 



Tabela 4.6 - Resultados das anAlises de fertilidade dos solos el duas posi~ôes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no "eio da Rua-R, el quatro caladas: 1) 0-5cl; 21 0-20cl; 

3} 20-40cI; e, 4} 40-60cI. 

Sol o Local Tratalento 

A r e a Adubada li e i o d a R u a 

Ci C2 C3 C4 Ri R2 R3 R4 

pH, e. 501u~ao de cloreto de cAlcio, 0,01" 

P V e 6,0 3,9 4,4 5,1 6,8 6,0 5,7 5,6 

P E 1 d 2 5,0 4,2 3,9 3,9 ó,5 ó,2 5,9 5,7 

P V d 3 4,5 4,5 4,3 4,2 ó,4 ó,2 ó,1 5,2 

P V 1 a 11 5,8 3,7 3,7 3,8 ó,3 ó,3 5,1 4,4 

P V a 15 6,3 5,1 5,0 4,5 6,6 5,6 4,6 4,3 

P V e 16 5,6 3,9 3,7 3,8 ó,1 5,1 4,8 6,0 

P V a 19 5,8 5,3 4,1 4,(l 6,4 ó,4 5,8 5,0 

P V d 20 5,5 4,1 3,9 4,0 5,5 5,4 4,9 4,4 

L E a 27 5,7 4,1 3,9 3,9 6,7 5,7 5,0 4,9 

P V a 28 5,4 4,4 3,9 3,9 5,5 5,3 4,5 4,4 

Média 5,6 4,3 4,1 4,1 6,3 5,8 5,3 5,0 
C.V., Z 9 12 10 10 8 8 11 12 
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Tabela 4.6 - Resultadas das análises de fertilidade das solos el duas pasi~~es no cafezal, 

na Area Adubada-C e no "eio da Rua-R, el quatro caladas: 1) 0-5el; 2} 0-20cl; 

3) 20-40cI; e l 4) 40-60cI. 

Sol o Local Tratal!ento 

A r e a Adubada K e i o d a R u a 

C1 C2 C3 C4 R! R2 R3 R4 

Potássio - K, liliequivalentesl 100 centiletros cóbicos 

P V e 0,80 0,37 0,52 0,47 0,29 0,26 0,24 0,24 

P E 1 d 2 0,13 0,13 0,12 0,11 0,20 0,19 0,14 0,11 

P V d 3 0,14 0,15 0,20 0,21 0,16 0,16 0,34 0,26 

P V 1 a 11 0,39 0,38 0,43 0,43 0,39 0,29 0,19 0,12 

P V a 15 0,23 0,22 0,25 0,32 0,18 0,23 0,24 0,22 

P V e 16 0,28 0,24 0,23 0,23 0,28 0,21 0,18 0,17 

P V a 19 0,16 0,15 0,13 0,14 0,13 0,10 0,14 0,16 

P V d 20 0,15 0,24 0,15 0,10 0,30 0,30 0,33 0,33 

L E a 27 0,31 0,25 0,21 0,16 0,26 0,18 0,16 0,12 

P V a 28 0,19 0,26 0,26 0,23 0,21 0,17 0,22 0,21 

Média 0,28 0,24 0,25 0,24 0,24 0,21 0,22 0,19 
LV., I 73 36 52 54 33 30 33 37 
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Tabela 4.ó - Resultados das análises de fertilidade dos solos em duas posi~ôes no cafezal, 

na Área Adubada-C e no Meio da Rua-R, em quatro camadas; 1) O-Scmj 2) 0-20cl; 

31 20-40cI; e, 41 40-60cl. 

Sol o local Tratalento 

A r e a Adubada I'i e i o d i! R u a 

C1 C2 C3 &4 R1 R2 R3 R4 

Cálcio - Ca, liliequivalentesl 100 centiletros cóbicos 

P V e 1 a,1 1,2 2,2 4,~ l~Ja 3,a 3,4 4,4 

P E 1 d 2 0,8 0,5 0,3 0,3 3,6 2,3 1,3 o,a 

P V d 3 1,3 1,2 1,ó 0,6 7,6 4,7 3,6 2,0 

P V 1 a 11 2,6 (),6 (),6 (),6 3,7 3,0 2,0 1,4 

P V a 15 2,2 1,3 1,1 0,9 2,a 1,5 0,9 (),6 

P V e 16 2,4 0,6 0,2 0,2 2,7 1,3 1,3 2,3 

P V a 19 2,0 1,2 0,5 0,4 4,9 3,1 1,5 1,2 

P V d 20 2,4 0,9 0,5 0,4 1,6 1,3 1,0 0,9 

L E a 27 4,5 I,O 0,6 O,~ 6,6 2,5 1,4 1,2 

P V a 28 2,6 1,2 0,6 O,S 2,8 2,3 0,9 0,8 

Media 2,9 I,O 0,8 0,9 5,2 2,6 1,7 1,6 
C.V., % 72 31 77 144 80 43 57 n 
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Tabela 4.6 - Resultados das análises de fertilidade dos solos e. duas posiçbes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no Meio da Rua-R, ea quatro caaadas: 1) 0-5clj 2) 0-20cl; 

3) 20-40cl; e, 4} 40-60cl. 

Sol o Local T r a t a I e n t o 

fi r e a A d u b a d a li e i o d a R u a 

C1 C2 C3 C4 Ri R2 R3 R4 

"agnésio - "9, liliequivalentesl 100 centiletros cóbicos 

P V e 1 3,6 0,5 0,9 1,5 4,8 1,5 1,4 1,5 

P E 1 d 2 0,4 0,2 0,1 0,1 1,5 0,9 0,6 0,4 

P V d 3 1,0 0,5 1,2 0,4 4,2 2,0 1,5 1,0 

P V 1 a 11 1,4 0,2 0,2 0,3 1,5 1,0 1,0 0, 

P V a 15 1,0 0,4 0,3 0,3 1,2 0,5 0,2 0,2 

P V e 16 1,1 0,2 0,1 0,1 1,3 0,5 0,3 0,3 

P V a 19 0,6 0,3 0,2 0,2 1,3 0,7 0,5 0,6 

P V d 20 1,2 0,5 0,2 0,2 0,7 0,6 0,5 0,4 

L E a 27 2,2 0,4 0,3 0,2 2,6 1,1 0,8 0,8 

P V a 28 1,0 0,5 0,3 0,2 0,9 0,9 0,5 0,4 

Média 1,4 0,4 0,4 0,4 2,0 1,0 0,7 0,6 
C.V., 1 68 36 97 118 71 49 61 62 
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Tabela 4.6 - Resultados das análises de fertilidade dos solos el duas posi~bes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no Meio da Rua-R, el quatro caladas: 1) O-Sei; 21 0-20eli 

3) 20-40el; e, 4} 40-60cl. 

Solo Local T r a t a I e n t o 

A r e a A d u b a d a ,. e i o d a R u a 

Cl C2 C3 C4 RI R2 R3 R4 

Acidez Potencial - H+Al, liliequivalenteil 100 centleetros côbicos, SKP 

P V e 1 1,4 3,4 2,3 2,0 0,9 1,2 1,5 1,6 

P E 1 d 2 1,5 1,9 2,1 1,9 0,8 0,9 1,1 1,1 

P V d 3 1,9 2,0 2,2 2,2 0,9 0,9 1,2 1,8 

P V 1 a 11 1,8 5,1 6,5 7,0 1,2 1,2 2,3 3,4 

P V a 15 1,0 1,5 1,5 2,1 0,8 1,4 1,6 1,S 

Pile 16 1,8 3,5 2,8 3,4 1,4 1,8 1,6 1,2 

Pila 19 1,2 1,4 2,2 2,4 1,1 1,0 1,1 1,7 

P 11 d 20 1,l! 2,8 2,9 3,4 1,3 1,3 1,6 2,5 

L E a 27 1/1 3,1 4,1 4,6 1,0 1,5 1,9 2,1 

Pila 28 1,7 2,3 3,2 3,6 1,6 1,6 2,0 2,2 

Média l,l! 2,7 3,0 3,3 1,1 1,3 1,6 1,9 
C.V., 1. 19 42 48 49 25 24 25 34 



Tabela 4.6 - Resultados das anàlises de fertilidade dos solos el duas positbes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no Keio da Rua-R, ea quatro caladas: 1) 0-5cI; 2) 0-20ca; 

3) 20-40cl; e, 4) 40-60cl. 

S o I o Local T r a tal e n t o 

A r e a Adubada K e i o d a R u a 

C1 C2 C3 C4 Ri R2 R3 R4 

Soaa de Bases Trocàveis - S, liliequivalentesl 100 centiletros cúbicos 

P V e 1 12,5 2,1 3,6 6,5 20,9 5,6 5,0 6,1 

P E I d 2 1,3 0,8 0,5 0,5 5,3 3,4 2,0 1,3 

P V d 3 2,4 1,9 3,0 1,2 12,0 6,9 5,4 3,3 

P V 1 a 11 4,4 1,2 1,2 1,3 5,6 4,3 3,2 2,3 

P V a 15 3,4 1,9 1,7 1,5 4,2 2,2 1,3 1,0 

P V e 16 3,8 1,0 0,5 0,5 4,3 2,0 1,8 2,8 

P V a 19 2,8 1,7 0,8 0,7 6,3 3,9 2,1 2,0 

P V d 20 3,8 1,6 0,9 0,7 2,6 2,2 1,8 1,6 

l E a 27 7,0 1,7 1,1 0,9 9,5 3,8 2,4 2,1 

P V a 28 3,8 2,0 1,2 0,9 3,9 3,4 1,6 1,4 

Mdia 4,5 1,6 1,4 1,5 7,5 3,B 2,7 2,4 
C.V., , 70 28 72 122 74 41 54 62 
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Tabela 4,6 - Resultados das anAlises de fertilidade dos solos ea duas posi~bes no cafezal, 

na Area Adubada-C e no Meio da Rua-R, ea quatro caladas: 1) O-SCI; 2) 0-20cI; 

3) 20-40cl; e, 4) 40-60ca. 

Sol o Local T r a t a I e n t o 

A r e a íl d u b a d a " e i o d a R ti a 

Ci C2 C3 C4 Ri R2 R3 RI, 

Capacidade de Troca de Càtions - T, liliequivalentesl 100 centiletros cúbicos 

P V l! 1 13,9 5,5 5,9 8,5 21,8 6,8 6,5 7,7 

P E 1 d 2 2,8 2,7 2,6 2,4 6,1 4,3 3,1 2,4 

P V d 3 4,3 3,9 5,2 3,4 12,9 7,8 6,6 5,1 

P V 1 a 11 6,2 6,3 7,7 8,3 6,8 5,5 5,5 5,7 

P V a 15 4,4 3,4 3,2 3,6 5,0 3,6 2,9 2,B 

P V l! 16 5,6 4,5 3,3 3,9 5,7 3,8 3,4 4,0 

P V a 19 4,0 3,1 3,0 3,1 7,4 4,9 3,2 3,7 

P V d 20 5,4 4,4 3,8 4,1 3,9 3,5 3,4 4,1 

L E a 27 8,9 4,8 5,2 5,5 10,5 5,3 4,3 4,2 

P V a 28 5,5 4,3 4,4 4,5 5,5 5,0 3,6 3,6 

Média 6,1 4,3 4,4 4,7 8,6 5,0 4,2 4,3 
LV., t 52 27 36 44 63 28 34 35 
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Tabela 4.6 - Resultadas das análises de fertilidade das solos el duas posi~bes na cafezal, 

na Area Adubada-C e na Meio da Rua-R, el quatro caladas: 1) 0-5cI; 2) 0-20cl; 

3) 20-40cl; e, 4) 40-60cI. 

S o I a Local Tratalento 

A r e a Adubada 11 e i o d a R u a 

Cl C2 C3 C4 RI R2 R3 R4 

Saturai~a par Bases - V, el porcentagel 

P V e 90 38 61 76 96 82 77 79 

P E 1 d 2 46 30 19 21 87 79 65 54 

P V d 3 56 49 58 35 93 88 82 65 

P V 1 a 11 71 19 16 16 82 78 58 40 

P V a 15 77 56 53 42 84 61 45 36 

P V e 16 68 22 15 13 75 53 53 7Q 

P V a 19 70 55 27 23 85 80 66 54 

P V d 20 70 36 24 17 67 63 53 39 

L V a 27 79 35 21 16 90 72 56 50 

P V a 28 69 47 27 20 71 68 44 39 

Média 70 39 32 28 83 72 60 53 
LV., X 17 33 56 69 11 15 21 28 
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frequência e de testes de médias, que v~o sendo 

oportunamente comentados. 

Fósforo -P 

A amplitude de varia~~o dos teores de fósforo 
3 

nos solos ficou entre 2 e 132 mcg/ cm TFSA. 

Considerando as classes de teores 

preconizadas por RAIJ et alii (1985), 
3 

predominam os teores 

médios entre 16 e 40 mcg/ em TFSA. Englobando as classes 
3 

relativas aos teores muito baixos e baixos (até 15 mcg/ cm 

TFSA) , a frequência obtida supera à da classe anterior. 

Pode-se resumir que, a despeito da ampla faixa de varia~~o, 
3 

os valores se concentram até 40 mcg/ cm TFSA denotando a 

ocorrência de teores médios a baixos de fósforo nos solos. 

Os teores altos e muito altos ocorrem nas 

camadas mais superficiais entre 0-5 cm e 0-20 cm, mas 

principalmente na primeira, tanto na área adubada quanto na 

rua. Para uma mesma profundidade, n~o há diferen~a entre as 

médias dos teores de fósforo na área adubada e no meio da 

rua. As diferen~as só se tornam significativas entre as 

médias das diferentes camadas, o que abrange as compara~~es: 

C1xC2, C1xC3, C1xC4, C2xC3, C2xC4, C3xC4, e as 

correspondentes às camadas no meio da rua. 

Matéria Org~nica -M.O. 

Nos solos estudados, a faixa de varia~~o da 

matéria org~nica, 
3 

estende-se de 0,2 a 4,2 g/ 100 cm TFSA. 
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3 
O valor minimo de 0,2 gl 100 cm TFSA, ocorreu na Fazenda 

S~o Luiz (local 2) em podz6lico vermelho escuro latoss6lico 

distr6fico, na área adubada entre 40-60 cm (camada C4). O 
3 

valor máximo, de 4,2 gl 100 cm TFSA, ocorreu no solo 

podzólico vermelho-amarelo eutr6fico do Sitio Planalto 

(local I), no meio da rua entre 0-5 cm (camada RI). 

Os teores s~o mais altos à superficie e 

decrescem em profundidade. Em alguns casos, para as duas 

primeiras camadas, entre 0-5 cm e 0-20 cm, s~o 

significativamente maiores no meio da rua do que na proje~~o 

da copa. A partir de 20 cm, a varia~~o é muito menor, 

praticamente n~o havendo diferen~a entre as duas posi~ees. 

Os solos com os mais baixos teores de matéria 

org~nica s~o os dos locais 2 e 15. Nestes dois locais, os 
3 

teores na área adubada s~o inferiores a 1,0 gl 100 cm TFSA, 
3 

variando entre 0,2 e 0,9 gl 100 cm TFSA. No meio da rua, 
3 

s~o pouco superiores, entre 0,4 e 1,3 9 1 100 cm TFSA. 

pH, CaCl2 O,OlM 

Em termos médios, a condi~~o da rea~~o do 

solo é pior na área adubada do que no meio da rua. Na 

proje~~o da copa, as médias das camadas C2, C3 e C4 gravitam 

em torno de 4,2; incluindo Cl, o valor se eleva para 4,5 

mas, nos dois casos, indicando acidez muito alta (RAIJ, et 

alii 1985). 

Na rua, o pH melhora sensivelmente, com média 
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das camadas R2, R3 e R4 girando ao redor de 5,4. Incluindo 

R1, a média sobe para 5,6, caracterizando condiçeles de 

acidez média a baixa (RAIJ et alii, 1985). 

Os piores resultados obtidos para as camadas 

na projeç:~o da copa, correlacionam-se com a prática da 

adubaç:~o, que no cafeeiro é realizada neste local e promove 

a acidificaç:~o do mesmo. 

Nos locais 1 e 16, obtiveram-se valores muito 

baixos de pH na área adubada (Tabela 4.6), indicativos de 

alta acidez. Entretanto, os perfis representativos dos 

solos destes dois locais, amostrados junto à cova, 

apresentaram saturaç~o por bases superior a 501. 

4.2), o que os caracterizou como eutróficos. 

(Tabela 

Nessas condiç:eles de elevada saturaç~o por 

bases, a maior parte do aluminio e hidrogênio está 

neutralizada, condicionando pH mais elevados. Isto é muito 

diferente do que foi obtido na área adubada, mas muito se 

assemelha à condiç:~o no meio da rua. Depreende-se que as 

condiç:eles de acidez junto à cova e na rua, 

semelhantes entre si e muito mais favoráveis, 

s~o mais 

comparadas 

àquela na projeç:~o da copa, muito provavelmente em funç:~o de 

ai ser realizada a adubaç:~o, como já comentado. 

Tais resultados alertam para o fato de que 

podem ocorrer situaç:eles muito distintas para o cafeeiro, num 

espa~o t~o curto quanto a distancia entre a cova e a 

proje~~o da copa. Os possiveis efeitos sobre a planta como 
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um todo e, particularmente, sobre o sistema radicular, podem 

incluir varia~ees no desempenho, de um local para outro, em 

fun~~o do manejo dado à lavoura. Também evidenciam as 

dificuldades na escolha de locais de amostragem para a 

diagnose da fertilidade do solo em cafezais. 

Acidez potencial (H+Al) 

Os valores da acidez potencial também indicam 

condi~ees menos restritivas no meio da rua, onde os teores 

s~o inferiores aos registrados para as camadas na proje~~o 

da copa. Em ambos os casos, as médias crescem 

progressivamente em profundidade, indicando situa~~o mais 

favorável próximo à superficie. 

Para as camadas amostradas no meio da rua, as 
3 

médias variam entre 1,1 e 1,9 meq/ 100 cm TFSA, com 

coeficientes de varia~~o entre 24 e 34%. Na área adubada, as 
3 

médias variam entre 1,6 e 3,3 meq/ 100 cm TFSA, com 

coeficientes de varia~~o mais elevados entre 19 e 49%. 

Potássio (K); Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Soma de Bases (5) 

Os resultados para potássio indicam a 

predominancia de teores médios, na faixa entre 0,16 e 0,30 
3 

meq/ 100 cm TFSA. 5itua~ees diferenciadas referem-se aos 

locais 1, com teores altos na proje~~o da copa; 2, com 

teores baixos nessas mesmas posi~ees; 11, com teores altos, 

a menos nas camadas R3 e R4; 19, com teores baixos na 
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maioria das camadas; e 20, com teores baixos nas camadas C1, 

C3 e C4 e altos nas camadas R3 e R4. 

As médias s~o ligeiramente superiores na área 

adubada do que no meio da rua. 

Para o cálcio, as médias s~o muito superiores 

no meio da rua relativamente ao que ocorre na proje~~o da 

copa. Em uma mesma posi~~o, área adubada ou meio da rua, 

decrescem progressivamente em profundidade. As maiores 

diferen~as ocorrem entre a média da camada 1 (0-5 cm) em 

rela~~o às demais e da camada 2 (0-20 cm) em re1a~~0 à 3 

(20-40 cm). Praticamente n~o há diferen~a entre as médias 

das camadas 3 (20-40 cm) e 4 (40-60 cm). 

o solo mais rico em cálcio é o podz61ico 

vermelho-amarelo eutr6fico (local 1), 
3 

com teores variando 

entre 1,2 e 15,8 meq/ 100 cm TFSA. O solo com os menores 
3 

teores, inferiores a 0,8 meq/ 100 cm TFSA na área adubada, 

corresponde ao solo podz61ico vermelho escuro (local 2). 

Os teores de magnésio, assim como o que foi 

relatado para o cálcio, s~o mais elevados no meio da rua do 

que na área adubada. Na rua, as médias indicam valores 
3 

altos, ou superiores a 0,8 meq/ 100 cm TFSA, para as 

camadas R1 (0-5cm) e R2 (0-20cm), e teores médios em R3 (20-

40cm) e R4 (40-60cm). Na área adubada, o teor é alto apenas 
3 

em C1, sendo baixos, ou inferiores a 0,5 meq/ 100 cm TFSA, 

nas demais camadas. 

Em uma mesma posi~~o, área adubada ou meio da 
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rua, os teores tendem a ser decrescentes em profundidade. 

Mas diferenças significativas s6 ocorrem entre a média da 

camada 1 (0-5 cm), em relaç~o às demais. 

Os solos com maiores teores de magnésio, 

especialmente no meio rua, s~o os dos locais 1 e 3. 

Novamente, os menores teores ocorrem na área adubada, no 

solo podz61ico vermelho escuro (local 2). 

