
 
 

Resumo 31 

Avaliação do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada e Índice SPAD em 

Jardim Clonal Superadensado de Coffea canephora 

Idalina Sturião Milheiros2; Uliana Ribeiro Silva2; João Felipe de Brites Senra1; Josimar 

Aleixo da Silva3; Marlon Dutra Degli Esposti1 

1Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) - CPDI Sul, 

joão.senra@incaper.es.gov.br. 2Bolsista do Consórcio EMBRAPA Café.  3Bolsista do Consórcio de Pesquisas Cafeeiras 

(ConCafé). 

 

Jardins clonais de café Conilon são áreas destinadas à produção de estacas de ramos 
ortotrópicos de plantas matrizes com a finalidade de produzir mudas clonais 
geneticamente superiores. Entretanto, no sistema superadensado as plantas são 
submetidas a uma competitividade elevada por água, luz e nutrientes resultando em 
uma situação estressante que pode prejudicar o seu desenvolvimento vegetativo. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o estresse vegetativo de diferentes clones de café 
Conilon em Jardim Clonal Superadensado (JCSA) por meio da determinação do índice 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e do índice SPAD (Soil Plant Analysis 
Development). O estudo foi realizado no JCSA localizado na Fazenda Experimental 
de Bananal do Norte (FEBN) / Incaper. O JCSA foi implantado em novembro de 2019 
em delineamento de blocos casualizados com três repetições, 39 tratamentos 
(clones), sendo 10 plantas por parcela em espaçamento de 0,90 metros entre linhas 
e 0,40 metros entre plantas, com clones das variedades Diamante, Jequitibá, 
Centenária e Marilândia. A avaliação foi realizada aos 18 meses de idade. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e agrupamento de médias pelo teste de Scott 
Knott (P<0,05), utilizando o software Rbio. Houve diferença significativa para os 
índices avaliados. No agrupamento de médias ocorreu a formação de três grupos para 
ambos os índices. Para o índice SPAD o grupo com as maiores médias foi composto 
pelos tratamentos 9, 39, 17, 20, 1, 8, 16, 4, 6, 12, 21, 26, 35, 3, 19, 34, 2, 18, 28, 29 e 
37, já as menores médias foram observadas nos tratamentos 30, 15, 22 e 13. No 
índice NDVI as maiores médias foram observadas no grupo formado pelos 
tratamentos 37, 20, 9, 39, 25, 16, 19 e 17, e as menores médias nos tratamentos 14, 
6, 38, 33, 28, 15, 10, 30, 31, 32, 13, 7 e 22. A partir destes resultados, constata-se 
que o superadensamento do JCSA tem influência nas concentrações de clorofila e na 
eficiência fotossintética das plantas, por consequência interfere no crescimento e 
produtividade, sendo assim, os clones (tratamentos) que possuem as menores médias 
de índice SPAD e NDVI apresentam maior estresse em condição de 
superadensamento. 

Palavras-chaves: Coffea canephora, Jardim clonal, superadensamento, clorofila. 

Agradecimentos: Consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café, Incaper. 


