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A cafeicultura é de grande importância sócio-econômica devido a geração de emprego e fixação da mão-de-
obra na região, além de ser a principal cultura do Sul de Minas, demandando cada vez mais apoio da pesquisa.
No entanto, esta mesma região de Minas ainda apresenta áreas com baixas produtividades, sendo um fator
determinante desta ralidade é que uma parcela significativa das lavouras apresenta idade superior a dez anos.
A recepa constitui numa das técnicas utilizadas para a recuperação dessas lavouras. Pesquisas já evidenciaram
a viabilidade técnica da irrigação da cultura do café em formação, no entanto, a influência sobre culturas
recepadas ainda não é conhecida. Nesse contexto, nota-se a necessidade de se identificar os métodos de
determinação das necessidades hídricas que melhor se ajustem às condições regionais, considerando o clima,
o solo, a operacionalidade, o desenvolvimento da cultura e o sistema de irrigação utilizado. A metodologia do
balanço hídrico, é uma das mais utilizadas para determinação da disponibilidade hídrica do solo em virtude de
levar em consideração as características específicas do solo e da planta em estudo. Assim, em experimento
com a cultura de cafeeiro Catuaí (Coffea arabica L.) recepada em setembro de 2000, irrigada por gotejamento
de junho a setembro, na Fazenda Muquém-FAEPE/UFLA, Lavras –MG, estimou-se a evapotranspiração e o
coeficiente de cultura pelo método do balanço hídrico. Foram instalados tensiômetros nas profundidades de
10; 30; e 50cm. Três vezes por semana foram feitas leituras nos mesmos por meio de tensímetro digital e
mensalmente retiradas amostras de solo para determinação da umidade pelo método padrão de estufa. Os
dados climatológicos necessários à estimativa da evapotranspiração de referência e aos cálculos da irrigação
foram obtidos junto à Estação Climatológica principal de Lavras – MG, situada na Universidade Federal de
Lavras, situada cerca de 1km da área experimental. O coeficiente de cultura Kc foi obtido pela relação entre
a evapotranspiração da cultura (Etc) resultante do balanço hídrico, e, a evapotranspiração de referência (Eto)
estimada pelo método de Penman- Monteith.  No período analisado (01 de junho a 30 de setembro de 2002),
o cafeeiro recepado apresentou uma evapotranspiração variando de 1,55 a 2,01mm/dia com média de 1,72 e
um coeficiente de cultura variando de 0,44 a 0,87, com média de 0,54.
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