A soma de bases acompanha, em linhas gerais, 

as tendências descritas para as bases separadamente. As 

condiçôes no meio da rua s~o superiores àquelas na projeç~o 

da copa. 
3 

Na rua, as médias variam entre 2,4 e 7,5 meq/ 100 

cm TFSA com teor minimo de 1,0 (local 15) e máximo de 20,9 
3 

meq/ 100 cm TFSA (local 1 ) • 

Na área adubada, as médias variam entre 1,4 e 
3 3 

4,5 meq! 100 cm TFSA, com teor minimo de 0,5 meq/ 100 cm 

TFSA ( locais 2 e 16) e máximo de 12,5 (local 1) • 

A soma de bases tende a diminuir 

progressivamente em profundidade. Na projeç~o da copa, 

diferenças notáveis ocorrem entre a média da camada 1 (0-

5cm) e as demais. No meio da rua, entre a média da camada 1 

e as demais e da camada 2 (0-20 cm) e as demais. As médias 

das camadas 3 (20-40 cm) e 4 (40-60 cm) ou s~o iguais ou n~o 

diferem significativamente entre si. 

Os solos mais férteis relativamente à soma de 

bases, correspondem aos dos locais 1, 3, 11, 19 e 27. Aquele 

com as maiores restriçbes por deficiência de nutrientes, 
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especialmente quanto às condi~ôes na proje~~o da copa, 

corresponde ao solo podz6lico vermelho escuro (local 2). 

Capacidade de troca de cátions (T) e satura~~o por bases 

(VI.) 

A capacidade de troca de cátions segue a 

mesma tendência de diminui~~o em profundidade no solo, e 

teores inferiores na proje~~o da copa em rela~~o ao meio da 

rua. As diferen~as s~o significativas apenas entre as 

camadas mais superficiais, 1 e 2, em rela~~o às duas mais 

profundas, 
3 

3 e 4. As médias variam entre 4,3 e 6,1 meq/ 100 
3 

cm TFSA na área adubada, e entre 4,2 e 8,6 meq/ 100 cm 

TFSA no meio da rua. Os maiores valores da capacidade de 

troca se reportam aos solos dos locais 1, 11 e 27. 

A satura~~o por bases (VI.) denota a 

predomin~ncia de eutrofismo nas camadas no meio da rua. 

Nessa posi~~o os valores da VI. variam entre 53 e 83%. Na 

área adubada as médias s~o muito inferiores, indicando a 

predomin~ncia de solos distróficos ou álicos, já a partir da 

superficie. A faixa de varia~~o fica entre 28 e 701.. 

A análise dos atributos de fertilidade do 

solo sugere que as condi~ôes na proje~~o da copa s~o piores 

do que no meio da rua. Tal ocorrência parece resultar do 

efeito acidificante da prática de aduba~~o mineral, que é 

feita na proje~~o da copa do cafeeiro. O maior 

enriquecimento do solo no meio da rua também é fun~~o do 
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amontoamento por ocasi~o da derri~a do café. Pelo efeito 

combinado das aduba~ees e da matéria org~nica, a fertilidade 

do solo mais à superficie é melhor do que em profundidade. 

4.2.3 Caracteriza~~o dos atributos fisico-hidricos 

4.2.3.1 Porosidade 

Os valores médios e coeficientes de varia~~o 

da porosidade total, determinada em diferentes posi~ees no 

perfil de solo de cada local, 

4.7. 

s~o apresentados na Tabela 

De acordo com as três posi~ôes na trincheira, 

as médias variam entre 42,8 e 46,5'l. (cova), 40,8 e 44,7'l. 

(rodagem de máquinas) e 42,1 e 44,4'l. (meio da rua). 

Os coeficientes de varia~~o s~o baixos e 

relativamente mais elevados na camada 1 (0-20 cm), que por 

ser a mais superficial é também a mais susceptivel de 

altera~~o pelo manejo. 

Os valores determinados para porosidade 

total, encaixam-se no intervalo entre 35 e 50'l. referido por 

KIEHL (1979) para solos de textura grosseira. Entretanto, de 

acordo com BOYER (1985), os valores obtidos nos solos 

estudados, entre 40 e 461., estariam aquém das necessidades, 

condicionando limita~~o agricola moderada, por dificuldades 

na germina~~o de sementes e desenvolvimento de raizes. 

Os testes de médias efetuados para o conjunto 

de solos evidenciam que os valores da porosidade total nas 
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T a bel a 4.7 - Valores da porosidade total (PT), ea X volule, el diferentes posi~bes na 

trincheira, para dez locais estudados. (C, cavai R, rodage. de làquinasj H, leio 

da rua; 1- 0-20 CI; 2- 20-40 CI; 3- 40-60 CI; 4- 60-80 CI; 5- 80-100 ca) 

SOLO LOC. T R A T A H E N T O 

PTCI PIC2 PIC3 PIC4 PIe5 PIRl PTR2 PTR3 PTR4 PTR5 PTlH PTK2 PTK3 PT"4 PTK5 

PVe 1 52,4 38,9 46,8 47,8 45,2 43,9 41,0 45,7 47,1 47,2 44,2 38,3 43,1 41,6 46,2 

PEld 2 38,0 44,3 49,9 47,9 44,9 37,0 42,7 43,3 44,9 42,8 37,9 41,1 45,3 42,2 41,6 

PVd 3 52,9 44,4 45,6 44,7 44,4 53,7 43,0 43,9 45,1 45,9 50,1 45,3 43,5 42,8 47,9 

PVla 11 48,6 44,9 46,1 50,7 52,5 40,4 44,6 45,4 47,6 47,2 36,1 45,8 45,9 47,7 48,1 

PVa 15 40,9 42,0 41,4 43,4 42,9 37,7 42,3 47,4 46,2 46,2 41,0 46,6 50,4 45,1 45,1 

PVe 16 48,6 38,9 39,7 39,8 37,9 43,1 41,9 40,8 41,4 39,3 42,3 39,2 40,5 40,4 41,4 

PVa 19 45,4 42,3 45,0 42,2 43,8 37,6 39,7 41,6 42,2 45,8 42,8 41,2 43,4 42,3 43,2 

PVd 20 43,3 42,5 43,9 45,6 43,7 42,4 42,4 45,2 47,0 48,6 54,1 44,3 43,5 42,4 45,6 

LEa 27 47,7 63,6 62,7 63,3 63,0 56,2 61,8 64,3 61,4 65,3 62,6 bO,O 63,2 63,2 47,0 

PVa 28 46,1 44,7 44,2 -43,5 40,4 35,8 38,3 42,1 40,2 39,2 42,4 36,0 44,2 44,1 41,6 

Média 46,5 42,8 45,0 45,1 44,0 40,8 41,9 44,0 44,7 44,7 43,1 42,1 44,4 43,3 44,4 

C.v.m 10 5 I> 7 8 13 4 5 6 7 13 8 6 5 6 
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posi~~es C2 (42,8%), R1 (40,8%), R2 (41,9%) e M2 (42,1%), 

s~o significativamente inferiores ao valor em C1 (46,5%), ao 

nivel de 5% de probabilidade. 

diferen~as n~o s~o significativas. 

Nos demais casos, as 

Uma vez que todos os solos s~o de textura 

média, os resultados sugerem altera~~o da estrutura do solo 

na rodagem de máquinas e no meio da rua. Provavelmente, por 

influ@ncia do tráfego de veiculos e exposi~~o do solo, foi 

reduzida a porosidade total, especialmente nas camadas mais 

superficiais, até 40 cm de profundidade. 

Os dados indicam que podem ocorrer limita~ees 

moderadas ao desenvolvimento radicular, em fun~~o dos 

valores relativamente baixos da porosidade total. 

Os resultados obtidos para a macroporosidade 

constam da Tabela 4.8. 

Nos solos estudados, a macroporosidade na 

cova, rodagem de máquinas e meio da rua varia, 

respectivamente, entre 17,9 e 25,5%, 15,2 e 18,8% e 16,7 e 

18,9%. Os coeficientes de varia~~o sugerem diferencia~ees 

mais ou menos acentuadas entre locais. 

Considerando que porosidades de aera~~o 

inferiores a 10% restringem a prolifera~~o das raizes, os 

resultados obtidos indicam que n~o ocorrem situa~~es 

criticas na área. 

Por outro lado, é comumente atribuido à 

propor~~o de 1/2 (macroporos): 1/2 (microporos), como sendo 
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Tabela 4.8 - Valores da tacroporosidade fitA), el % volule, ea diferentes posi~aes na trincheira, 

para dez locais estudados. (C, cova; R, rodaget de láquinasj /t, leio da rua; 1- 0-

20 CI; 2- 20-40 Cli 3- 40-60cl; 4- 60-80 Clj 5- 80-100 CI) 

SOLO LOC. T R A T A li E N T O 

IIAC! KAC2 ItAC3 "AC4 ItAC5 IIARl MAR2 IIAR3 tlAR4 I1AR5 IIA!'!1 ItAf!2 ItAK3 tlAI'I4 I'IAI'I5 

PVe 1 25,5 10,7 17,4 15,4 12,9 8,0 12,0 14/9 15,9 15,0 9,9 9,0 12,6 9,6 12,5 

PEld 2 21,4 22,9 25,3 22,4 18,0 13,7 18,8 18,8 19,2 17,1 12,5 17,3 20,4 14,6 15,4 

PVd 3 33,6 21,9 20,7 20,0 20,0 25,6 20,9 21,0 21,5 20,8 23,9 19,2 19,0 18,7 22,7 

PVla 11 25,0 15,0 16,3 20,4 23,2 13,9 17,6 15,9 18,4 16,3 4,7 16,9 18,3 18,7 17,7 

PVa 15 20,6 19,2 18,4 21,1 16,7 14,9 17,3 23,7 22,2 21,0 15,9 23,3 24,0 21,1 19,8 

PVe 16 28,5 24,0 20,1 16,8 14,6 23,6 24,1 20,9 17,9 12,5 22,8 20,5 19,0 15,2 14,1 

PVa 19 25,9 16,9 18,1 16,5 19,9 14,1 16,4 13/8 17,3 18,8 15,4 15,2 17,9 15,3 16,9 

PVd 20 22,6 20,3 22,1 20,4 19,8 13,1 18,8 22,0 21,5 22,3 35,2 20,6 19,4 16,7 18,1 

LEa 27 28,3 21,8 21,2 20,0 19,5 10,8 16,3 18,2 19,8 19,8 27,8 16,4 19,5 19,8 18,5 

PVa 28 23,7 21,6 18,4 17,8 14,6 14,5 16,5 18,2 13,3 10,7 16,6 12,5 19,1 17,4 13,2 

Itédia 25,5 19,4 19,8 19,1 17,9 15,2 17,9 18,8 18,7 17,4 18,5 17,1 18,9 16,7 16,9 

LV.(%) 15 21 13 12 18 35 18 17 15 22 49 25 15 20 19 

78 



a mais favorável para garantir aera~~o, permeabilidade e 

reten~~o de água, tendo por base uma porosidade total em 

torno de 501. (BAVER et alii, 1972; BOYER, 1985). 

Guardada essa propor~~o, nos solos estudados, 

em que a porosidade total varia entre 40 e 461., a faixa 

ideal da-macraporosidade estaria, portanto, entre 20 e 23%. 

As condi~bes mais favoráveis sob esse aspecto, ocorrem nas 

posi~bes na cova. Na rodagem de máquinas e no meio da rua os 

valores estariam abaixo da faixa ideal. 

Os resultados dos testes de médias evidenciam 

que na cova, diferen~as significativas s6 ocorrem entre a 

camada superficial (0-20cm) e as demais. A macroporosidade é 

maior em C1 (25,5%) em rela~~o a C2 (19,4%), C3 (19,8>, C4 

(19,1/') e C5 (17,9%). A partir de 20 cm, a macroporosidade 

nesses solos diminui para algo em torno dos 19%, sendo que 

as diferen~as entre camadas n~o s~o mais significativas. 

A macroporosidade na cova até 80 cm de 

profundidade do solo também é significativamente maior, em 

rela~~o àquela em Ri (15,2/,). Ap6s 20 cm, n~o diferem os 

valores das diferentes camadas na cova e na rodagem de 

máquinas. 

Diferen~as significativas também ocorrem 

entre a macroporosidade em Cl (25,51.), que é superior à 

macroporosidade em todas as camadas no meio da rua. A partir 

de 20 cm, a macroporosidade na cova praticamente n~o difere 

mais daquela no meio da rua. 
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A Tabela 4.9 introduz os resultados para 

microporosidade. Pelo mesmo raciocinio aplicado à 

interpreta~~o da macroporosidade, o intervalo ideal da 

microporosidade, para corresponder a 501. da porosidade 

total, deveria estar entre 20 e 231.. Os valores na cova s~o 

os que menos se afastam, especialmente nas camadas 

superficiais, até 40 cm. Na rodagem de máquinas e no meio da 

rua, a microporosidade já é maior desde a superficie, sem 

que, no entanto, os desvios sejam muito acentuados. 

Tratando-se de solos de uma mesma faixa 

granulométrica, o maior volume de microporos parece resultar 

da altera~~o da estrutura por efeito mec~nico do tráfego de 

máquinas e exposi~~o do solo. A microporosidade aumenta 

pouco, mas a macroporosidade diminui proporcionalmente mais, 

provocando a diminui~~o da porosidade total ou adensamento, 

como visto anteriormente. 

Na cova ocorrem os menores valores da 

microporosidade, entre 21,0 e 26,11.. Os valores aumentam 

progressivamente em profundidade, coerentemente com a 

eleva~~o dos teores de argila. As diferen~as s~o 

significativas, ao nivel de 1% de probabilidade, entre Cl 

(21,01.) em rela~~o a C3 (25,1%), C4 (26,01.) e C5 (26,1%). 

Na rodagem de máquinas, os valores s~o 

superiores, entre 24,1 e 27,31.. Os testes de médias 

evidenciaram que a microporosidade na rodagem de máquinas 

n~o difere em profundidade, a menos de uma ocorrência, na 
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T a bel a 4.9 - Valores da licroporosidade (1'Ii), el I volule, el diferentes posittles na trincheira, 

para dez locais estudados. (C, cova; R, rodagel de láquinas; 1'1, leio da rua; 1- 0-

20cI; 2- 20-40 CI; 3-40-60 CI; 4- 60-80 CI; 5- 80-100 CI) 

SOLO LOe. I R A T A 1'1 E N T O 

.Hel l'IiC2 l'IiC3 "iC4 l'Iie5 l'IiRl l'IiR2 l'IiR3 "iR4 l'IiR5 "i/U 1'1 i 1'12 l'IiM3 "it14 l'Ii"5 

PVe 1 26,8 28,2 29,4 32,3 32,3 35,9 29,0 30,8 31,2 32,2 34,3 29,3 30,5 32,0 33,7 

PEld 2 16,6 21,4 24,6 25,5 26,9 23,3 23,9 24,5 25,7 25,7 25,4 23,8 24,9 27,6 26,2 

PVd 3 19,3 22,5 24,9 24,7 24,4 28,1 22,1 22,9 23,6 25,1 26,2 26,1 24,5 24,1 25,2 

PVla 11 23,6 29,9 29,8 30,3 29,3 26,5 27,0 29,5 29,2 30,9 31,4 28,9 27,6 29,0 30,4 

PVa 15 20,3 22,8 23,0 22,3 26,2 22,8 25,0 23,7 24,0 25,2 25,1 23,3 26,4 24,0 25,3 

PVe 16 20,1 14,9 19,6 23,0 23,3 19,5 17,8 19,9 23,6 26,8 19,5 18,7 21,5 25,2 27,3 

PVa 19 19,5 25,4 26,9 25,7 23,9 23,5 23,3 27,8 24,9 27,0 27,4 26,0 25,5 27,0 26,3 

PVd 20 20,7 22,2 21,8 25,2 23,9 29,3 23,6 23,2 25,5 26,3 18,9 23,7 24,1 25,7 27,5 

lEa 27 20,6 23,0 25,6 25,0 25,2 2b,O 27,1 26,0 25,4 24,9 22,7 27,2 24,4 24,8 25,2 

PVa 28 22,4 23,1 25,8 25,7 25,8 21,3 21,8 23,9 26,9 28,5 25,8 23,5 25,1 26,7 28,4 

"édia 21,0 23,3 25,1 2Ó,O 26,1 25,6 24,1 25,2 26,0 27,3 25,7 25,0 25,4 26,6 27,6 

C.V.(%} 13 17 13 12 11 18 13 13 10 9 18 12 9 9 lO 
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qual o valor em R2 (24,1%) é significativamente inferior do 

que em R5 (27,3%), ao nivel de 1% de probabilidade. 

No meio da rua ou na entrelinha do cafeeiro, 

a microporosidade aumenta progressivamente em profundidade, 

na faixa entre 25,0 e 27,6%. Nessa posi~~o, os valores s~o 

significativamente diferentes entre M2 (25,0%) e M5 (27,6%) 

e entre M3 (25,4%) e M5 (27,6%), ao nivel de 1% de 

probabilidade. 

Considerando as diferentes posi~ees, os 

testes de médias revelaram diferen~as significativas, ao 

nivel de 5% de probabilidade, entre C1 (21,0%), que é menor 

em rela~~o a todas as camadas na rodagem de máquinas e no 

meio da rua; e, entre C2 (23,3%) em rela~~o a R5 (27,3%), M4 

(26,6%) e M5 (27,6%). 

4.2.3.2 Reten.~o de água 

O conceito moderno de água do solo reconhece 

seu caráter din3mico. Envolve a caracteriza~~o do estado de 

energia ou do potencial total da água (REICHARDT, 1985). 

Entretanto, quando o objetivo final é 

estabelecer compara~ees entre solos, ainda é válido lan~ar 

m~o do conceito estático, envolvendo as "constantes" de 

umidade. 

Por defini~~o, a água disponivel corresponde 

ao volume retido no solo entre a capacidade de campo e o 

ponto de murchamento permanente. Embora o ponto de 
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murchamento permanente seja uma caracteristica da planta, 

convencionou-se adotar a tens~o em torno de 1,5 MPa (15 

bar) como representativa do limite acima do qual as raizes 

n~o mais conseguem extrair água do solo. 

O limite da capacidade de campo, no entanto, 

é um assunto controvertido entre os autores. A melhor forma 

de determina~~o do teor de água na capacidade de campo, 

obviamente é a que é feita no campo. Entretanto, 

convencionou-se adotar certas tens~es para representa~~o do 

limite superior da faixa de água disponível. MEDINA & 

GROHMAN (1966), adotaram 1/3 bar; RANZANI (1971), utilizou o 

valor de 1/2 bar. WOLF (1975) e LOPES (1977), assumiram 1/10 

bar. Para solos de textura média, há uma tendência de se 

utilizar para CC o teor de água a 1/10 bar (0,01 MPa), que 

foi adotado no presente trabalho. 

Uma vez que a extra~~o da água pelas raizes 

diminui com o secamento do solo, foram avaliadas duas 

por~~es dentro da faixa de água disponível, mais próximas da 

CC: entre 0,01 e 0,8 MPa e entre 0,01 e 0,1 MPa. 

Os valores determinados para água disponivel 

entre 0,01 e 0,8 MPa constam da Tabela 4.10. Para os solos 

estudados, as médias nas três posi~~es amostradas variam 

entre 10,6 e 11,31. (cova); 10,4 e 13,91. (rodagem de 

máquinas); e, 10,2 e 13,01. (meio da rua). 

