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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

DENSIDADE DE FLUXO DE SEIVA DO CAFEEIRO, ANTES E APÓS A COLHEITA,
EM PARCELA IRRIGADA E NÃO IRRIGADA

Marcelo G. SILVA1, Elias F. de SOUSA2, Salassier BERNARDO3, Maurício C. R. GOMES4, Edenio DETMANN2,
Eliemar CAMPOSTRINI2, Jurandir G. OLIVEIRA2, Henrique D. VIEIRA2, José F. PINTO5, Wander E. de B.
ANDRADE6

2 Doutorando em Produção Vegetal, bolsista CAPES, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Centro
de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Av Alberto Lamego, 2000. CEP:28015-620.

Campos dos Goytacazes – RJ. E-mail: mgsilva@uenf.br  2 Professor Associado, UENF. 3 Professor Titular,
UENF. 4Doutorando em Produção Vegetal, CCTA/UENF, bolsista da CAPES5 Técnico Agrícola, PROCAFE,
Ministério da Agricultura, Varre-Sai, RJ  6 Eng. Agr., Pesquisador da PESAGRO-Rio, Campos, RJ

Este trabalho foi realizado no município de Varre-Sai, noroeste do Estado do Rio de Janeiro e teve como
objetivo correlacionar a densidade de fluxo de seiva do cafeeiro com as variáveis climáticas de radiação
solar, déficit de pressão de vapor e evapotranspiração de referência, antes e após a colheita, nas parcelas
irrigada e não irrigada. O cultivar utilizado foi o Catuaí Vermelho H-2077-2-5-44 de aproximadamente 5
anos, com espaçamento de 1,0 x 1,4 m, irrigação por gotejamento. A colheita foi realizada nos dias 6 e
7 junho de 2002. Os dados foram coletados mensalmente durante dias consecutivos em períodos variando
de 5 a 15 dias, sendo o início da coleta de dados em abril de 2002 e terminando em dezembro de 2002,
totalizando 51 dias de coleta. Com os dados obtidos, foi possível concluir que a irrigação não influenciou
na transpiração do cafeeiro antes da colheita. Após a colheita os valores de densidade de fluxo de seiva
diminuíram tanto para parcela irrigada, quanto para não irrigada, sendo que a sem irrigação superou a
irrigada. A evapotranspiração de referência, radiação solar e déficit de pressão de vapor tiveram influência
sobre a densidade de fluxo de seiva, sendo que as duas primeiras influenciaram de forma linear, antes e
após a colheita, tanto a parcela irrigada quanto a não irrigada. Já o déficit de pressão de vapor teve maior
influência após a colheita. O padrão diário de densidade de fluxo de seiva assemelhou-se ao da radiação
solar, e diferiu quanto ao déficit de pressão de vapor.
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