Os testes de médias n~o evidenciam diferen~as 

significativas entre camadas na cova. Diferen~as 
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T a bel a 4.10 - Valores da Aqua dispanivel (AD) retida entre 0,01 e 0,8 "Pa, el 1 volule, el 

diferentes posi~bes na trincbeira, para dez locais estudadas. (C, covai R, 

rodaqea de IAquinas; H, leio da rua; 1- 0-20 CI; 2- 20-40 CI; 3- 40-60 c.; 4- 60-

80 CI; 5- 80-100 CI) 

SOLO LOC. I R A T A H E N T D 

ADCI ADC2 ADC3 ADC4 ADC5 ADRl ADR2 ADR3 ADR4 ADR5 AD"l ADK2 AD"3 ADK4 ADK5 

PVe 1 14,0 14,4 11,3 12,1 11,6 17,7 13,8 11,4 11,7 11,6 20,3 14,2 12,1 11,7 12,2 

PEld 2 B,O 8,8 10,2 10,5 11,0 11,6 9,8 9,8 10,0 10,6 11,4 9,1 8,8 10,4 9,7 

PVd 3 5,9 8,6 8,5 9,6 10,1 15,6 9,4 10,1 10,3 9,9 12,2 10,3 9,7 9,3 9,8 

PVla 11 14,4 13,8 13,6 12,0 12,0 14,2 11,3 13,2 13,7 13,4 19,9 13,4 10,6 12,8 12,B 

PVa 15 12,6 10,2 9,6 11,9 13,5 11,7 8,7 9,5 9,8 11,4 11,8 10,2 8,9 10,8 11,7 

PVe 16 11,5 B,1 9,5 11,9 10,9 10,4 7,5 10,7 10,2 12,1 10,2 9,7 11,1 7,4 10,9 

PVa 19 8,6 13,2 11,1 11,9 11,4 17,5 9,4 11,7 10,1 10,8 13,0 13,1 10,7 11,4 10,3 

PVd 20 9,3 9,7 9,1 9,3 12,0 15,7 9,7 8,9 8,2 9,6 8,4 9,0 9,2 12,0 9,0 

LEa 27 10,9 10,5 11,6 6,6 11,4 14,5 13,7 17,7 11,7 10,8 11,2 11,5 10,4 10,6 10,9 

PVa 28 11,3 1O,6 12,2 10,3 8,9 10,1 11,2 9,7 9,3 10,5 11,7 10,0 10,7 11,6 13,0 

ltédia 10,6 10,8 10,7 10,6 11,3 13,9 10,4 11,3 10,5 11,1 13,0 11,0 10,2 10,8 11,0 

c.v.m 25 21 15 17 11 20 20 23 14 10 30 17 10 14 12 
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significativas, ao nivel de 51. de probabilidade, ocorrem 

apenas de R1 (13,91.) e M1 (13,01.), em rela~~o a todas as 

demais posi~bes, que apresentaram médias ao redor de 11,01.. 

Para água facilmente disponivel, ou água 

retida entre as tensbes 0,01 e 0,1 Mpa, a Tabela 4.11 mostra 

que as médias s~o muito semelhantes para as tr@s posi~bes 

avaliadas, variando nas faixas entre 6,2 e 7,31. (cova), 6,3 

e 7,71. (rodagem de máquinas) e 6,3 e 7,51. (meio da rua). 

Os testes de médias evidenciaram di1eren~as 

significativas entre C3 (6,21.) em rela~~o a R1 (7,71.) e M5 

(7,41.), ao nivel de 51. de probabilidade. 

4.2.3.3 Densidade do solo 

A densidade do solo é um par&metro que 

relaciona a massa das particulas s6lidas com o volume total, 

incluidos ai o espa~o poroso e o volume de s6lidos. Outras 

designa~bes da densidade do solo (BAVER et alii, 1972) na 

literatura s~o densidade aparente (KIEHL, 

global (REICHARDT, 1985). 

1979) e densidade 

Determinada em amostras indeformadas para 

preservar a estrutura original' das particulas, permite 

inferir acerca da porosidade e estado da agrega~~o do solo. 

Para uma mesma classe granulométrica, quanto 

maior a densidade, menor é a porosidade total, especialmente 

a macroporosidade ou porosidade de aera~~o, e maior a 

compacta~~o, conferida por uma estrutura ou arranjamento 
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T a bel a 4.11 - Valores da água facillente disponivel (FD) retida entre 0,01 e 0,1 HPa, el I 

volule, el diferentes positCes na trincheira, para dez locais estudados. (C, 

cavai R, rodagel de láquinas; ti, leio da rua; 1- 0-20 CI; 2- 20-40 CI; 3- 40-60 

CI; 4- 60-80 CI; 5- 80-100 CI) 

SOLO LOCo T R A T A ti E tê T O 

FDC! FDC2 FDC3 FCC4 FOC5 FDRl FDR2 FDR3 FOR4 FOR5 FDtll FDtl2 FDtl3 FDtl4 fDtl5 

PVe ! 10,3 10,7 7,0 8,4 7,7 11,0 9,3 5,8 7,8 8,2 14,5 9,2 7,2 4,6 9,2 

PEld 2 4,2 5,0 6,5 ó,8 7,0 7,0 ó,1 6,ó 6,5 7,2 ó,4 5,4 6,0 6,8 6,8 

PVd 3 4,4 5,3 6,2 ó,5 6,3 5,9 5,4 ó,5 7,0 6,7 5,3 6,2 6,3 6,ó ó,8 

PVla 11 9,4 ó,9 4,7 ó,8 6,3 ó,2 5,5 7,4 8,ó 7,6 9,3 5,8 5,ó ó,7 8,4 

PVa 15 9,2 Ó,O ó,5 8,1 9,7 7,3 4,5 7,2 8,3 7,9 7,3 6,ó 6,3 7,7 S,7 

PVe 16 9,3 4,ó 5,0 6,8 5,7 ó,3 4,0 6,4 5,1 ó,2 5,7 6,7 7,3 5,5 7,0 

PVa 19 5,8 9,2 Ó,O 7,8 7,5 13,0 6,3 6,ó 6,1 7,0 7,7 8,3 5,8 6,7 ó,7 

PVd 20 5,ó 5,1 5,0 4,9 8,0 ó,8 5,3 5,7 5,ó 6,0 5,1 5,5 Ó,O 7,2 5,9 

lEa 27 ó,8 ó,2 7,ó 4,5 6,5 7,3 8,0 ó,9 7,1 ó,7 5,9 6,7 6,0 5,6 ó,4 

PVa 28 8,0 b,1 7,3 6,4 5,2 6,2 8,9 6,1 5,0 6,0 7,8 7,6 6,4 7,2 7,8 

tlédia 7,3 b,5 6,2 6,7 7,0 7,7 ó,3 6,5 ó,7 7,0 7,5 6,8 6,3 6,5 7,4 

C.V.(%) 30 30 ló 19 19 31 29 9 19 11 37 18 9 14 15 
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mais estreito das particulas. 

A Tabela 4.12 apresenta os valores da 

densidade do solo para os dez locais estudados. A varia~~o 

da densidade do solo foi avaliada nas três posi~~es e cinco 

camadas em profundidade na trincheira, utilizando as mesmas 

amostras em anéis volumétricos do levantamento das curvas 

de reten~~o de água no solo. 

A interpreta~~o inicial desses valores, 

baseou-se nos resultados da estatistica descritiva e dos 

testes de médias sintetizados na Tabela 4.13. O arranjo dos 

dados foi efetuado de modo a destacar a varia~~o da 

densidade, em um mesmo local, em fun~~o da posi~~o de coleta 

dos anéis nas trincheiras. 

Em termos absolutos, considerando os valores 

minimos e máximos obtidos para os dez locais analisados 

(Tabela 4.12 e 4.13), a faixa de varia~~o da densidade do 
3 

solo na área é larga, estendendo-se de 1,16 a 1,71 g/ cm • 

De acordo com KIEHL (1979>, as faixas de 

varia~~o da densidade em solos argilosos e arenosos, situam-

se, em termos médios, 
3 

dentro dos limites entre 1,00 e 1,25 
3 

g/ cm e 1,25 e 1,40 g/ cm , respectivamente. No entanto, 

além da granulometria earranjamento das particulas, há 

forte influência da matéria org~nica, que é inversamente 

correlacionada com a densidade. 

Os resultados obtidos para os solos das áreas 

estudadas, seguem essa tendência para valores mais elevados 
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3 
T a bel a 4.12 - Valores da densidade do 5010 (D), el 91 CI , el diferentes posi~bes na trincheira, 

para dez locais estudados. (C, cova; R, rodage. de l~quinasJ H, leio da rua; 1-

0-20 Cli 2- 20-40 CI; 3- 40-60 CI; 4-60-80 Cli 5- 80-100 CI) 

SOLO LOCo T R A T A 11 E N T O 

DCl DC2 DC3 DC4 DC5 DRl DR2 DR3 DR4 DR5 0111 0112 OH3 DI14 0115 

PVe 1 1,25 1,55 1,31 1,28 1,31 1,43 1,53 1,39 1,33 1,32 1,52 1,63 1,45 1,46 1,37 

PEld 2 1,30 1,43 1,36 1,39 1,47 1,67 1,55 1,52 1,40 1,45 1,69 1,58 1,41 1,50 1,48 

PVd 3 1,16 1,41 1,36 1,36 1,41 1,17 1,35 1,31 1,39 1,37 1,35 1,49 1,34 1,37 1,32 

PVla 11 1,28 1,49 1,38 1,34 1,26 1,55 1,37 1,44 1,39 1,38 1,71 1,43 1,43 1,3á 1,32 

PVa 15 1,44 1,44 1,40 1,26 1,49 1,61 1,50 1,43 1,37 1,37 1,62 1,42 1,30 1,40 1,36 

PVe 16 1,28 1,42 1,56 1,53 1,58 1,48 1,56 1,49 1,50 1,61 1,62 1,54 1,52 1,53 1,48 

PVa 19 1,28 1,46 1,36 1,44 1,46 l,M 1,53 1,50 1,37 1,44 1,49 1,51 1,41 1,45 1,41 

PVd 20 1,32 1,45 1,40 1,43 1,44 1,58 1,41 1,36 1,39 1,41 1,24 1,44 1,43 1,47 1,38 

LEa 27 1,32 1,32 1,27 1,33 1,33 1,66 1,49 1,40 1,36 1,36 1,31 1,47 1,36 1,33 1,39 

PVa 28 1,41 1,31 1,41 1,40 1,48 1,66 1,55 1,47 1,47 1,58 1,57 1,65 1,43 1,36 1,53 
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Tabela 4.13 - Estatisticas descri ti vas dos valores da 

densidade do solo, entre ()-100 CI, para dez 

locais estudados. 

SOLO LOCo Tratalento tlMia Desvio C.V. tl1nilo l'Iáxilo 

Padr~o 

3 3 
--fl/ CI_ 1 --fllcl _ 

PVe 1 Cova 1,34a 0,12 8,96 1,25 1,55 
Rodagel 1,40ac 0,85 6,10 1,32 1,53 
tleio 1,49bc 0,97 6,50 1,37 1,63 

PEld 2 Cova 1,39a 0,65 4,69 1,30 1,47 
Rodagel 1,52b 0,10 6,80 1,40 1,67 
tleio 1,53b 0,11 6,99 1,41 1,69 

PVd 3 Cova 1,Ma 0,10 7,74 1,16 1,41 
Rodage. 1,32a 0,09 6,67 1,17 1,39 
/'leio 1,37a 0,07 4,90 1,32 1,49 

PVla 11 Cova 1,35a 0,09 6,79 1,26 1,49 
Rodage. 1,43a 0,07 5,22 1,37 1,55 
/'leio 1,45a 0,15 10,54 1,32 1,11 

PVa 15 Cova 1,41a 0,09 6,23 1,26 1,49 
Rodage. 1,46a 0,10 6,96 1,37 1,61 
tleio 1,42a 0,12 8,51 1,30 1,62 

PVe 16 Cova 1,47a 0,12 8,47 1,28 1,58 
Rodage. 1,53a 0,06 3,63 1,48 1,61 
tleio 1,54a 0,05 3,33 1,48 1,62 

PVa 19 Cova 1,40a 0,08 5,62 1,28 1,46 
Rodage. l,50a 0,10 6,76 1,37 1,64 
tleio 1,45a 0,05 3,14 1,41 1,51 

PVd 20 Cova 1,41a 0,05 3,74 1,32 1,45 
Rodage. 1,43a 0,09 6,04 1,36 1,58 
tleio 1,39a 0,09 6,53 1,24 1,47 

lEa 27 Cova 1,31a 0,02 1,91 1,27 1,33 
Rodagel 1,45b 0,13 8,72 1,36 1,66 
tleio 1,37b 0,06 4,56 1,31 1,47· 

PVa 28 Cova 1,40aa 0,06 4,32 1,31 1,48 
Rodage. 1,55bb 0,08 5,19 1,47 1,66 
tleio 1,51ab 0,11 7,60 1,36 1,65 

Teste de tlédias: letras iguais indicaa diteren,as n~o 

significativas entre lédias~ ao nivel de 51 de probabilidade, pelo 
teste t, de Student. (letras dobradas indicai signific~ncia ao 
nivel de 11 de probabilidade) 

89 



da densidade, em fun~~o da textura média a arenosa, e dos 

teores relativamente baixos de matéria orgânica. 

Do ponto de vista da cultura do cafeeiro, 

investiga~~es de campo (KUPPER, 1983; IBC-GERCA, 
3 

1981) 

apontam para a faixa entre 1,10 e 1,35 g/ cm como a ideal 

para o desenvolvimento do sistema radicular. O valor de 1,50 
3 

g/ cm é referido como sendo o limite critico acima do qual 

o crescimento é limitado. 
3 

A ocorrência na área de valores 

superiores a 1,40 g/ cm sugere que para pelo menos parte 

dos solos, a densidade possa atuar como fator restritivo. 

A distribui~~o de frequência dos valores da 

densidade do solo, permitiu melhor compara~~o entre os 

locais. Considerando a ocorrência das classes superiores ao 
3 

limite critico de 1,50 g/ cm, as áreas com prováveis 

limita~~es por adensamento s~o as de números 1, 2, 15, 16, 

19 e 28. 

A observa~~o dos valores médios da Tabela 

4.13 evidencia que, de modo geral, para um mesmo local, a 

densidade do solo pr6ximo à cova, tende a ser menor em 

rela~~o à das outras duas posi~~es. Os testes de médias 

revelaram, no entanto, que em apenas quatro locais as 

diferen~as entre médias podem ser consideradas 

significativas. 

O primeiro caso, refere-se ao solo podz6lico 

vermelho-amarelo eutr6fico Tb abrupto do local 1- A 

densidade média pr6ximo 
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significativamente inferior à obtida no meio da rua (1,49 g/ 
3 

cm), n~o diferindo daquela determinada na rodagem de 
3 

máquinas (1,40 g/ cm). Por sua vez, as médias da densidade 

do solo na rodagem e no meio da rua n~o diferem entre si. 

No solo podz6lico vermelho escuro latossólico 

distrófico Tb do local 2, a situa~~o se agrava. Há 

ocorrência de densidades médias na rodagem de máquinas e no 
3 

meio da rua da ordem de 1,52 e 1,53 g/ cm , respectivamente, 

acima, portanto, do limite critico referido anteriormente. 
3 

Ambos valores s~o muito superiores à média de 1,39 g/ cm 

obtida próximo à cova. 

As diferen~as entre médias também s~o 

significativas no solo podz6lico vermelho-amarelo álico Tb 

abrupto do local 28. Junto à cova, o valor da densidade do 
3 

solo, de 1,40 g/ cm , 
3 

é inferior aos obtidos na rodagem de 
3 

máquinas (1,55 g/ cm ) e no meio da rua (1,51 g/ cm ), que 
3 

também excedem o limite critico de 1,50 g/ cm • 

Diferen~a significativa, porém mais discreta, 

ocorreu no latossolo vermelho escuro álico (local 27), entre 
3 

a média junto à cova (1,31 g/ cm), em rela~~o áquelas na 
3 

rodagem de máquinas (1,45 g/ cm ) e no meio da rua (1,37 g/ 
3 

cm ) que, por sua vez, n~o diferem entre si. 

Nesses quatro locais, os menores valores 

ocorrem, portanto, junto à cova, indicando a possibilidade 

de ocorrência de adensamentos na parte exposta do solo, fora 

da copa do cafeeiro, que corresponde à por~~o mais 
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susceptivel 

culturais. 

de ser alterada pelo manejo 

Nos seis locais restantes, 

e práticas 

n~o foram 

registradas diferen~as significativas, o que sugere a 

presen~a de condi~ôes semelhantes, no que respeita à 

densidade do solo, qualquer que seja a posi~~o na 

trincheira. 

locais, nos 

Considerando as rela~ôes entre os diferentes 

solos podz61icos as condi~ôes médias da 

densidade do solo na cova n~o diferem significativamente, a 

n~o ser entre os perfis 3 e 16. Na rodagem e no meio da rua 

aparecem o maior número de diferencia~ôes, envolvendo 

especialmente o solo do local 3 em rela~~o aos demais. Isto 

porque o mesmo detém os menores valores da densidade dentre 

os solos podz61icos. 

Para o latossolo vermelho escuro (local 27), 

a maior diferencia~~o em rela~~o aos solos podz61icos, 

refere-se a valores mais baixos na cova. 

Os teste~ de médias para interpreta~~o da 

varia~~o da densidade em profundidade no solo evidenciaram 

que diferen~as altamente significativas, ao nivel de 11. de 

probabilidade, ocorrem apenas em rela~~o aos primeiros 20 

em. A partir de 40 em, já n~o mais ocorrem diferen~as 

significativas entre médias, para as três posi~ôes 

consideradas. Entre 20 e 40 em, ocorrem diferen~as apenas 

entre os solos podz61icos, na cova em rela~~o ao meio da 
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rua. 

As tendências observadas refletem que as 

varia~Oes da densidade ocorrem principalmente em rela~~o à 

cova e para os primeiros 20 a 40 cm de solo, onde os 

valores s~o significativamente inferiores aos obtidos na 

rodagem e no meio da rua. Para essa camada de 40 cm de solo, 

podem ocorrer adensamentos na área nas duas posi~Oes fora da 

proje~~o da copa, com incidência de valores mais elevados da 
3 

densidade do solo, superiores a 1,40 g/ cm • 

Em resumo, a caracteriza~~o morfológica, 

fisica, quimica e hidrica dos solos evidenciou como 

possiveis fatores limitantes á produ~~o dos cafezais, os 

seguintes atributos edáficos: 

1) gradiente textural acentuado no perfil, com presen~a de 

caráter abrupto em três locais (perfis 1, 20 e 28); 

2) elevados teores de areia grossa e fina e relativamente 

muito baixos teores de argila; 

3) rea~~o muito ácida do solo (pH baixo a muito baixo) em 

subsuperficie; 

4) teores altos de aluminio trocável em subsuperficie; 

5) elevada satura~~o por aluminio, com ocorrência de cinco 

perfis álicos (locais 11, 15, 19, 27 e 28) 

6) muito baixos teores de cálcio e magnésio; 

7) desbalan~o da rela~~o Ca:Mg, por escassez de magnésio; 

8) fortes desbalan~os da rela~~o Mg:K, por escassez de 
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magnésio ou excesso de potássio (aduba~~es pesadas com 

potássio); 

9) predomin~ncia de solos álicos e distróficos; 

10)possibilidade de ocorrência de adensamento. 

4.3 As lavouras e as produ~~es 

Os valores das produ~~es anuais, em kg/ha de 

café em caco, no periodo entre 1984 e 1989 para dez locais 

estudados s~o apresentados na Tabela 4.14. 

Em termos gerais, 1986 foi o pior ano 

agricola para a maioria dos locais. As lavouras mais 

atingidas foram as dos locais 2 e 11, onde as produ~~es 

foram praticamente nulas. 

colheram apenas 250 kg/ ha. 

No Sitio Planalto (local 1 ) , 

Em contrapartida, as maiores produtividades, 

em torno de 10000 kg/ ha, foram registradas após anos de 

baixa, em 85 e 87, nos locais 3 e 15. Estes mesmos locais 

também apresentaram as maiores médias no intervalo 

considerado, respectivamente 4192 e 5301 kg/ ha. 

Os valores dos coeficientes de varia~~o da 

Tabela 4.14 evidenciam a enorme varia~~o da produtividade em 

um mesmo local, de um ano para outro. 

Essa altern~ncia entre altas e baixas 

produ~~es espelha o efeito de um grande fator da produ~~o do 

cafeeiro, 

anterior. 

que corresponde à contra-safra ou produ~~o do ano 
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Tabela 4.14 - Produ)fles anuais de café no periodo entre 

1984 e 1989 para dez locais na regi~o de 

"arl1ia e 6ar)a. 

local A n o "édia CV 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

kgl ha café cOco %. 

1 2000 2500 250 4800 2500 698 2125 76 

2 3500 4500 O 5500 3500 O 2833 82 

3 2500 10000 1500 7500 2150 1500 4192 87 

11 2240 3000 O 5640 1320 1040 2207 89 

15 4668 8668 4001 10002 1134 3334 5301 64 

16 3332 5831 1333 3332 3bó 1733 2654 73 

19 1264 4212 1474 4086 463 1390 2148 74 

20 7200 1600 2400 2800 1000 3000 3000 73 

27 4500 2350 6000 4000 5750 6bó 3878 55 

28 2162 6678 1908 6869 604 2936 3526 75 
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Em Coffea arabica, as inflorescências s~o 

formadas nas axilas das folhas dos ramos laterais 

(plagi6tropos), crescidos no ano anterior; sendo que os n6s 

produzem flores apenas uma vez (RENA & MAESTRI, 1987) • A 

flora~~o depende, 

laterais. 

portanto, do crescimento dos ramos 

o máximo crescimento vegetativo e a grana~~o 

(enchimento dos frutos) s~o fases fenol6gicas concorrentes 

pelos produtos da fotossintese. Os frutos s~o os mais fortes 

drenos metab6licos. Quando presentes em grande quantidade 

recebem preferencialmente os fotoassimilados (CANNELL & 

HUXLEY, 1969) , o que em anos de grande safra acarreta 

diminui~~o da disponibilidade para crescimento de ramos 

novos. 

Num ano ap6s grande carga, há pequeno número 

de ramos novos, o que condiciona florescimento e, 

consequentemente, frutifica~~o limitados, estimulando o 

aproveitamento da fotossintese para produ~~o vegetativa. 

Isto garante ramos novos que proporcionar~o boa produ~~o no 

ano subsequente, desde que n~o se verifiquem outras 

restri~ees. 

Na análise de uma série de anos de produ~~o 

agricola, também ocorre a interferência da 

tecnol6gica. Esse fator foi avaliado estabelecendo a linha 

de regress~o linear no gráfico das médias anuais das 

produ~ees em fun~~o do tempo (Figura 4.4). 
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o gráfico obtido mostra que, mesmo em termos 

médios para os dez locais, permanece o ciclo de altos e 

baixos valores de uma safra para outra, revelando uma grande 

influência do ano. 

negativa, isto é, 

Com rela~~o à evolu~~o, observa-se que é 

as produtividades médias tem decrescido 

com o tempo, no per iodo considerado, a uma taxa da ordem de 

400 kg/ ha/ ano. 

Este fato pode estar refletindo, entre outras 

coisas, um desestimulo a novos investimentos na lavoura 

cafeeira, por questbes pOlitico-econOmicas ocorridas nos 

anos 80, n~o avaliadas no presente estudo. 

Tomando por base os atributos edafoclimáticos 

caracterizados previamente, e informa~bes sobre o manejo das 

lavouras, s~o apresentados individualmente a seguir, os 

locais da pesquisa. 

4.3.1 Caracteriza~~o dos locais e peculiaridades do 

manejo 

Local 1 - Sitio Planalto (Sagres, SP) 

Detém uma das menores produtividades 

registradas (250 kg/ ha, em 1986) e uma média para os seis 

anos também baixa (2125 kg/ ha), a despeito da lavoura ter 

produzido bem em 1987 (4800 kg/ ha). 

O solo podz61ico vermelho-amarelo eutr6fico 

dessa área n~o apresenta maiores problemas de fertilidade, 
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sendo a diferen~a textural abrupta do horizonte A para o B 

sua maior limita~~o. 

A produtividade no per iodo mostra uma ligeira 

tendência de eleva~~o, da ordem de 100 kg/ ha/ ano, 

aparentemente relacionada com maiores aplica~ôes de insumos 

(calcário, aduba~~o NPKS e com micronutrientes Zn e B), a 

partir de 1986. 

Nesse caso, pode estar refletida a tendência 

tecnológica, só que provavelmente encoberta por outros 

fatores, possivelmente climáticos, como a ocorrência de 

déficit hidrico acentuado no periodo (Figura 4.3), ou outros 

fatores da própria lavoura. 

Local 2 - Fazenda S~o Luiz (Pompéia,SP) 

Lavoura de dez anos, o manejo combina 

aduba~~o mineral NPKS, com micronutrientes Zn e B e org~nica 

(palha de café). 

Embora mantendo bons niveis de produtividade 

de um ano para outro, a média geral, ao redor de 2833 kg/ 

ha, ficou abaixo da média de produtividade para o Estado 

(entre 3000 a 4000 kg/ ha) , por influência das 

produtividades nulas em 86 e 89. Estes resultados ruins 

possivelmente decorreram das secas ocorridas em 84 e 85 na 

regi~o de Gar~a 

decotada em 88. 

(Figura 4.1) e por que a lavoura foi 

Apesar das aduba~ôes e da aplica~~o de 
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calcário e gesso, o solo já a 30 cm de profundidade 

apresenta toxidez por aluminio trocável e balan~o 

desfavorável das rela~ôes Ca:Mg e Mg:K. A semelhan~a dos 

demais, a textura é média, com muita areia grossa no perfil. 

As produtividades nulas em 86 e 89 tiveram um 

pesado efeito restritivo, explicando a tendência de 

evolu~~o negativa da produ~~o, a uma taxa de 225 kg/ha/ano. 

o periodo de tempo analisado parece insuficiente para 

compreens~o mais efetiva do desempenho da lavoura. 

Local 3 - Sitio Vadico (Gar~a, SP) 

Lavoura de doze anos, 

acentuado ciclo bianual da produ~~o, 

caracteriza-se por um 

pelo qual os anos de 

baixa situam-se abaixo do limite inferior médio de 

produtividade para o Estado, e os de alta, excedem em muito, 

mais do que o dobro, o limite superior. 

A lavoura recebe calagem na dose de 1,5 kg 

ha/ ano de calcário e aduba~~o NPKS. 

O solo pOdzólico vermelho-amarelo distrófico 

dessa área, amostrado junto á cova, apresenta limita~ôes 

comuns ás de outros locais: baixos teores de argila e muita 

areia grossa; eutrófico até 57 cm mostra, no entanto, já a 

partir de 23 cm, teores de aluminio trocável superiores a 

0,5 meq/ 100 9 TFSE, e desbalan~o das rela~ôes Ca:Mg e Mg:K. 

A tendência geral da produtividade é 

francamente decrescente a uma taxa exagerada, da ordem de 
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976 kgl hal ano. 

Os dados sugerem um provável declinio das 

plantas com o tempo, que pode estar refletindo o 

esgotamento de algum insumo. Isso também é sugerido pela 

acentuada oscila~~o entre altas e muito baixas 

pronto produtividades, indicando a dificuldade do 

restabelecimento da lavoura de um ano para outro. 

Local 11 - Fazenda S~o José (Iacri, SP) 

A maior produtividade do local, da ordem de 

5600 kgl ha, ocorreu em 1987, provavelmente em fun~~o do 

péssimo desempenho da lavoura no ano anterior. 

produtividades no periodo de seis anos é baixa, 

2207 kgl ha. 

A média das 

próxima a 

A idade da lavoura (15 anos), nas condi~e1es 

de clima e solo da área, pode estar influindo negativamente 

na recupera~~o das plantas após grande carga, 

mais lenta. 

tornando-a 

Do ponto de vista do solo, persistem as 

mesmas limita~e1es gerais já observadas: teores muito baixos 

de argila no perfil; camada mais adensada próxima á 

superficie; álico a partir de 7 cm, com niveis tóxicos de 

aluminio trocávelj e, desbalan~o da rela~~o Mg:K, por 

excesso de potássio. 

Quanto ao manejo, há registro de prática de 

calagem da ordem de 1,0 tI ha a partir de 86; a aduba~~o NPK 
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já é feita desde 85; 

foliar. 

e, em 88, foi fornecido S, B e Zn, via 

Os dados das análises quimicas demonstram que 

os teores aplicados de calcário, n~o têm sido suficientes 

para elevarem o pH e neutralizarem o aluminio trocàvel dos 

primeiros 20 cm de solo. Por sua vez, aplica~~o de K em 

excesso, pode ter provocado efeito depressivo na produç~o. 

A tendência de evoluç~o da lavoura é de 

ligeiro decréscimo da produtividade com o tempo, da ordem de 

90 kgl hal ano. 

Local 15 - Fazenda Conquista (Bastos, SP) 

Lavoura de onze anos, detém a maior produç~o 

nominal (10002 kgl ha) e a maior média de produç~o (5301 

kgl ha). 

O ciclo bianual é evidente, mas manteve 

produçbes acima da média estadual, mesmo em anos de baixa. A 

seca de 85 parece ter afetado a lavoura num grau muito menor 

do que o registrado para outros locais. 

O pior desempenho se deu em 88 (1134 kgl ha), 

muito provavelmente em funç~o da supersafra de 87. 

As práticas de manejo incluem calagem, 

efetuada nos anos de alta produç~o, 

micronutrientes Zn e B, via foliar. 

adubaç~o NPK e com 

O solo podzólico vermelho-amarelo álico dessa 

área é semelhante ao de outras locais já analisados, como o 
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da área 11, por exemplo. Apresenta teores muito baixos de 

argila no perfil e camada mais adensada entre 25 e 53 cm. A 

partir de 25 cm, o cálcio trocável é muito baixo e o 

magnésio está ausente, chegando a ter mais potássio do que 

magnésio. Após 53 cm, passa a ser álico. 

Apesar do bom desempenho em termos absolutos, 

houve acentuado declinio dos niveis de produtividade média 

no periodo, a uma taxa de 963 kgl hal ano, 

quedas registradas em 88 e 89. 

em fun~~o das 

Local 16 - Fazenda Santo Antonio (Hercu13ndia, SP) 

As produ~~es do local foram bastante 

irregulares, alternando altas e muito baixas produtividades 

no periodo. Lavoura antiga, com 22 anos, o fator idade deve 

iniluir negativamente sobre o desempenho da cultura. 

o solo, amostrado pr6ximo à cova, tem 

vantagens pelo iato de ser eutr6fico e possuir argila de 

atividade média a alta. Isso condiciona valores mais 

elevados da T e S, uma vez que o solo é de alta satura~~o 

por bases. Nestas condi~bes, n~o se verificam problemas com 

o aluminio trocável. 

Mas, o magnésio ainda é muito baixo, com 

desbalan~o da rela~~o Ca:Mg. o potássio, ao contrário, é 

alto ou muito alto, e a rela~~o Mg:K, muito baixa. Outras 

limita~~es presentes se relacionam com muito baixos teores 

de argila e muita areia grossa. 
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o manejo envolve prática irregular da 

calagem. Em 88, foi aplicada uma grande dose, da ordem de 

4,0 tI ha e realizada aduba~~o NPK e com micronutrientes, Zn 

e B, via foliar. 

O acentuado declinio da produtividade com o 

tempo, a uma taxa de 880 kgl hal ano, indica exaust~o da 

lavoura. O fato parece estar estreitamente relacionado com a 

idade e manejo deficiente, uma vez que o solo chega a ter 

mais qualidades do que limita~bes, em rela~~o a outros já 

analisados, que est~o produzindo melhor na regi~o. 

Local 19 - Fazenda Santa Gertrudes (Marilia, SP) 

Lavoura também com 22 anos, detém a fiegunda 

menor média de produtividade da área (2148 kgl ha), com 

acentuada oscila~~o entre muito baixas e médias 

produtividades. 

Os melhores resultados ocorreram em 85 e 87, 

respectivamente 4212 e 4086 kgl ha. 

deveria ter sido da mesma ordem, 

A safra de 89, que 

foi muito pequena, 

acarretando dois anos seguidos de muito baixos desempenhos. 

As principais limita~bes do solo 

identificadas foram a presen~a de adensamento próximo à 

superficie, entre 6 e 45 cm, e teores muito baixos de argila 

no perfil, com muita areia grossa. 

A fertilidade é comprometida pela acidez 

elevada, já a 6 cm, com teores muito baixos de cálcio e 
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magnésio trocáveis. A partir de 22 cm, o aluminio aparece em 

niveis tóxicos e o solo passa a ser álico. Fósforo e 

potássio ocorrem em teores médios até 45 cm, quando ficam 

muito baixos. 

A cal agem efetuada é insuficiente para 

neutralizar a acidez dos primeiros 20 cm junto á cova. o pH 

baixo, diminui a disponibilidade dos cátions básicos, cálcio 

e magnésio (RAIJ, 1981), já fornecidos precariamente. A 

aduba~~o apenas com NK, aparen t"emen te mui to pesada com 

potássio, 

produ~~o. 

per iodo 

refor~a a acidez, com efeito depressivo na 

A evolu~~o negativa da produtividade no 

considerado é grandemente influenciada pelos 

péssimos resultados em 88 e 89. o perfil da produ~~o n~o é 

t~o dramático como o da área anterior, mas a taxa de 

declinio, da ordem de 419 kg/ ha/ ano, também é elevada. 

De maneira semelhante, a idade e o maneja 

inadequado parecem responder pelo fraco desempenho da 

lavoura. 

Local 20 - Fazenda Santo Antonio (Vera Cruz) 

Outra área com mais de vinte anos que mostra 

sinais de exaust~o, evidenciada pela lenta recupera~~o após 

ano de boa safra, como a ocorrida em 84. A partir de 1984, 

mudou dramaticamente o perfil de desempenho, 

baixos nos anos subsequentes. 
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negativa, 

A evolu~~o da produtividade no período é 

como nos dois casos anteriores, decaindo a uma 

taxa de 490 kgl hal ano. A média das produtividades n~o é 

das menores, por influência exclusiva do ótimo resultado em 

84. 

área, 

o solo podzólico vermelho-amarelo álico dessa 

é semelhante a outros da regi~o. Apresenta muito 

baixos teores de argila e muita areia grossa. Até 15 cm é 

eutrófico e a T e S s~o médias. Após 15 cm, porém, advém os 

mesmos problemas de fertilidade já comentados: acidez 

elevada; baixos teores de cálcio e magnésio trocáveis; 

desbalan~o das rela~~es Ca:Mg e Mg:K; alumínio trocável 

alto, embora o caráter álico só se evidencie após 80 cm. Os 

teores de matéria org~nica s~o médios, n~o apresentando, 

também, restri~~es quanto ao fósforo. 

O manejo é deficiente. E efetuada aduba~~o 

NPK, mas seu aproveitamento é prejudicado pela n~o aplica~~o 

de calcário. Sem calagem o pH se mantém baixo, na faixa de 

menor solubilidade dos nutrientes e ótima para o aluminio 

(RAIJ, 1981). Também n~o s~o fornecidos cálcio e magnésio, 

que deveriam estar em maior propor~~o no complexo. Este 

passa a ser saturado por alumínio e hidrogênio, 

em tais condi~~es. 

abundantes 

Novamente, a idade da planta e o manejo 

precário, parecem influir decisivamente sobre o desempenho 

da lavoura. 
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Local 27 - Fazenda S~o Carlos (Gália, SP) 

A lavoura, instalada sobre latossolo vermelho 

escuro, mantém niveis médios a altos de produ~~o, e detém o 

menor coeficiente de varia~~o da produtividade, 

551.. 

da ordem de 

Em 89, houve uma queda muito acentuada da 

produtividade (Tabela 4.14), mas no cemputo geral, a 

evolu~~o é ligeiramente positiva, 

de 27 kgl hal ano. 

com. acréscimo a uma taxa 

Anualmente é praticada a calag~m, no nivel de 

1,2 tI ha, aduba~~o NPK e com micronutrientes Zn e B. A 

aplica~~o dos corretivos consegue neutralizar os primeiros 

20 cm de solo, mas n~o é suficiente para melhorar as 

condi~bes a profundidades maiores. 

Assim, após os 20 cm a acidez já é alta, com 

limita~bes devidas ao aluminio trocável e desbalan~o das 

rela~bes Ca:Mg e MgIK, que s~o baixas. Como para a maioria 

dos solos da área da pesquisa, a textura é média, com baixos 

teores de argila e elevados de areia grossa e fina. 

Aparentemente, o tipo de solo, latossolo, 

pode estar relacionado com ciclos menos acentuados de altas 

e baixas produ~bes de um ano para outro. 

Local 28 - Fazenda S~o Carlos (Gália, SP) 

Outra área dentro da mesma propriedade vista 

anteriormente, esta lavoura mostra uma oscila~~o mais 
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acentuada entre altas e baixas produ~bes, e uma evolu~~o 

francamente negativa, a uma taxa de 586 kg/ ha/ ano, por 

influência dos maus desempenhos em 88 e 89 (Tabela 4.14). 
~ 

o efeito da boa safra de 87 (6869 kg/ ha) na 

produ~~o de 88 foi ,violentamente negativo, determinando um 

péssimo resultado. 

Lavoura de mesma idade da área 27, 11 anos, 

está instalada sobre solo podz6lico vermelho-amarelo álico 

abrupto de textura média com muita areia grossa, tipico da 

regi~o. Embora seja eutr6fico até 17 cm, ap6s esta 

profundidade a acidez do perfil e o aluminio trocável s~o 

elevados e as bases, cálcio, magnésio e potássio, aparecem 

em teores baixos e muito baixos. 

A calagem, realizada no mesmo nivel de 1,2 

ti hal ano, n~o foi suficiente para promover a completa 

neutraliza~~o da rea~~o dO solo nos primeiros 20 cm. 

Possivelmente isto reflita resposta mais limitada ao manejo, 

relacionada com o tipo de solo, que também responderia pelo 

ciclo bianual mais acentuado. 

4.4 O efeito isolado de cada fator nas produ~bes: 

resu~tados das correla~bes simples 

4.4.1 Avalia~~o da influência do clima 

A avalia~~o parcial da influência dos 

atributos climáticos no desempenho das lavouras no periodo, 

foi efetivada estabelecendo matrizes de correla~~o linear 
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simples da produtividade final das lavouras com os 

parametros meteorol6gicos. 

Os dados climáticos foram organizados por 
. 

periodos trimestrais, aproximadamente associados com as 

fases fenol6gicas do cafeeiro, conforme definidos no 

trabalho de PAES DE CAMARGO et alii (1984). 

Os parametros meteorol6gicos avaliados foram: 

1) precipita~~o acumulada no trimestre, em milimetros; 

2) frequência de chuvas, em número de dias; 

3) temperaturas máximas (médias trimestrais das médias 

mensais e médias trimestrais dos valores extremos em cada 

mês); em graus Celsius; 

4) temperaturas minimas (médias trimestrais das médias 

mensais e médias trimestrais dos valores extremos em cada 

mês), em graus Celsius; 

Os trimestres, respectivas fases fenol6gicas 

associadas e a simbologia utilizada para representa~~o das 

variáveis meteorol6gicas s~o apresentados na Tabela 4.15. 

As variáveis de desempenho incluiram as 

produtividades anuais das lavouras e as médias para os seis 

anos, todas expressas em quilos por hectare de café em cOco. 

Na montagem das matrizes, as produ~~es de um 

ano foram correlacionadas com os registros meteorol6gicos 

ocorridos no ano imediatamente anterior. 

Os resultados das análises de correla~~o s~o 

apresentados na Tabela 4.16, com aindica~~o de todos os 
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Tabela 4.15 - Trilestres, fases fenológicas aproxiladas e variáveis 

leteorolbgicas correspondentes, para análise do efeito do clila 

nas produibes. 

Trilestre Fase V a r i á v e i s c 1 i • á t i c a s 

Fenológica Pp FQ Tu Taaa T.i Tlia 

lIai-jun-jul abotoalento Xl X9 X17 X25 n3 X41 

Jul-ago-set abotoalentol 
florescilento X2 UO XI8 X26 X34 X42 

Ago-set-out fi orescilen to X3 X11 XI9 X27 X35 X43 

Out-nov-dez florescilentol 
·chulbinho· 14 X12 X20 X28 X36 X44 

Hov-dez-jan ·chulbinho·' 
.granaito X5 X13 X21 129 X37 X45 

Jan-fev-aar Ih. veget.' 
granai30 X6 U4 X22 X30 nB X46 

Fev-Iar-abr granai301 
inicio laturac. Xl X1S X23 131 139 X·H 

Abr-Iai-jun laturaitol 
colheita IB X16 X24 X32 X40 X4B 

Códigos: Pp (precipi ta~30 acululadal j FQ ( fre.Qu@ncia de chuvas) j Tia 
{telperatura IAxila lédial j Tlaa (Iédia da telperatura láxila absoluta); Tli 
(telperatura linila lédia)j Tlia (Iédia da telperatura linila absoluta). 
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Tabela 4.16 - Atributos clilàticos carrel acionadas ao nivel de 51 de probabilidade, cal as 

produ~aes de café de dez locais na regi~o de Marilia e 6ar~a. 

local Posto 

Meteorol. 

V a r i à v e i s C li. á t i C a s 

1 Adalantina X2 (0,97); X3 (0,94); X4 (0,88); X5 (0,891; XI0 (0,86); X15 (-0,85); X18 

(-0,86); X19 (-0,89); 141 (0,95) 

2 6ar,a X2 (0,96); X12 (0,82); X18 (-0,96); X19 {-O,88}; X25 (0,82); X28 {-0,96)i 

140 (0,82); 141 (0,96) 

3 Garça 18 (-0,88); 116 (-0,85); X17 (0,88); X22 (0,82); 124 (0,82); X25 (0,97); 

X26 (-0,82); X27 (-0,82); 133 (0,88); X40 (0,97); X41 (O,82) 

11 Adalantina X2 (0,94); X3 (0,97); X14 (-0,84) 

15 Adalantina X8 (-0,94); 114 (-0,85); 124 (0,82) 

16 Gar,a 18 (-O,98); X14 (-0,84); X16 {-0,94}j X17 (0,82); X22 (0,93)j X24 (0,88); 

X25 (0,88); X27 (-0,93}j 133 (0,82); 140 (0,88) 

19 Garça X8 (-0,94); X16 (-0,87); 124 (0,96)1 125 (0,97); X26 (-0,83}j 140 (0,97) 

20 Gar,a 144 (-0,91); 147 (0,82) 

27 Garça X21 (0,85); 132 (-0,85) 

28 Garça 18 (0,92); 121 (-0,82); X22 (0,84); X24 (0,96); 125 (0,96); X27 (-0,84); 

X32 (-0,82); 140 (0,96) 

Obs.: Os nú.eros entre par~nteses indicai os valores e sinais das regressOes (r). 
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atributos climáticos que se correlacionaram 

significativamente com as produ.~es em cada local, 

de 5% de probabilidade pelo teste t de Student. 

ao nivel 

Os atributos que se destacaram por se 

correlacionarem com o maior número de locais e apresentarem 

os maiores coeficientes de determina.~o foram: 

X2 precipita.~o no trimestre julho-agosto-setembro, 

associado às fases de abotoamento e florescimento do 

cafeeiro; 

X8 - precipita.~o no trimestre abril-maio-junho, 

correspondente às fases de matura~~o e colheita e 

abotoamento relativo à safra seguinte; 

Xl7 - temperatura máxima média no trimestre maio-junho

julho, relativo ao abotoamento; 

X22 - temperatura máxima média no trimestre janeiro-

fevereiro-mar.o (máxima vegeta.~o e grana.~o); 

X24 - temperatura máxima média no trimestre abril-maio-junho 

(matura~~o e colheita; abotoamento da safra seguinte); 

X25 - média da temperatura máxima absoluta no trimestre 

maio-junho-julho (abotoamento); 

X27 - média da temperatura máxima absoluta no trimestre 

agosto-setembro-outubro (florescimento); 

X33 - temperatura minima média no trimestre maio-junho-julho 

(abotoamento); 

X40 - temperatura minima média no trimestre abril-maio-junho 

(matura~~o e colheita; abotoamento da safra seguinte); 
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X41 - média da temperatura minima absoluta no trimestre 

maio-junho-julho. 

Os resultados evidenciam a importancia da 

precipita~~o pluviométrica e temperatura nas fases de 

abotoamento, florescimento, máxima vegeta~~o e grana~~o. As 

correla~ees com a precipita~~o s~o concordantes com as 

obtidas para o cafeeiro por LAINS e SILVA (1956), TOSELLO & 

ARRUDA 

(1984). 

(1962); CASTRO (1961); e, PAES DE CAMARGO et alii 

A epoca da matura~~o e colheita, ou mais 

propriamente ao inicio do abotoamento da safra seguinte, a 

correla~~o da produ~~o com a precipita~~o (representada pela 

variável X8) é negativa. Este resultado pode estar 

relacionado com o fato de que o estimulo para libera~~o da 

dorm~ncia, após a inicia~~o da gema floral, vem a ser um 

periodo de estresse hidrico, conforme relatam RENA & MAESTRI 

(1987). 

Na fase do florescimento, no entanto, a 

produ~~o mostra correla~~o positiva com a precipita~~o 

(variável X2). Isso provavelmente se relacione com o fato, 

também referido por aqueles autores, de que o estimulo para 

a florada vem a ser as primeiras chuvas após a esta~~o seca. 

De modo geral, as produ~ees mostram 

correla~~o positiva com o aumento da temperatura, exceto à 

época do florescimento (variável X27), em que a correla~~o é 

negativa. Esta tendência novamente é condizente com a 
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literatura, a qual relata o efeito térmico na ocorrência de 

abortamento floral em Coffea arabica, 

por "estre 1 inha" (RENA & MAESTRI, 1987). 

fenÔmeno conhecido 

As variáveis selecionadas nessa fase, 

posteriormente integraram as matrizes para as análises de 

regress~o múltipla. 

4.4.2 Avalia~~o da influência do solo nas produ~Oes 

(1)- atributos da classifica~~o de solos 

A avalia~~o preliminar da influência dos 

solos nas produtividades das lavouras cafeeiras também 

iniciou pelo estabelecimento de matrizes de correla~~o 

linear simples. 

Os atributos edáficos avaliados nesta fase, 

considerando as profundidades 1 (horizontes superficiais) e 

2 (horizontes subsuperficiais) foram: 

AG areia grossa; 

AF areia fina; 

SI siltej 

ARG - argila; 

SI+ARG - silte + argila; 

pH - pH em água; 

pHK - pH em KC 1 ; 

C - carbono org~nico; 

AI - aluminio trocável; 

H - acidez n~o trocável; 
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m - satura~~o por aluminio; 

Ca cálcio trocável; 

Mg magnésio trocável; 

K - potássio trocável; 

1/K - inverso do potássio trocável; 

S soma de bases trocáveis; 

T capacidade de troca de cátions; 

V% - satura~~o por bases. 

As variáveis de produtividade foram as 

seguintes: 

1) produ~ees anuais no periodo entre 1984 e 1989 

(variáveis Y1984, Y1985, Y1986, Y1987, Y1988, Y1989); 

2) médias bianuais progressivas das produtividades 

(variáveis Y84/85, Y85/86, Y86/87, Y87/88, Y88/89); 

3) média das produtividades no periodo de seis anos 

(variável Ymed6an). 

As matrizes de correla~~o linear simples 

foram montadas com os valores das produ~~es e dos atributos 

edáficos relativos a cada local. 

A Tabela 4.17 relaciona os atributos edáficos 

que se correlacionaram significativamente com as produ~ees 

de café, 

Student. 

revelaram 

ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste t de 

Os teores de silte e argila nos solos se 

atributos importantes para considera~~o nas 

análises multivariadas, uma vez terem influenciado as 
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Tabela 4.17 - Atributos fisicos e quilicas dos solos correlacionado, ao nivel de 51 de 

probabilidade {teste t, de Studentl COI as produ~Oes de café de dez locais na 

regi~o de "arilia e 6ar~a. 

Variàvel A t r i b u tas f 1 s i c o s e qui I i c o s 
Dependente 
(Produ~~ol 

Y1984 Sll (-0,671; SI2 (-0,521; SIl+AR61 (-0,51); SI2+AR62 (-0,561; pHl (0,54); pHKl 

(0,711; AlI (-0,56); 11 (-0,61); T2 (-0,541; VI (0,56) 

Y1985 C2 (-0,78); l/Kl (0,62); 

V1986 S11 (-0,62); AR62 (-0,68); SIl+AR61 (-0,751; SI2+AR62 (-0,66); C2 (-0,64); T2 

(-0,67J 

V1988 AR61 10,8b); AR62 (0,82); SIl+AR61 (0,72) 

Y19B9 AR61 {-o,74}; AR62 (-0,77); SIl+AR61 (-O,8B}j S12+AR62 (-O,5B) 

V84/85 S11 (-0,82); S12 (-0,711; S12+AR62 (-O,75); C2 (-0,87l; Kl {-0,561; l/Kl (0,53); T2 

(-0,671 

V85/86 511 (-0,641; SI2 (-0,54); S12+AR62 (-0,66); C2 (-0,84); II (-0,571; l/Kl (0,571; T2 

(-0,64) 

Y86/87 SIl (-0,55); Kl (-O,53); T2 (-0,63) 

Y88/89 AlI (-0,611; 11 (-0,60) 

Y"ED6AN SI1 (-0,691; S12 (-0,55); C2 (-0,70); Kl (-0,56); T2 (-0,67) 

Códigos: SI (silte)j AR6 (argilal; pH (pH el água); pHK (pH el KCI); AI (alulinio tracàvel}j I 

(satura~~o por alulinio)j K (potàssio trocávell; l/K (inverso do potàssio trocàvell; T 
(capacidade de troca de càtions); V (satura~~o por bases); C (carbono organicol; lndice 1 
(horizontes superficiais); índice 2 (horizontes subsuperficiais). 
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produ~bes de todos os anos considerados, exceto em 1987. 

KUPPER (1983) fez referência a solos com mais 

de 15% de areia ou menos de 20% de argila após 40 a 50 cm 

de profundidade, caso da maioria dos solos das áreas 

estudadas, como n~o sendo recomendáveis para a instala~~o de 

cafezais, por sua influência restritiva na capacidade de 

armazenamento de água e nutrientes. 

As correla~ees obtidas, no entanto, foram 

negativas, exceto com as produ~bes em 1988. Supostamente 

tais resultados podem estar relacionados com problemas 

fisicos associados à eleva~~o dos teores de silte e argila 

em profundidade nos solos. 

Outros atributos selecionados 

investiga~~o nas análises multivariadas foram: 

pH em água e em KCI na profundidade 1; 

teores de aluminio trocável na profundidade 1; 

satura~~o por aluminio na profundidade 1; 

para 

teores e inverso dos teores de potássio trocável na 

profundidade 1; 

capacidade de troca de cátions na profundidade 2; 

satura~~o por bases na profundidade 1. 

Como esperado, as correla~bes da produ~~o s~o 

positivas em rela~~o ao pH e negativas relativamente aos 

teores de aluminio trocável e à satura~~o por aluminio. 

Anteriormente, a rea~~o muito ácida e toxidez por aluminio 

trocável já haviam sido apontadas como possiveis fatores 
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restritivos. 

Os resultados para potássio trocável refletem 

que aduba~ees muito pesadas induziram a desbalan~o de 

nutrientes nos solos, especialmente com rela~~o ao magnésio. 

A correla~~o da produ~~o com a satura~~o por 

bases foi naturalmente positiva. Entretanto, com a 

capacidade de troca de cátions em subsuperficie foi 

negativa, possivelmente pelo complexo estar saturado por 

hidrogênio e aluminio na maioria dos solos, refletindo uma 

condi~~o mais restritiva do que favorável para a planta. 

4.4.3 Avalia~~o da influência do solo nas 

produ~ees (2)- atributos de fertilidade 

A avalia~~o da influência dos atributos de 

fertilidade dos solos sobre as produ~ees das lavouras também 

foi efetuada estabelecendo matrizes de correla~~o linear 

simples. 

Os atributos edáficos indicativos da 

fertilidade quimica avaliados nessa fase, considerando as 

oito posi~ees (Cl, C2, C3, C4, Ri, R2, R3, R4), foram: 

P - fósforo; 

MO matéria org~nica; 

pH pH em CaC12; 

HAl - acidez potencial; 

K - potássio trocável; 

i/K - inverso de potássio trocável; 
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Ca cálcio trocávelj 

Mg magnésio trocável; 

Ca/Mg - rela~~o cálcio-magnésio; 

Mg/K - rela~~o magnésio-potássio; 

5 soma de bases trocáveis; 

T capacidade de troca de cátions; 

V satura~~o por bases. 

As variáveis de produtividade foram as mesmas 

utilizadas na fase anterior, conforme definido em 4.4.2. 

A tabela 4.18 relaciona as variáveis que se 

correlacionaram significativamente com as produ~~es das 

lavouras, ao nivel de 51. de probabilidade, pelo teste t de 

Student. 

Os resultados evidenciam a importancia da 

matéria organica, do teor de fósforo, do pH, do cálcio, da 

soma de bases, da satura~~o por bases e, especialmente, das 

rela~~es Ca:Mg, Mg:K e l/K sobre o desempenho das lavouras. 

Na proje~~o da copa, onde predomina alta 

acidez no solo, as produ~~es se correlacionaram 

positivamente com o aumento do pH. 

Já para matéria organica, as correla~~es 

foram negativas. Nas camadas mais profundas, onde o pH é 

baixo, também é menor a decomposi~~o da matéria organica. 

Pode-se supor que nos solos estudados, o aumento da matéria 

organica do solo, reflita menor decomposi~~o devido à 

acidez. Os resultados negativos das correla~~es indicariam, 
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Tabela 4.18 - Atributos de fertilidade do solo e respectivos coeficientes de regress~o, 

Variãvel 
Dependente 
(Produ~~ol 

Y19B4 

Y19B5 

Y19Bb 

Y19B7 

Y19BB 

Y1989 

Y84/8S 

Y8S/8b 

YBb/B7 

YB7/BB 

YB8/B9 

significativamente correlacionados ao nivel de 5% de probabilidade (t, de Student) 

COI as produçOes dos cafezais de dez locais na regi~o de "arilia e Garça. 

A t r i b u t o d e F e r til i d a d e 

ftOC4 (-0,541; ftOR2 {-0,b6}; MOR1 (-0,69); Ca/"gCl (-0,521; Ca/"gRl (-0,S91; KR2 
(0,61); KR4 (O,55); 1/KR3 (-0,52); ftg/KCl (O,68); TR3 (-0,561; TR4 (-0,53) 

PC3 (0,64Ij PR2 (0,60); PR3 (0,60); KRl (-0,59); l/KRl (0,52); "g/KC3 (0,54) 

"g/KCl (O,54) 

PC3 (0,76); PC4 (0,86); PR2 (0,83); PR3 (0,66); ftOC2 (-O,54); pHC3 (0,74); CaC2 
(0,53); VC2 (0,60); VC3 (0,63) 

PC3 (-0,56) 

PC3 {0,b3)j pHR3 (-0,52}j pHR4 (-0,55); KR4 (0,55); Hg/KR3 (-0,771; "g/KR4 (-0,75J 

PC3 (0,72); PR2 (0,52); PR3 (0,64); "OCI (-0,61); pHC3 (0,52); Ca/HGRI (-0,68); KR3 
(0,55); I/KR3 (-0,52); "g/KC2 (0,5B); "g/KR4 (-0,56); TCl (-0,56); TC4 (-0,60) 

PC3 (0,68); pHC2 {0,55)i pHC3 (0,55); CaC2 (0,64); KRl (-0,60); "g/KC2 (0,56); VC2 
(0,53) 

PC3 (0,72); PC4 (0,78); PR2 (0,60); PR3 (0,71); pHC2 (0,55); pHC3 (0,70); SC2 
(0,56); VC2 (0,65) 

PC4 (0,63); pHC3 (0,58) 

PC3 (0,66); PC4 (0,64); PR2 (O,52); PR3 (0,67)j pHC3 (0,64); "g/KC2 (0,52); VC2 
(0,55) 

Codigos: "O (Iatéria orgânica); P (fostoro); Ca (cálcio); K (potássio); l/K (inverso do potássio); 
Ca/"g (relaç~o Ca:"g); "g/K {rela~~o "g:K)i pH (.pH)j T (capacidade de troca de cátions); S (sola de 
bases trocáveis); V (saturaç~o por bases); C (área adubada); R (leio da rua); 1 (0-5cl); 2 (0-
20cl); 3 {20-40cl)i 4 (40-60cI). 
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portanto, o efeito indireto do pH baixo e n~o da matéria 

organica em si. 

o fósforo é um elemento imóvel no solo, 

devendo estar disponivel na zona onde se concentram as 

raizes. Para o cafeeiro isto corresponde á uma camada até 50 

cm de profundidade (INFORZATO & REIS, 1974; FRANCO & 

INFORZATO, 1946). Coerentemente, o maior número de 

correla~~es significativas, envolvem a posi~~o PC3, ou teor 

de fósforo na área adubada, na camada entre 20-40 cm. 

Na condi~~o minima, mas ainda em equilibrio, 

KUPPER (1983) fez referência a que os teores de nutrientes 

deviam ser da ordem de 0,4 meq/ 100 9 TFSA, para o potássio; 

0,9 meq/ 100 9 TFSA para o magnésio; 2,8 meq/ 100 9 TFSA, 

para o cálcio; 4,0 meq/ 100 9 TFSA para a soma de bases; 10 

meq/ 100 9 TFSA para a capacidade de troca de cátions; e, 

40% de satura~~o por bases. 

Na condi~~o ideal, segundo aquele mesmo 

autor, o teor de potássio n~o se altera, o de magnésio sobe 

para 1,2 meq/ 100 9 TFSA e o de cálcio para 4,5 meq/ 100 g 

TFSA. A soma de bases vai a 6,0 meq/ 100 9 TFSA, a 

capacidade de troca de cátions n~o se altera, mas a 

satura~~o por bases se eleva para 60%. T~o importante quanto 

a quantidade total de bases disponiveis, KUPPER (1983) 

destacou a influência das rela~Ôes entre nutrientes, sendo 

que indicou para o cafeeiro, 

estando entre 1:3:9 e 1:5:25. 
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As correla~~es obtidas para o cálcio, soma de 

bases e satura~~o por bases, referidas às camadas na área 

adubada entre 0-20 cm (C2) e 20-40 cm (C3), foram sempre 

positivas. Isto é explicável por uma breve observa~~o da 

Tabela 4.6, que mostra que os teores de cálcio na proje~~o 

da copa, à exce~~o da camada 0-5 cm (Cl), s~o muito 

inferiores ao requerimento minimo do cafeeiro, o mesmo 

ocorrendo com a soma de bases. Quanto à satura~~o por bases, 

a condi~~o é relativamente boa para três locais, mas baixa 

para os demais, o que também explica correla~~o positiva. 

Os resultados obtidos para as rela~~es Ca:Mg 

(correla~~es negativas) e Mg:K (correla~~es positivas), com 

referência aos tratamentos na área adubada sugerem que o 

desbalan~o de nutrientes nos solos decorre, especialmente, 

em fun~~o dos teores muito baixos de magnésio trocável. Os 

valores deste nutriente na Tabela 4.6 evidenciam sua pequena 

disponibilidade nos solos. 

Assim como o que foi obtido para os atributos 

da classifica~~o de solos (se~~o 4.4.2), as correla~~es da 

com a capacidade de troca de cátions s~o produ~~o 

negativas, supostamente pelo complexo estar saturado 

predominantemente por ions aluminio e hidrogênio, o que 

condiciona uma situa~~o mais restritiva, 

aumenta. 

à medida que T 

Uma vez que n~o foi efetuado o estudo 

sistemático da distribui~~o do sistema radicular, como 
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previsto no inicio do projeto, a interpreta~~o 

resultados obtidos para as posi~~es no "meio da rua", 

prejudicada, n~o tendo sido incluida. 

dos 

ficou 

As variáveis selecionadas nessa fase foram 

posteriormente testadas nas regress~es múltiplas para 

obten~~o dos modelos multivariados de produtividade. 

4.4.4 Avalia~~o da influência do solo nas produ~~es 

(3)- atributos fisico-hidricos 

A avalia~~o da influência dos atributos 

fisico-hidricos sobre as produ~~es dos cafeeiros foi 

também realizada estabelecendo matrizes de correla.~o linear 

simples. 

Os atributos edáficos avaliados nesta fase, 

considerando as quinze posi.ees (C1, C2, C3, C4, C5, R1, R2, 

R3, R4, R5, M1, M2, M3, M4, M5) para cada local, foram: 

PT - porosidade total determinada; 

Ma - macroporosidade; 

mi microporosidade; 

AD água disponivel entre 0,01 e 0,80 MPa; 

FD - água facilmente disponivel (entre 0,01 e 0,10 MPa); 

D - densidade do solo. 

As variáveis de produtividade foram as mesmas 

empregadas nas fases anteriores, conforme definido em 

4.4.2. 

A Tabela 4.19 indica os atributos fisico-
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Tabela 4.19 - Atributos fisicos e hidricos significativalente c:orrelacionados COI as produ)bes dos 

VarUvel 
Dependente 
(Produ~~o) 

cafezais, ao nivel de 51 de probabilidade pelo teste t de Student, para dez locais na 

regi~o de "arilia e Sar)a. 

A t r i b u tos f i s i c o s e h i d r i c o s 

Y19B4 "A"l (0,52)j liC2 (-0,55); liC3 (-0,69); liC4 (-0,5B); aiC5 (-0,59); aiR3 (-0,59); 
aiR4 (-0,52); liR5 {-0,59)j li"1 (-O,77)j li"2 (-0,53); li"3 (-O,54); li"4 (-0,60); DCl 
(0,52); ADC2 (-0,55); ADC3 (-0,54); ADC4 (-0,60); ADR4 (-0,61); ADR5 (-0,53); AD"1 
(-0,61); ADK2 (-0,70); ADK3 (-0,60); AFC4 (-0,63); AFR5 (-0,52) 

Y19B5 "AR1 (0,6B) 

Y19B6 li"4 (-0,54); ADC4 (-0,66); AFC4 (-0,52) 

Y19BB DC3 (-0,56); ADR2 (0,63); ADR3 {0,67)j AFC3 (0,60) 

Y84/B5 "AR3 (O,63)j "AK2 10,63); KAK3 (0,561; liC3 {-0,5B)j ,iC4 (-0,62); aiC5 (-0,51); ,iR3 
{-0,621; ,iR4 (-0,54); liR5 (-0,52); liK4 (-0,66); DC5 (0,52); ADC2 (-0,76); ADC3 
(-0,72); ADR2 (-0,61); ADR3 {-0,521; ADK1 (-0,60); ADK2 (-0,6B); AFC2 (-0,60); AFR2 
(-0,53); AFK1 (-0,54) 

YS5/S6 KAK3 (0,56); aiK4 (-0,54); ADC2 (-0,52) 

Y86/S7 liC4 (-0,55); aiR5 (-0,53); aiK4 {-0,621; DCl (0,59) 

Y87/SS AFC3 (0,57) 

Y88/89 PTK1 (0,56); "AC4 (0,52); "AK4 (0,52); DC3 {-0,521; DC4 (-0,53); D"l {-0,561; D"3 

(-0,53); ADR2 (0,52); AFC3 (0,63) 

YI1ED6AN KAK3 (0,57); liC4 (-0,55); aiK4 (-0,62); ADC2 (-0,55); ADK2 (-0,52) 

Códigos: liA {Iacroporosidade)j li Ilicroporosidade)j D (densidade)j AD (água disponlvel); AF (água 
facillente disponivel); C (cova); R (rodagel de láquinas)j K (leio da rua); 1 (0-20cI); 2 (20-40cI); 3 
{40-60cI)j 4 160-BOclli 5 (BO-100cI). 
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hidricos que se correlacionaram significativamente com as 

produ~ees dos cafezais ao nivel de 5% de probabilidade, pelo 

teste t de Student. 

Os resultados indicam que as correla~ees s~o 

positivas em rela~~o á macroporosidade e negativas em 

rela~~o á microporosidade. Aparentemente, permanecem válidas 

as considera~ees de que o volume da macroporosidade nestes 

solos é inferior ao desejável e, 

microporosidade superior ao ideal. 

consequentemente, o da 

A porosidade 

menos significativo. Apenas 

total se revelou um atributo 

a média da produtividade no 

biênio 88/89 se correlacionou positivamente com a mesma. 

Os resultados para água disponivel e 

facilmente disponivel indicam maior número de correla~ees 

negativas, fato n~o esperado em solos de textura franco 

arenosa ou franco argilo-arenosa. Nas condi~ees das áreas 

estudadas, 

insuficiente 

esperava-se caracterizar 

disponibilidade de água, 

limita~ees 

indicada 

por 

por 

correla~ees positivas. Apenas as produtividades em 88, 89 e 

as médias bianuais em 87/88 e em 88/89 se correlacionaram 

positivamente com aqueles atributos hidricos. 

Nos casos em que as correla~ees foriam 

negativas para água disponivel e facilmente disponivel, 

foram positivas em rela~~o à densidade do solo. 

Os atributos selecionados nessa fase, também 

foram posteriormente incorporados ás matrizes para as 
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análises de regress~o múltipla e avalia~~o do 

integrado dos fatores. 

efeito 

4.5 O efeito integrado dos diversos fatores nas 

produ~eesl 

múltipla 

resultados das análises de regress~o 

A caracteriza~~o dos atributos mesológicos e 

do manejo permitiu identificar fatores presumivelmente 

limitantes ás produ~ees dos cafezais. Porém, a avalia~~o 

objetiva do efeito conjunto de todos eles foi efetivada 

lan~ando m~o da estatistica multivariada. Os métodos 

multivariados s~o extremamente poderosos por permitirem a 

manipula~~o de muitas variáveis simultaneamente (DAVIS, 

1973). 

A pesquisa através de um grande conjunto de 

variáveis potenciais, para identificar as que efetivamente 

s~o relevantes ao problema em quest~o, deve ser realizada de 

modo mais objetivo do que o simples exame da equa~~o de 

regress~o. Para se determinar a melhor regress~o múltipla, 

todas as combina~ees possiveis de variáveis precisam ser 

examinadas. Existem procedimentos que permitem operar uma 

regress~o ótima com esfor~o relativamente pequeno, 

descrito por DAVIS (1973). 

conforme 

lONTA & MACHADO (1989) desenvolveram um 

pacote estatistico, o SANEST, cuja última vers~o foi 

utilizada no presente trabalho para proceder às análises 
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multivariadas. Os processos de sele~~o de 
2 

variáveis 

empregados foram o máximo valor de r e o descendente. 
2 

O processo máximo r seleciona o melhor 

modelo de uma, de duas, de três variáveis, e assim por 

diante, até incluir em um mesmo modelo, ao final do 

processo, todas as variáveis previamente definidas como 

preditoras. 

O critério que determina a ordem de entrada 

das variáveis é o máximo coeficiente de correla~~o que pode 

ser alcan~ado em cada passo. As últimas variáveis que v~o 

sendo incorporadas, 
2 

produzem incrementos sucessivamente 

menores em r, sendo possivel discriminar as mais 

relevantes. 

A sele~~o descendente é uma modifica~~o do 

processo "backward elimination" (DAVIS, 1973) , introduzida 

pelos autores do SANEST (ZONTA & MACHADO, 1989) • Este 

processo de sele~~o elimina, passo-a-passo, as variáveis 

cujos coeficientes n~o s~o significativos, de acordo com o 

nivel de signific~ncia especificado pelo usuário (neste 

caso, de 51.). 

Uma variável retirada do modelo pode 

retornar, no entanto, nos passos posteriores desde que, na 

ausência de outras variáveis, passe a ter contribui~~o 

significativa. Ao final do processo de sele~~o, nem todas as 

variáveis permanecem no modelo. 

A avalia~~o iniciou considerando a influência 
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conjunta de fatores da planta, do manejo e do clima sobre as 

produ~ôes dos cafezais (variável dependente Y2) • Foi 

estabelecida uma matriz com as seguintes variáveis 

preditoras: 

Planta: Y1 - produ~~o do ano anterior; 

Idade idade da lavoura (anos); 

Manejo: Covas número de covas por hectare; 

Clima: 

Cal calagem (kg calcário/ ha); 

N aduba~~o nitrogenada (kg/ ha)j 

P O - aduba~~o fosfatada (kg/ ha); 
2 5 

K O - aduba~~o potássica (kg/ ha); 
2 

Zn - aduba~~o com zinco (kg/ ha); 

B - aduba~~o com boro (kg/ ha); 

no trimestre 

setembro; 

julho-agosto-

X5 - precipita~~o no trimestre novembro-dezembro-

janeiro; 

X8 - precipita~~o no trimestre abril-maio-junho; 

X10 - frequência de chuvas no trimestre julho-

agosto-setembro; 

X18 - temperatura máxima média no trimestre julho-

agosto-setembro; 

X20 - temperatura máxima média no trimestre outubro-

novembro-dezembro; 

X24 - temperatura máxima média no trimestre abril-

maio-junho; 

128 



X40 - temperatura minima média no trimestre abril-

maio-junho. 

As variáveis climáticas correspondem aos 

registros ocorridos no ano imediatamente anterior em rela~~o 

ao da variável dependente Y2 (produ~~o observada). 

As variáveis foram testadas 10 a 
2 

10, 

utilizando o processo de sele~~o máximo r • 

As primeiras dez variáveis acima relacionadas 

foram testadas em rela~~o à Y2. O modelo de dez variáveis 

preditoras (Yl, idade, covas, 

** 
cal, N, P O , K O, Zn, B, X2) 

252 
explicou 59,5% (r= 0,771 ) da varia~~o total. 

Resultado quase equivalente foi alcan~ado com 

o modelo intermediário de seis variáveis preditoras (Yl, 

K O, 
2 

B, X2), que explicou 59,2% da varia~~o covas, P O , 
2 5 

observada. Este fato evidenciou que as outras quatro 

variáveis (Zn, cal, N, idade) pouco acrescentaram ao 

resultado final. 

Baseando-se nessas tendências iniciais, 

algumas decis~es foram adotadas nas rodadas seguintes de 

correla~eles. 

As variáveis B e Zn foram eliminadas dos 

testes multivariados a partir desta rodada, apesar da 

aparente import~ncia da primeira. Isto porque os dados 

acerca das quantidades fornecidas dos respectivos adubos, 

n~o eram disponiveis para todos os locais. 

A variável P O também foi eliminada, 
2 5 
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possibilidade de substitui~~o pelas variáveis indicativas 

dos teores presentes no solo, consideradas mais diretamente 

relacionadas com desempenho. 

Apesar da pequena contribui~~o das variáveis 

calagem ( ca I ) , nitrogênio (N) e idade nas regress~es 

multivariadas, as três foram mantidas. Cal, porque se 

mostrara promissora na fase anterior de correla~ees simples; 

N, por sua import~ncia no desenvolvimento da planta e 

impossibilidade de considera~~o de outra forma; idade, 

porque também se constituiu em atributo distintivo entre os 

locais, por ocasi~o das correla~ees simples. 

A esse elenco selecionado de variáveis de 

planta e de manejo (Yi, idade, covas, cal, N, K O) foram 
2 

alternativamente acrescentados dois grupos de variáveis 

climáticas: a) X2, X8, X24, X40) e b) X5, X8, XI0, X20. 

Os dois modelos de dez variáveis resultantes 

explicaram indistintamente cerca de 60,7Y. da varia~~o total 

** (r= 0,779 ) • 

A evolu~~o do processo de sele~~o revelou as 

variáveis X2 e X8 como as mais poderosas dentre as oito 

testadas. Nos passos intermediários, o modelo com cinco 

variáveis preditoras (Yi, covas, N, X2 e X8) já explicava 

60,1Y. da varia~~o total. 

o modelo incluindo somente as três variáveis 

preditoras (YI, X2 e XI0) que compeem o modelo climático 

desenvolvido para o cafeeiro por PAES DE CAMARGO et alii 

130 



(1984) foi avaliado separadamente. Embora eficiente nas 

condi~ees de estudo daqueles autores, forneceu um resultado 

insatisfatório no caso presente. Explicou apenas 39,9% da 

varia~~o total, tornando-se claro que outros fatores 

deveriam ser considerados nas regressees múltiplas. 

A explica~~o para as diferen~as entre 

resultados é que PAES DE CAMARGO et alii (1984) estudaram 

as correla~ees dentro de um mesmo local e em lavouras 

submetidas aos mesmos tratos culturais. No presente 

trabalho, ao contrário, foram incluidos vários locais 

submetidos a manejo diferenciado, caracterizando uma 

situa~~o mais abrangente e menos homogênea. 

A etapa seguinte de avalia~~o dos fatores de 

produ~~o contemplou as variáveis de fertilidade dos solos.-

Ao conjunto anteriormente selecionado (Yl, 

idade, covas, N, X2, X8, X40) foram acrescentadas mais cinco 

variáveis preditoras: 

PC3 - fósforo na área adubada na camada 20-40 cm; 

pHC3 pH em água na área adubada na camada 20-40 cm; 

CaC2 cálcio trocável na área adubada na camada 0-20 cm; 

Mg/KC2 - rela~~o Mg:K na área adubada na camada 0-20 cm; 

VC2 - satura~~o por bases na área adubada na camada 0-20cm. 

A primeira rodada de correla~ees com Y2 desta 

etapa, iniciou com as variáveis preditoras Yl, idade, covas, 

N, X40, PC3, pHC3, CaC2, Mg/KC2 e VC2. 
2 

sele~~o continuou sendo o máximo r . 
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varia~~o 

Com esse modelo de dez variáveis, 68,81. da 

** total foi explicada (r= 0,829 ), melhorando 

substancialmente o valor prognóstico da regress~o. O modelo 

com cinco variáveis (Vi, N, X40, PC3, pHC3) já se mostrou 

muito bom, explicando 66,01. da varia~~o total. 

Na segunda rodada de correla~~es, a variável 

X40 foi substituida pelas variáveis X2 e X8, pois a 

combina~~o das duas se mostrou superior em rela~~o à 

anterior. 

O modelo de dez variáveis preditoras (Yi, 

idade, covas, N, X2, X8, PC3, pHC3, Mg/KC2, VC2) passou 

** ent~o a explicar 69,71. da varia~~o total (r= 0,835 ). O de 

cinco variáveis (Yi, idade, X2, PC3, Mg/KC2) teve 

comparativamente um pior desempenho que no caso anterior, 

explicando 64,01. da varia~~o total. 

A terceira rodada de correla~~es testou a 

combina~~o das variáveis X2 e X40, individualmente as mais 

poderosas. As demais foram mantidas: Yi, idade, covas, N, 

PC3, pHC3, Mg/KC2, VC2. A variável CaC2 foi retirada porque 

VC2 pareceu melhorar a correla~~o. 

O modelo com dez variáveis preditoras 

explicou 69,31. da varia~~o total, resultado equi~alente ao 

obtido na rodada anterior. O modelo de cinco variáveis foi 

idêntico ao obtido na primeira rodada. 

A evolu~~o do processo mostrou que a primeira 

variável de fertilidade incorporada ao modelo foi pHC3 (ia. 
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e 3a. rodadas) ou, simultaneamente PC3 e Mg/KC2 (2a. 

rodada). As variáveis de fertilidade mais importantes 

correspondem a pHC3, PC3 e VC2. 

A terceira fase de avalia.~o envolveu as 

variáveis físico-hídricas. Foram testadas as seguintes: 

DC2 - densidade próximo á cova na camada 20-40cm; 

ADC2 água disponível proximo á cova na camada 20-40 cm; 

ADR2 água disponível na rodagem de máquinas na camada 20-

40 cm; 

MARl - macroporosidade na rodagem de máquinas na camada 0-20 

cm; 

miC2 - microporosidade próximo á cova na camada 20-40 cm; 

o processo de sele.~o continuou sendo o 
2 

máximo r • 

o resultado, 

variáveis de fertilidade, 

comparativamente ao efeito das 

foi pior e o modelo com dez 

variáveis preditoras (Vi, idade, covas, N, X40, DC2, ADC2, 

ADR2, MAR1, miC2) explicou 63,81. da varia.~o total (r= 

** 0,799 ). O modelo com quatro variáveis (Yl, covas, X40, 

MAR1) já explicava 62,61. da varia.~o observada. 

Na segunda rodada, a variável X40 foi 

substituída pelas variáveis X2 e X8, e a variável ADR2 foi 

retirada. O resultado obtido com o modelo de dez variáveis 

preditoras melhorou em rela~~o ao anterior, explicando 66,51. 

da varia~~o total. O de cinco variáveis (Yl, covas, X2, X8 e 

MAR1) já pode explicar 65,6% da varia~~o observada. 
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Na terceira rodada, também foi testada a 

combina~~o X2/X40. Desta vez a variável N foi retirada e 

reintroduzida ADR2. O resultado foi intermediário aos dois 

precedentes. 

O modelo de dez variáveis preditoras explicou 

65,8% da varia~~o total e o de cinco (YI, covas, X2, X40, 

MARI), 64,9%. 

A variável MARI se mostrou a mais poderosa 

dentre as variáveis fisico-hidricas testadas. Seguem-se a 

ela ADC2, miC2 e DC2. A variável ADR2 pareceu menos 

importante. 

A quarta fase da avalia~~o, 
2 

ainda seguindo o 

processo de sele~~o máximo r, contemplou as variáveis 

representativas da granulometria dos perfis. Em menor 

número, foram avaliadas em conjunto com as fisico-hidricas 

selecionadas na fase anterior. 

As novas variáveis testadas foram: 

SI1+ARG1 - soma dos teores de silte e argila na profundidade 

1 (horizontes superficiais: A+AB ou A+E); 

SI2+ARG2 - soma dos teores de silte e argila na profundidade 

2 (horizontes subsuperficiais: Bt; Bw; ou 

Bt+Bw). 

A rodada inicial de correla~bes envolveu as 

seguintes dez variáveis preditoras: Y1, idade, covas, N, X2, 

X8, ADC2, MAR1, SI1+ARG1, SI2+ARG2. O modelo completo 

** explicou cerca de 72,7% da varia~~o total (r= 0,853 ) , 

134 



caracterizando novo salto de qualidade no valor prognóstico 

da regress~o em rela~~o às anteriores. 

o modelo de cinco variáveis (VI, idade, 

covas, X2, SI2+ARG2) teve um desempenho já destacado 

explicando 7I,0'l. da variaç~o total. Este fato evidenciou a 

import~ncia da variável SI2+ARG2. 

Na segunda rodada, as variáveis X2 e X8 foram 

substituidas por X40 e DC2 foi introduzida. o modelo com 

dez variáveis preditoras (Vi, idade, covas, N, X40, DC2, 

ADC2, MARi, SIi+ARGi, SI2+ARG2) foi pouco inferior ao 

anterior, explicando 72,0'l. da variaç~o total. 

o modelo de cinco variáveis (Vi, idade, 

covas, X40, SI2+ARG2), também foi pior, explicando cerca de 

67,7'l. da variaç~o observada. 

A terceira rodada reintroduziu X2 e X8j X40 e 

SIi+ARGi foram retiradas. o modelo com dez variáveis 

preditoras (Yi, idade, covas, N, X2, X8, DC2, ADC2, MARi, 

** SI2+ARG2) explicou 73,6'l. da variaç~o total (r= 0,858 ), 

caracterizando-se a melhor das três regress~es. 

o de seis variáveis (Yi, idade, covas, X2, 

DC2, SI2+ARG2) já foi muito bom, explicando 72,1'l. da 

variaç~o total, praticamente equivalente ao modelo completo 

da primeira rodada. 

A quinta fase de avaliaç~o incluiu, em uma 

única matriz, as principais variáveis de manejo, do clima, 

de fertilidade e fisico-hidri~as selecionadas nas fases 
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anteriores, para uma primeira análise conjunta. 

A primeira rodada de eorrela~~es com Y2 

contemplou as quatorze variáveis seguintes: 

Planta: Yi - produ~~o do ano anterior; 

idade - idade da lavoura (anos); 

Manejo: N - aduba~~o nitrogenada (kg N/ ha); 

Clima: X2 - precipita~~o 

setembro; 

X8 - precipita~~o 

junho; 

(mm) no trimestre julho-agosto-

(mm) no trimestre abril-maio-

Fertilidade: 

PC3 - fósforo na área adubada na camada 20-40 cm; 

pHC3 - pH em água na área adubada na camada 20-40 cm; 

Mg/KC2 rela~~o Mg:K na área adubada na camada 0-20 

cm; 

Fisico-hidricas: 

DC2 - densidade do solo próximo à cova na camada 20-

40 em; 

ADC2 água disponivel próximo à cova na camada 20-

40 cm; 

MARi - macroporosidade na rodagem de máquinas na 

camada 0-20 em; 

miC2 - mieroporosidade próximo à cova na camada 20-

40 cm; 

SI2+ARG2 - soma dos teores de silte e argila em 

subsuperficie. 
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o modelo de quatorze variáveis explicou 75,1'l. 

** 
da varia~~o total (r= 0,867 >, melhorando a qualidade da 

previs~o. O modelo com sete variáveis (V1, idade, N, X2, X8, 

pHC3, SI2+ARG2) apresentou resultado pouco inferior, 

explicando 74,l'l. da varia~~o total. 

Numa segunda rodada, a variável pHC3 foi 

retirada, sendo introduzida VC2. O resultado n~o se alterou. 

o modelo completo explicou os mesmos 75,1'l. da varia~~o 

total. 

O modelo com sete variáveis (VI, idade, X2, 

VC2, DC2, ADC2, SI2+ARG2) foi, entretanto, pouco inferior, 

explicando 73,0'l. da varia~~o observada. A variável pHC3 

pareceu mais forte que VC2. 

A terceira rodada de correla~ôes também 

reuniu quatorze variáveis preditoras, 
2 

avalia~~o sendo ainda o máximo r • 

o processo de 

Foram introduzidas duas novas variáveis: NPL 

(número de plantas por hectare) e Xl7 (temperatura máxima 

média no trimestre maio-junho-julho). As variáveis X8 e miC2 

foram retiradas. 

o modelo com quatorze variáveis preditoras 

** 
explicou 75,2'l. da varia~~o total (r= 0,867 ). O modelo com 

sete variáveis (V1, idade, N, X2,X17, pHC3, SI2+ARG2) 

apresentou resultado também muito bom, explicando 74,0'l.. 

Numa quarta rodada, a variável X8 foi 

reintroduzida e ADC2 retirada do conjunto. O processo de 
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sele~~o de variáveis foi alterado para o descendente 

("backward" modificado). 

o modelo completo (Vl, 

X2, X8, X17, PC3, pHC3, Mg/KC2, 

idade, covas, NPL, N, 

DC2, MAR1, 

** 
SI2+ARG2) 

explicou 75,1'l. da varia~~o total (r= 0,867 ) , praticamente 

o mesmo obtido com o modelo completo precedente. 

o modelo com sete variáveis neste caso foi 

inferior ao anterior, explicando 72,3'l. da varia~~o total. O 

processo de sele~~o findou no passo 11, com um modelo de 

apenas quatro variáveis preditoras (Yl, X2, pHC3, DC2), que 

** explicou 66,0'l. da varia~~o total (r= 0,813 ). 

Na quinta rodada desta fase, foi introduzida 

a variável ~/K1 (inverso do teor de potássio na profundidade 

1), em substitui~~o à variável Mg/KC2. Foi mantido o 

processo de sele~~o descendente. 

O modelo completo (V1, idade, covas, NPL, N, 

X2, X8, X17, PC3, pHC3, 1/Kl, DC2, MAR1, SI2+ARG2) explicou 

** 75,2'l. da varia~~o total (r= 0,867 ) , evidenciando o efeito. 

equivalente das variáveis Mg/KC2 e 1/K1 nas regress~es. 

Nos passos intermediários, o modelo com sete 

variáveis (Yl, idade, covas, NPL, N, X2, X17, pHC3, 

SI2+ARG2) explicou 74,0'l. da varia~~o observada. Ao final do 

processo, foi selecionado um modelo com sete variáveis 

preditoras (Y1, idade, N, X2, X8, pHC3, SI2+ARG2), que 

** explicou 74,l'/. da varia~~o total (r= 0,861 ) . 
Ainda nessa fase, procedeu-se à sexta rodada 
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de correla~eJes. A variável miC2 foi incluida, reintroduzida 

ADC2 e excluidas covas e X17. 

o modelo completo (YI, idade, NPL, N, X2, X8, 

PC3, pHC3, 1/KI, DC2, ADC2, MAR1, miC2, SI2+ARG2) explicou 

** 75,11. da varia~~o total (r= 0,867 ). O processo de sele~~o 

findou no passo 12, com um modelo de cinco variáveis 

preditoras (Y1, idade, X2, pHC3, SI2+ARG2), explicando 73,21. 

** da varia~~o total (r= 0,855 ). 

Numa tentativa de melhorar o valor 

prognóstico dos modelos até ent~o selecionados, cujos 

coeficientes de determina~~o pouco excederam o patamar dos 

751., foi efetuada nova avalia~~o em separado de variáveis 

climáticas e combina~eJes ainda n~o experimentadas. 

Se inicialmente a ênfase recaiu sobre a 

avalia~~o do efeito das precipita~eJes, nesta fase o enfoque 

se deslocou para as variáveis de temperatura. 

As novas variáveis climáticas testadas foram: 

X22 - temperatura máxima média no trimestre janeiro-

fevereiro-mar~o; 

X25 - média da temperatura máxima absoluta no trimestre 

maio-junho-julho; 

X27 - média da temperatura máxima absoluta no trimestre 

agosto-setembro-outubroj 

X33 - temperatura minima média no trimestre maio-junho-

julho; 

X41 - média da temperatura minima absoluta no trimestre 
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maio-junho-julho. 

o processo de sele~~o utilizado continuou 

sendo o descendente. Esta fase envolveu quatro rodadas de 

correla~ees sendo que o resultado final apontou a combina~~o 

das variáveis X8 e X41 como sendo a mais promissora dentre 

as que foram testadas. 

Finda esta etapa, foi retomado o processo de 

avalia~~o em conjunto dos diferentes tipos de variáveis 

mesol6gicas e do manejo. 

Esta correspondeu á última fase de 

correla~ees empreendida, 

combina~ees de variáveis. 

ainda foi o descendente. 

envolvendo seis diferentes 

o processo de sele~~o adotado 

A Tabela 4.20 relaciona as combina~ees de 

variáveis testadas e os coeficientes de determina~~o e de 

regress~o dos respectivos modelos completos (passo inicial 

do processo de sele~~o). 

A observa~~o da Tabela 4.20 evidencia que 

duas variáveis foram mantidas em todas as combina~ees 

testadas. Estas variáveis correspondem a V1 (produ~~o do ano 

anterior) e idade (idade das lavouras). As demais foram 

alternativamente introduzidas e retiradas para analisar os 

efeitos nos resultados finais. 

o modelo de melhor correla~~o obtido no 

trabalho se originou da 5a. combina~~o de variáveis 

preditoras da Tabela 4.20, explicando 76,61. da varia~~o 
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Tabela 4.20 - Variáveis, coeficientes de deterlina,~o e regress~o de seis lodelos lultivariados 

de previs~o da produ~~o de café e. dez locais na regi~o de Karilia e 6ar,a. 

No. V a r i á v e i s p r e d i t o r a s 

1 Vi, idade, covas, N, XS, X41, PC3, pHC3, Kg/KC2, DC2, ADC2, MARl, 

liC2, SI2+AR62 

2 Vi, idade, covas, N, X2, X24, 125, PC3, pHC3, Kg/KC2, DC2, ADC2, 

3 Vi, idade, covas, N, X2, X24, X41, VC2, pHC3, PC3, SI2+AR62 

4 Yi, idade, NPl, N, X2, l8, X24, 141, pHC3, VC2, DC2, KARl, ADC2, 

SI2+AR62 

5 V1, idade, covas, N, X2, 18, X41, PC3, CaC2, Kg/lC2, DC2, ADC2, 

KAR1, SI2+AR62 

V1, idade, covas, NPl, l2, IB, 141, PC3, pHC3, Kg/KC2, DC2, ADC2, 

KAR1, SI2+AR62 

Varia~~o 

Explicada r 
(X) 

76,5 0,874 

69,5 0,B34 

74,4 0,863 

74,9 O,B6b 

76,6 0,876 

76,5 0,874 

.* 

•• 
ti 

ti 

ti 

fi 

Códigos: Vl (produ,~o do ano anterior); idade (idade da lavoura); covas (núlero de covas por 
hectare); NPl {nulero de plantas por hectare)j N (aduba~~o nitrogenada); X2 (precipita~~o no 
trilestre jul-ago-setlj IB (precipita~~o no trimestre abr-Iai-jun)j X24 (telperatura aáxila média no 
trilestre abr-Iai-junJj X25 (Iédia telperatura láxila absoluta no trilestre no trilestre lai- jun
jul)j 141 (Iédia telperatura alnila absoluta no trilestre lai-jun-jul)j PC3 (fósforo na área adubada 
na calada 20-40 cl)j VC2 (satura~~o por bases na área adubada na calada 0-20 CI)i CaC2 (cálcio 
trocável na área adubada na calada 0-20 clli pHC3 {pH el água na área adubada na calada 20-40 CI)i 
Kg/KC2 (rela~~o "gfK trocáveis na ~rea adubada na calada 0-20 cl)j DC2 (densidade junto á cova na 
calada 20-40 CI); ADC2 (água disponível junto à cova na calada 20-40 CI)i MAR1 (Iacroporosidade na 
rodagel de láquinas na calada 0-20 CI)i liC2 (Iicroporosidade junto à cova na calada 20-40 CI)i 
S12+AR62 (soma dos teores de silte e argila em subsuperficie). 
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total da produ~~o. A equa~~o representativa é a seguinte: 

V2= 10883,76 - 0,56Vl - 557,20idade - 8,52covas + 2,40N + 

-4,93X2 - 0,87X8 + 771,94X41+ 134,79PC3+ 4167,12CaC2 + 

- 332,56Mg/KC2 + 9455,40DC2 - 343,29ADC2 - 181,05MAR1 + 

** - 255,44SI2+ARG2 (r= 0,876 ) 

o referido modelo pbe em evidência as 

variáveis, dentre todas testadas, que maior influência 

exercem sobre as produtividades de café nas áreas da 

pesquisa. 

A do ano anterior (V1) é, 

reconhecidamente, um importante fator de influência na 

produ~~o do cafeeiro (BEAUMONT, 1939; LAINS e SILVA, 1956; 

TOSELLO & ARRUDA, 1962; PAES DE CAMARGO et alii, 1984) • 

Mostra um efeito reverso na produ~~o do ano, isto é, quando 

V1 é alta, entrando como um valor negativo, grande também 

será o decréscimo promovido em Y2 (produ~~o do ano). Ao 

contrário, se VI é um valor pequeno, pouco será seu efeito 

sobre Y2. 

Na prática, isto reflete uma peculiaridade 

fisiológica do cafeeiro, que é o fato da produ~~o ocorrer 

apenas em ramos novos (RENA & MAESTRI, 1987) . Em anos de 

grande produ~~o, há pequeno desenvolvimento de ramos novos, 

porque a máxima vegeta~~o e grana~~o concorrem pelos 

produtos da fotossintese, sendo preferencialmente deslocada 
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para os frutos. 

limitada. 

A produ~~o do ano seguinte será, portanto, 

bianual 

regibes, 

Isso também explica o caracteristico ciclo 

de produ~~o do cafeeiro (Tabela 4.14). Em certas 

a altern~ncia de baixas e altas produ~bes pode ser 

amenizada pelo manejo e, em outras, acentuada por influ@ncia 

das caracteristicas de clima e solo. 

Acertada foi a decis~o de manter a variável 

idade da lavoura, a despeito dos resultados das primeiras 

correla~bes múltiplas. 

se acrescenta á idade, 

Pelo modelo completo, a cada ano que 

deve ocorrer uma perda de 557 kgl ha 

de café em ceco na produ~~o final. 

N~o foi possivel identificar pelas equa~bes 

testadas, se este rápido esgotamento das plantas, diferente 

do que ocorre em outros locais, deve-se às condi~bes 

intrinsecas da cultura nas condi~bes de clima e solo da 

área, ou se está associado a aspectos do manejo ou de 

esgotamento de algum nutriente no solo. 

A correla~~o positiva com número de covas e 

número de plantas por hectare, observada nos estágios 

intermediários das regressbes e presente em tr@s dos modelos 

completos resultantes das combina~bes da Tabela 4.20, sugere 

que o adensamento do plantio desempenha um importante papel 

preventivo ao esgotamento das plantas individualmente. Esse 

adensamento, para ser benéfico, deve resultar de menor 

espa~amento entre plantas e n~o de maior número de plantas 
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por cova. 

Plantios menos adensados, caso tipico do 

presente trabalho (Tabela 3.1), acarretariam superprodu~~es 

por planta que, com a idade, conduziriam a declinio das 

lavouras, uma vez que o solo, relativamente fraco, n~o 

auxilia a completa e pronta recupera~~o das plantas. 

No modelo final de quatorze variáveis, 

apresentado como sendo o melhor resultado alcan~ado, a 

correla~~o com número de covas por hectare ou espa~amento é, 

no entanto, negativa, sugerindo o efeito de intera~~o entre 

variáveis, n~o avaliado no presente estágio desta pesquisa. 

A variável seguinte, aduba~~o nitrogenada, 

exerce uma influência positiva nas produtividades. Cada 

quilo fornecido do elemento por hectare, 

acréscimo de 2,4 kg/ ha na produ~~o final. 

resultaria em um 

Este acréscimo é 

muito aquém do esperado, provavelmente pelo efeito mais 

restritivo de outros fatores ocorrendo no solo. 

A temperatura mostrou uma influência tanto ou 

mais significativa do que a precipita~~o sobre as produ~~es. 

O aumento de um grau na temperatura minima absoluta à época 

da prepara~~o para o florescimento, implicaria em um 

acréscimo de cerca de 772 kg/ha de café em ceco na produ~~o 

final. 

Uma vez que nessas áreas a temperatura minima 

absoluta pode ser até negativa, práticas simples como a 

escolha do local de plantio e manejo da cobertura do solo, 
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podem incrementar substancialmente a produtividade dos 

cafezais, por prevenir o acúmulo de ar frio e varia~~es 

muito acentuadas da temperatura à superficie do solo. 

Os resultados relativos às variáveis de 

fertilidade evidenciam deficiência de cálcio e f6sforo. Cada 

micrograma por centimetro cúbico de acréscimo do teor de 

fósforo no solo, na área adubada entre 20-40 cm, promoveria 

o aumento de 135 kg/ha de café em cOco na produ~~o 

3 
final. 

Quanto ao cálcio, a eleva~~o de 1,0 meq/ 100 cm TFSA na 

área adubada entre 0-20 cm, proporcionaria mais 4167 kg/ha 

de café em cOco na produ~~o final. 

Tais resultados revelam a necessidade de 

incorpora~~o mais profunda do f6sforo, para atingir a zona 

de concentra~~o das raizes, uma vez ser o mesmo um elemento 

imóvel no solo. E a necessidade de cal agem, prática simples 

e relativamente barata, para corrigir a deficiência de 

cálcio nos primeiros 20 cm de solo, que por si s6 promoveria 

um efeito extraordinário na produ~~o. N~o se deve 

desconsiderar, no entanto, a ocorrência de acidez elevada e 

caráter álico também em profundidade. 

Novamente, diverso do obtido nas regress~es 

intermediárias e em outros dois modelos resultantes das 

combina~~es da Tabela 4.20, a correla~~o é negativa com a 

rela~~o Mg:K. Este resultado eclipsa o fato de que em muitas 

lavouras o teor de magnésio é muito baixo e o de potássio 

muito elevado, provavelmente em fun~~o de aduba~~es 
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potássicas muito pesadas, 

da citada rela~~o. 

acarretando fortes desequilibrios 

O aumento da densidade do solo na cova em 

subsuperficie, teve um efeito francamente positivo sobre as 

produ~tles. Ainda em subsuperficie, a água disponivel 

mostrou correla~~o significativa, porém negativa. 

Igualmente, 

subsuperficie 

o aumento dos 

nos solos, 

teores de silte e argila em 

também se correlacionou com 

decréscimo das produ~ees. 

Esses resultados, à primeira vista pouco 

coerentes, parecem refletir o efeito indireto de um outro 

fator sobre as produ~ees. Possivelmente, a grande 

diferencia~~o textural entre os horizontes superficiais e 

subsuperficiais nos solos das áreas de estudo, 

aquelas rela~ees. 

explique 

O gradiente textural acentuado acarreta uma 

série de limita~tles para a lavoura •. Diferen~as na 

condutividade hidráulica entre camadas, rápida à superficie 

e lenta em subsuperficie, favorecem o escoamento lateral em 

detrimento da infiltra~~o da água, resultando em perda de 

água e de solo. O contraste marcante da granulometria em 

profundidade no solo, pode também caracterizar uma camada de 

impedimento, 

radicular. 

que dificulta 

Consequentemente, 

o desenvolvimento do sistema 

a planta passa a explorar um 

menor volume de solo, tornando-se dependente do suprimento 

de água e nutrientes das camadas mais superficiais. 
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Por tais motivos, é razoável supor que o 

gradiente textural esteja mascarando o efeito da 

granulometria e água disponivel. Pois, quando aumentam os 

teores de silte e argila em subsuperficie e, nessa faixa 

textural junto aumenta a disponibilidade de água (ARRUDA, et 

alii 1987), também é maior o gradiente textural. Esse fator 

restritivo parece suplantar quaisquer beneficios que 

adviriam da intera~~o granulometria X água. 

A correla~~o positiva com densidade do solo 

refor~a essa interpreta~~o. Nos solos da área, o aumento da 

densidade em subsuperficie se relaciona com menores teores 

de argila e maiores de areia, o que diminui o gradiente 

textural em profundidade no solo. o gradiente menos 

acentuado é que deve ser o fator positivo refletido no 

resultado da correla~~o. 

Pela discuss~o apresentada, fica evidente a 

necessidade de buscar formas de avalia~~o do efeito direto 

do gradiente textural no desempenho das culturas. De modo 

particular para as áreas de estudo, tais rela~ees evidenciam 

o cuidado que se deve ter na escolha dos locais para 

instala~~o das lavouras, de modo a evitar solos com forte 

diferencia~~o textural. 

Os resultados globais alcan~ados, tornam 

evidente que com a série disponivel dos dados de produ~~o e 

o elenco adotado de variáveis preditoras, n~o ultrapassa aos 

** 77"1. (r= 0,88 ) , o limite de competência para explicar a 
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varia~~o total observada entre as produ~ôes, como atestam 

os coeficientes de determina~~o da Tabela 4.20. 

Esse patamar, entretanto, é referencial uma 

vez que submetendo as combina~ôes iniciais de quatorze 

variáveis ao processo de sele~~o descendente, foram 

individualizados modelos menores mais consistentes, mas com 

menor capacidade de explica~~o da varia~~o observada. 

A perda, no entanto, foi pequena e os 

resultados finais obtidos promissores, dado que para fins de 

previs~o e simula~~o, maior a conveniência e 

operacionalidade em trabalhar com modelos menores. 

A Tabela 4.21 relaciona os três modelos 

multivariados, seus respectivos coeficientes de correla~~o e 

de regress~o. 

Das seis combina~ôes iniciais de variáveis 

da Tabela 4.20, chegou-se a apenas três modelos 

selecionados ao final, porque as combina~ôes de variáveis 

números 1, 3, 4 e 6 originaram o mesmo modelo multivariado, 

o de número 1 da Tabela 4.21. A combina~~o de variáveis 

número 2 (Tabela 4.20) gerou o modelo 2 (Tabela 4.21); e, a 

combina.~o de variáveis número 5 (Tabela 4.20), o modelo 3 

(Tabela 4.21). 

o pior resultado é o do modelo 2, que explica 

** apenas 64,4% da varia~~o total (r= 0,802 ). 

Comparando as combina~ôes de variáveis 1 e 2 

da Tabela 4.20, nota-se que a diferen~a de desempenho destes 
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Tabela 4.21 - Modelos lultivariados selecionados para explicar as produtividades dos cafezais nas 

áreas da pesquisa. 

" o deI o 

1 Y2= 7365,91 - 0,55Yl - 30B,B6idade + 719,50X41 + 874,88pHC3 + 

- 231,95S12+AR62 

2 Y2= 4769,45 - Q,44Y1 + 13,29X2 + 802,34X24 + 1510,92pHC3 + 

- 18155,65DC2 - 30S,86AOC2 

3 Y2= 88S,42 - 0,56Yl - 363,21idade + 704,46X41 + 1834,52CaC2 + 

+ 7628,250C2 - 306,BOSI2+AR62 

Variaç~o 

Explicada r 
(X) 

73,1 0,855 
•• 

64,4 0,802" 

tt 
0,863 

Cbdigos: Y2 (produç~o do anol; Y1 (produi~o do ano anterior); idade (idade da lavoura); X2 
(precipitai~o no trilestre jul-ago-setlj X24 (telperatura láxila lédia no trilestre abr-Iai-jun)j 
X41 (Iédia telperatura linila absoluta no trilestre lai-jun-jul'; CaC2 (cálcio trocável na área 
adubada na calada 0-20 cll; pHC3 (pH el água na área adubada na calada 20-40 CI); DC2 (densidade 
junto à cova na calada 20-40 CI)i AOC2 (água dispon1vel junto à cova na calada 20-40 cl)i SI2+AR62 
(sola dos teores de silte e argila el subsuperficiel, 
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dois modelos finais (respectivamente 1 e 2 da Tabela 4.21), 

deve-se possivelmente à ausência das variáveis X41 e 

SI2+ARG2 na combina~~o 2. 

Os modelos 1 e 3 s~o quase equivalentes, 

** explicando respectivamente 73,1% (r= 0,855 

** 
) e 74,6% ( r= 

0,863 ) da varia~~o total. 

Esse resultado pode ser considerado muito 

bom, visto que o patamar, como comentado, quase atinge os 

77"1. (com quatorze variáveis), porém aqui est~o envolvidas 

apenas cinco e seis variáveis. 

Estes dois modelos possuem quatro variáveis 

comuns: Y1 (produ~~o do ano anterior), idade (idade da 

lavoura), X41 (temperatura minima absoluta no trimestre 

maio-junho-julho do ano anterior) e SI2+ARG2 (soma dos 

teores de silte e argila nos horizontes subsuperficiais). 

A variável pHC3 (pH na área adubada na camada 

20-40 em) do modelo 1, foi substituida pela variável CaC2 

(cálcio na área adubada na camada 0-20 em), do modelo 3. 

Deste também participa a variável DC2 (densidade próximo à 

cova na camada 20-40 em). 

A influência dessas variáveis já foi 

anteriormente comentada. 

Os resultados obtidos revelam os modelos 1 e 

3 como os operacionalmente mais adequados para explicarem as 

varia~~es das produ~~es entre os locais. 

As Figuras 4.5 e 4.6 mostr_am os gráficos dos 
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valores estimados das produ~~es pelos modelos 1 e 3 em 

rela~~o aos valores observados. 

A distribui~~o dos pontos n~o difere 

substancialmente entre ambos. As estimativas aparentemente 

s~o mais consistentes para baixas e médias produ~~es, uma 

vez que os maiores desvios ocorreram em rela~~o a três dos 

quatro maiores valores observados. 

A consolida~~o das tendências aqui apontadas, 

depende do prosseguimento da pesquisa, inicialmente para 
• 

vaI ida~~o dos modelos ora propostos, a partir da 

disponibilidade de novos dados de produ~~o destas áreas. O 

passo imediatamente seguinte vem a ser o aperfei~oamento 

destes' modelos, pela investiga~~o de possibilidades ainda 

n~o exploradas. Dentre estas, incluem-se o estudo das 

intera~~es entre variáveis e o estabelecimento de ajustes 

seguindo modelos, simples e múltiplos, n~o lineares. A 

evolu~~o definitiva pressup~e o monitoramento durante o 

ciclo de produ~~o, para inclus~o na modelagem de aspectos da 

fisiologia intervenientes na produ~~o final. 

Em Coffea arabica, há muito ainda por 

caminhar para estabelecimento das rela~~es da planta com o 

meio físico e previs~o do comportamento biológico da 

cultura. Ultrapassadas estas etapas, somente ent~o poder-se-

-á trabalhar com modelos mais fundamentais de 

desenvolvimento da planta e de produ~~o final. 
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5 CONCLUSôES 

Os fatores climáticos s~o os que 

individualmente explicam a maior parte da varia~~o total 

observada na produ~~o dos cafeeiros na regi~o de Marilia e 

Gar~a. A maior influência do clima incide sobre as fases do 

abotoamento e 

produ~~o final. 

florescimento, reconhecidamente criticas à 

O número de covas por hectare, uma variável 

de manejo, manteve uma pesada influência em todo processo de 

desenvolvimento 

climáticas. 

dos modelos, logo após as variáveis 

A produ~~o do ano anterior teve destacada 

participa~~o nas diferentes fases da avalia~~o, reafirmando 

a pesada influência da biologia da planta no ciclo bianual 

da produ~~o. 

Nas condi~eJes do presente estudo, os 

atributos quimicos e de fertilidade dos solos exercem uma 

influência mais abrangente sobre as produtividades dos 

cafezais com rela.áo aos fisicos e hidricos. O pH em água na 

área adubada se revelou uma variável importante nas 

avalia~eJes de desempenho. Alternativamente, o teor de 

cálcio também foi selecionado. Outras variáveis promissoras 
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s~o o teor de f6sforo e a rela~~o dos teores Mg:K trocáveis 

na proje~~o da copa do cafeeiro. 

A pesquisa indicou a necessidade de 

redefini~~o do local para amostragem e aduba~~o do cafeeiro. 

Na proje~~o da copa, onde convencionalmente é feita a 

aduba~~o, a acidez se torna muito elevada, degradando o 

estado da fertilidade do solo em rela~~o ao que ocorre junto 

à cova e no meio da rua. 

Dentre os atributos fisicos e hidricos, a 

soma dos teores de silte e argila em subsuperficie é a 

variável mais significativa para as previs~es de desempenho. 

Esse fato possivelmente está relacionado e reflete o efeito 

do gradiente textural em profundidade no solo, n~o 

diretamente avaliado. A água disponivel e microporosidade, 

ambas junto à cova, e a macroporosidade na rodagem de 

máquinas s~o outras variáveis que se destacaram nas 

análises. 

o maior valor progn6stico foi alcan~ado com 

um modelo de quatorze variáveis preditoras, que explica 

76,61. da varia~~o total observada. A equa~~o representativa 

e a seguinte: 

Y2= 10883,76 - 0,56Yl - 557,21idade - 8,52covas + 2,40N + 

-4,93X2 - 0,87X8 + 771,94X41 + 134,79PC3 

332,56Mg/KC2 + 9455,40DC2 - 343,29ADC2 

** 255,44S12+ARG2 (r= 0,876 ). 
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Do ponto-de-vista operacional, dois outros 

modelos multivariados simples, de cinco e seis variáveis, 

s~o apresentados como os mais adequados para explicarem as 

varia~~es das produ~~es nos locais da pesquisa. 

S~o eles: 

Modelo !..= 

Y2=7365,91 - 0,55Yl - 308,86idade + 719,50X41 + 874,88pHC3 + 

** - 231,95S12+ARG2 (r= 0,855 ) 

Modelo ~= 

Y2=888,42 - 0,56Y1 - 363,21idade + 704,46X41 + 1834,52CaC2 + 

** 7628,25DC2 - 306,80S12+ARG2 (r= 0,863 ) 

Estes dois modelos conseguem explicar 

respectivamente 73,1/. e 74,6/. da varia~~o total observada. 

As equa~~es selecionadas orientam as tomadas 

de decis~o nas áreas pesquisadas, para melhoria do 

planejamento e das práticas de manejo das lavouras 

cafeeiras. E possivel a simula~~o do efeito da quantidade de 

insumos e a correspondente proje~~o de beneficios e 

prejuizos. 

o estudo realizado mostrou que as lavouras 

se encontram em processo de depauperamento, com queda anual 

da produtividade da ordem de 400 kg/ ha de café em ceco. 

As lavouras necessitam, de modo geral, de 

melhoria da calagem, fosfatagem em profundidade, 

restabelecimento dos niveis de magnésio no solo e aduba~~o 

mineral equilibrada. 

156 



o trabalhou evidenciou também a necessidade 

de aten~~o para se evitar a instala~~o da lavoura em àreas 

de acúmulo de ar frio no inverno ou em solos com acentuado 

gradiente textural. 

Os niveis de explica~~o alcan~ados para a 

varia~~o das produ~ôes observadas, estimulam a continuidade 

da investiga~~o no sentido da valida~~o e aprimoramento dos 

modelos ora propostos. 

Os resultados obtidos confirmam que as 

varia~ôes locais da produ~~o, podem ser explicadas pela 

anàlise de fatores mesológicos, da cultura e do manejo, 

sendo que o procedimento metodológico desenvolvido foi 

adequado para explicitar tais rela~ôes. 
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APeNDICE: Classifica~~o taxon6mica e descri~~o morfológica 

dos perfis 
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No. Perfil - 01 

Classifica~~o - Solo podz61ico vermelho-amarelo eutr6fico Tb 

abrupto A fraco textura média contrastante relevo suave 

ondulado 

Localiza~~o - Sitio Planalto. Talh~o - Casas 

Municipio - Sagres, SP 

Situa~~o - Trincheira em ter~o superior da encosta de relevo 

suave ondulado, com cerca de 6% de declividade 

Drenagem - Boa a moderada 

Descri~~o Morfol6gica: 

Apl - 0-5cm; vermelho-amarelado (5YR 3/6); franco arenosa; 

granular fraca pequena e blocos subangulares moderada 

a fraca pequena; transi~~o gradual irregular, raizes 

finas comuns e médias a grossas (l,Ocm) poucas 

Ap2 - 5-21cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6) com presen~a de 

lamelas finas, plano-paralelas mais claras ( 5YR 7/6, 

amarelo avermelhado); franco arenosa; 

subangulares moderada fraca pequena; 

clara e plana; raizes finas poucas 

blocos 

transi~~o 

AB - 21-43cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6); franco arenosa; 

blocos subangulares moderada pequena a média; friàvelj 

transi~~o gradual e plana; raizes finas comuns 

Bt1 - 43-88cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/5); franco 

argilo-arenosa; blocos subangangulares moderada a 

forte média a grande; cerosidade abundante e 
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moderada; friàvel; transi~âo gradual e plana; raizes 

finas comuns e médias poucas 

Bt2 - 88-100cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/5); franco 

argilo-arenosa; blocos subangulares moderada a fraca 

média e pequena; cerosidade comum e 

raizes finas poucas 

fraca; friàvelj 

No. Perfil 02 

Classifica~âo Solo podzólico vermelho escuro latossólico 

distrófico Tb A fraco textura arenosa/média relevo 

ondulado 

Localiza~âo - Fazenda Sâo Luiz. Talhâo - 01 

Pompéia, SP 

suave 

Municipio 

Situa~âo 

no topo, 

Trincheira em ter.~o superior da encosta, 

de relevo suave ondulado a ondulado, 

quase 

com 

declividade inferior a 51. 

Drenagem - Boa 

Descri~âo morfológica: 

Ap - 0-10cm; bruno avermelhado (4YR 4/4) areia franca; 

granular 

AB - 10-30cm; 

arenosa; 

fraca pequena e grâos simples; 

vermelho-amarelado (3,5YR 3/6) 

friàvel 

franco 

blocos subangulares fraca a moderada 

pequena a média e granular fraca pequena; friàvel 

Btl - 30-52cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/6); franco 

argilo-arenosa; blocos subangulares moderada média; 
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friável 

Bt2 - 52-90cmj vermelho (2,5YR 4/6); franco argilo-arenosa; 

blocos subangulares moderada média; ligeiramente duro 

friável 

BC - 90-100cm+; vermelho (2,5YR 4/6); franco argilo-

arenosa; blocos subangulares moderada pequena a 

média; ligeiramente duro, triável 

Raizes: Descritas junto aos pés de café, na face oposta 

àquela em que foi descrito o perfil: até 60cm, muito finas 

«l,Omm) e grossas (1,5 a 2,Ocm); de 60 a 80cm, finas a 

médias (0,5cm) comuns; de 80 a 100cm, raras. 

No. Perfil - 03 

Classifica~âo - Solo podzólico vermelho-amarelo distrófico 

Tb A moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado 

Localiza~âo Sitio Vadico. Talh~o - 01 

Municipio - Gar~a, SP 

Situa~âo - Trincheira quase no topo de relevo suave ondulado 

a ondulado, com declividade inferior a 51. 

Drenagem - Boa a acentuada 

Descri~~o Morfológica: 

Ap - 0-7cm; vermelho-amarelado (5YR 3/3,5) areia franca; 

granular fraca pequena e grâos simples; solto; 

transi~~o clara e ligeiramente ondulada 

Ep - 7-23cm; bruno avermelhado escuro (5R 3/4) ; franco 
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, 
arenosa; blocos subangula 2S fraca média e gr~os 

simples; friável; transi~~o clara e plana 

Btl - 23-57cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6), com muitas 

manchas escuras; franco argila-arenosa; blocos 

subangulares moderada a fraca média; cerosidade fraca 

pouca; friávelj transi~~o gradual e plana 

Bt2 - 57-90cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/6) franco 

argilo-arenosa; blocos subangulares fraca média; 

cerosidade fraca comum e moderada pouca; muito 

friável; transi~~o difusa e plana 

BC - 90-100cm+; vermelho-amarelado (3,5YR 4/6); franco 

argilo-arenosa; blocos subangulares fraca média; 

muito friável 

Raizes: Foram descritas junto aos pés de café, na face 

oposta àquela em que foi descrito o perfil: o a 40cm, 

abundantes, com di~metros desde menores do que l,Omm a até 

4,Ocm; 40 a 60cm, muitas, com di~metros entre 1,Omm e 1,Ocm; 

60 a 80cm, finas comuns; 80 a 100cm, finas poucas. 

No. Perfil - 11 

Classifica~~o Solo podz61ico vermelho-amarelo latoss61ico 

álico Tb A fraco textura arenosa/ média relevo suave 

ondulado 

Localiza~~o - Fazenda S~o José. Talh~o - 03 

Munic'1pio Iacri, SP 

Situa~~o Trincheira situada em ter~o superior da encosta 
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de relevo suave ondulado, com declividade em torno de 6'l. 

Drenagem - Boa 

Descri~~o Morfológica: 

Ap 

E 

bruno avermelhado escuro (2,5YR 3/4) ; areia 0-7cm; 

franca; 

blocos 

granular fraca pequena e muito pequena e 

subangulares moderada a fraca pequena; 

transi~~o clara irregular; raizes finas muitas 

bruno forte (7,5YR 4/5) franco arenosa; 7-19cm; 

blocos subangulares moderada pequena a média e 

simples; camada granular fraca pequena e gr~os 

adensada; muito friável a solto; transi~~o gradual 

irregular; raizes finas comuns e médias poucas 

Btl - 19-43cm; vermelho-amarelado (4YR 4/7); franco arenosa; 

blocos subangulares moderada a forte média; cerosidade 

pouca fraca associada aos canais; camada adensada; 

firme a ligeiramente duro, macio a friávelj transi~~o 

gradual plana; raizes muito finas poucas 

Bt2 - 43-77cm; vermelho-amarelado (4YR 4/8) franco 

arenosa; blocos angulares e subangulares forte a 

moderada média a grande; cerosidade comum fraca; firme 

a ligeiramente duro; macio a friávelj transi~~o 

gradual e plana; 

poucas 

raizes muito finas e médias, (O,2cm), 

Bw - 77-100cm+; vermelho-amarelado (3,5YR 4/8); franco 

argilo-arenosa; blocos angulares e subangulares 
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moderada a fraca, 

raizes como em Bt2 

média a grande; mui to friável; 

No., Perf i 1 - 15 

Classificaç:~o Solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb A 

fraco textura arenosa/ média relevo plano a suave ondulado 

Fazenda Conquista. Talh~o - 1B: 2a. rua, 7a. 

cova 

Municipio Bastos, SP 

Situaç:~o - Trincheira quase no topo da encosta de relevo 

suave ondulado, declividade inferior a B'l. 

Drenagem - Acentuada 

Descriç:~o Morfológica: 

bruno avermelhado escuro (5YR 3/4) areia Ap - O-Bem; 

franca; granular fraca a moderada pequena e blocos 

subangulares moderada pequena; transiç:~o clara e plana 

AB - B-25cm; bruno avermelhado (5YR 4/5) areia franca; 

blocos subangulares moderada média 

Btl - 25-53cm; vermelho-amarelado (4YR 4/5) franco 

arenosa; blocos subangulares moderada pequena a média; 

firme a ligeiramente duro; 

gradual e plana 

camada adensada; transiç:~o 

Bt2 - 53-B5cm; vermelho-amarelado (3,5 YR 4/6) franco 

arenosa; blocos subangulares moderada média a grande; 

transiç:~o gradual e plana 
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Bt3 - 85-100cm+; vermelho-amarelado (3,5YR 4/6) franco 

arenosa; blocos subangulares moderada média a grande 

Raizes: Finas comuns em todo perfil até 85cm; de 85-100cm, 

raras. 

No. Perfil - 16 

Classificaç:~o Solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico 

Tm--)Ta A moderado textura arenosa/ média relevo suave 

ondulado a ondulado 

Localizaç:~o - Fazenda Santo Antonio. Talh~o - 01 

Municipio - Hercul~ndia, SP 

Situaç:~o - Trincheira em terço inferior da encosta de relevo 

suave ondulado a ondulado, declividade em torno de 101. 

Drenagem - Acentuada 

Descriç:~o Morfológica: 

Apl - 0-9cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3/2,5) areia 

franca; blocos subangulares fraca que se desfaz em 

granular moderada pequena e gr~os simples; transiç:~o 

gradual e irregular; raizes finas muitas e radicelas 

Ap2 - 9-18cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3/3,5) areia 

E -

franca; 

simples; 

blocos subangulares moderada pequena e gr~os 

transiç:~o gradual e plana; raizes finas 

muitas e radicelas 

18-41cm; bruno avermelhado (5YR 4/4) areia franca; 

blocos subangulares moderada pequena e gr~os simples; 
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transi~~o gradual e irregular; 

radicelas 

Btl - 41-65cm; vermelho-amarelado 

raizes finas muitas e 

(4YR 4/5) franco 

arenosa; blocos subangulares moderada pequena a média 

e gr~os simples; transi~~o gradual a difusa plana; 

raizes finas poucas e radicelas 

Bt2 - 65-100cm+; vermelho-amarelado (4YR 4/5) franco 

arenosa; subangular moderada média e gr~os simples; 

raizes finas raras 

No. Perfil 7"' 19 

Classifica~~o Solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb A 

fraco textura arenosa/ média relevo plano a suave ondulado 

Localiza~~o Fazenda Santa Gertrudes 

Municipio - Marilia, SP 

Situa~~o - Trincheira quase no topo em relevo plano a suave 

ondulado, declividade em torno de 2% 

Drenagem - Moderada 

Descri~~o Morfológica: 

Apl - 0-6cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3,5/4) areia 

franca; granular fraca pequena e gr~os simples, blocos 

subangulares moderada pequena; transi~~o gradual e 

plana; raizes finas muitas e radicelas 

Ap2 - 6-22cm; bruno avermelhado (5YR 4/5) areia franca; 

blocos subangulares moderada pequena a média, granular 
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fraca pequena e gr~os simples; camada adensada; 

transi~~o gradual e plana; raizes finas (1 ,Omm), 

comuns e médias a grossas (2-4cm),poucas 

AB - 22-45cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6) ; 

arenosa; blocos subangulares moderada média; 

franco 

camada 

adensada; 

poucas 

transi~~o gradual e plana; raizes finas 

Btl - 45-85cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6) franco argilo-

arenosa; blocos subangulares moderada média; 

cerosidade pouca fraca; transi~~o gradual e plana; 

raizes médias poucas 

Bt2 - 85-100cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/8) ; franco 

argilo-arenosa; 

média a grande; 

poucas 

blocos subangulares moderada a forte 

cerosidade comum fraca; raizes médias 

No. Perfil - 20 

Classifica~~o- Solo podz61ico vermelho-amarelo abrupto 

distr6fico Tb A fraco textura arenosa/ média relevo suave 

ondulado 

Localiza~~o - Fazenda Santo Antonio. 

pasto 

Municipio - Vera cruz, SP 

Talh~o - Decotado para 

Situa~~o - Trincheira em ter~o superior da encosta, antes de 

iniciar quebra, em relevo suave ondulado, com cerca de 51. de 

declividade 
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Drenagem - Boa 

Descri~~o Morfol6gica: 

Ap 0-7cm; bruno avermelhado escuro (SYR 3/4) ; areia 

franca; granular fraca pequena e gr~os simples; solto, 

friável, n~o plástico e n~o pegajoso; transi~~o clara 

e ligeiramente ondulada 

Ep - 7-1Scm; bruno avermelhado (SYR 4/4) areia franca; 

blocos subangulares fraca pequena e gr~os simples; 

solto, friável, n~o plástico e n~o pegajoso; transi~~o 

abrupta e plana 

Bt1 - 1S-42cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6) franco 

arenosa; blocos subangulares fraca a moderada média; 

cerosidade fraca pouca restrita aos canais; 

transi~~o gradual e plana 

friávelj 

Bt2 - 42-80cm; vermelho-amarelado (3,SYR 4/7) franco 

arenosa; blocos subangulares fraca a moderada média; 

ceras idade fraca pouca restrita a alguns canais; 

friável; transi~~o gradual e plana 

Bw 80-100cm+; vermelho-amarelado (3,SYR 4/8) ; franco 

arenosa; blocos subangulares fraca pequena; friàvel 

No. Perfil - 27 

Classifica~~o latossolo vermelho escuro álico A 

textura média relevo suave ondulado 

Localiza~~o Fazenda S~o Carlos. Talh~o - Mundo Novo 

Munic~pio - Gália, SP 
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Situaç:~o Trincheira em relevo suave ondulado, declividade 

inferior a 51. 

Drenagem Acentuada 

Descriç:~o Morfológica: 

Ap - 0-5cm; bruno avermelhado escuro (5YR 3/2); areia 

franca; granular fraca pequena e gr~os simples; solto; 

transiç:~o abrupta e plana; raizes finas poucas 

AE - 5-20cm; 

blocos 

vermelho-amarelado (4YR 4/6); franco arenosa; 

subangulares fraca média, maciç:a porosa; 

transiç:~o gradual e plana; raizes finas comuns 

Ewl - 20-45cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6); franco arenosa, 

blocos subangulares fraca média; 

plana; raizes finas comuns 

Ew2 - 45-82cm; vermelho-amarelado 

argilo-arenosa; maciç:a porosa; 

plana; raizes finas comuns 

transiç:~o gradual e 

( 3 , 5 YR 4/6 ) ; franco 

transiç:~o difusa e 

Ew3 - 82-100cm; vermelho-amarelado (3,5YR 4/8); franco 

argilo-arenosa; maciç:a porosa; raizes finas poucas 

Raizes: di~metros entre 1,Omm e 2,Ocm, predominando as mais 

finas. 

No. Perfil - 28 

Classificaç:~o - Solo podzólico vermelho-amarelo álico Tb 

abrupto A moderado textura arenosal média relevo suave 

ondulado 
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Localiza~~o - Fazenda S~o Carlos. Talh~o - Catuai 

Municipio - Gália, SP 

Situa~~o - Trincheira em ter~o superior da encosta de relevo 

suave ondulado a ondulado, com cerca de 71. de declividade 

Drenagem - Moderada 

Descri~~o Morfológica: 

Ap 

E 

bruno avermelhado escuro (5YR 3/2); areia 0-6cm; 

franca; granular fraca pequena e gr~os simples; 

solta; transi~~o clara e ondulada; raizes finas poucas 

6-17cm; bruno forte ( 7 , 5 YR 4/6); areia; blocos 

subangulares fraca média e gr~os simples; 

abrupta e plana; raizes finas poucas 

transi~~o 

Bt1 - 17-50cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco arenosa; 

blocos subangulares moderada média; cerosidade comum e 

moderada; friàvel; transi~~o clara e plana; raizes 

médias comuns 

Bt2 - 50-70cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6); franco argilo-

arenosa; blocos subangulares moderada média; 

cerosidade comum e moderada; friável; transi~~o clara 

e plana; raizes médias poucas 

Bt3 - 70-100cm; vermelho (3YR 4/8); franco argilo-arenosa; 

blocos subangulares moderada média; cerosidade comum e 

moderada; friàvel; raizes poucas 

BC - 100cm+; vermelho-amarelado (3,5YR 4/8); franco argilo

arenosa; blocos subangulares fraca média 
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