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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Quatro clones de Coffea canephora (clones 14 e 120, tolerantes; e clones 46 e 109A, sensíveis à seca),
cultivados em casa de vegetação, em vasos de 120 L, foram submetidos ao défice hídrico, com o objetivo de
avaliarem-se possíveis alterações em parâmetros fotossintéticos, em resposta a variações no potencial hídrico
na antemanhã (Yðam) e ao défice de pressão de vapor d´água entre a folha e atmosfera (dðe). Oito meses após
o plantio, o défice hídrico foi imposto por suspensão da irrigação, sendo a avaliação dos parâmetros fotossintéticos
feita durante a manhã e ao meio-dia. Nos clones 14, 46 e 120, a condutância estomática (gs ) respondeu
fortemente à redução de Yðam e, como consequência, a transpiração (E) e a taxa de assimilação líquida de
carbono (A) foram reduzidas apreciavelmente, na medida em que o Yðam diminuiu. No clone 109A, tais respostas
foram mais tênues. Em parte, isto explica a maior suscetibilidade do clone 109A à perda de água, visto que o
Yðam = -3,0 PMa foi atingido em apenas 26 dias. Embora o clone 46 tenha requerido tempo similar para atingir
o mesmo nível de Yðam, os resultados indicam que este clone apresenta um controle estomático das trocas
gasosas mais eficiente. Por outro lado, reduções em DPV explicaram significativamente reduções em A e gs
independentemente do clone estudado, com exceção do clone 109A, cujos estômatos pouco responderam às
variações em dðe. Os resultados permitem inferir que pequenas variações em Yðam promovem eficiente controle
do fechamento estomático nos clones 14, 46 e 120 e que estes clones responderam mais fortemente aos
aumentos em dðe. Considerando-se apenas plantas irrigadas, o clone 109A apresentou razão raíz/parte aérea
ligeiramente maior que os demais clones, apesar de uma maior volume de suas raízes concentrarem-se na
superfície do solo. Em contraste, mesmo apresentando menor razão raiz/parte aérea em comparação ao clone
109A, os clones tolerantes 14 e 120 apresentaram sistema radicular mais profundo, o que possivelmente
permite que o mesmo retire água de camadas mais profundas do solo. Conclui-se que a maior suscetibilidade
do clone 109A à seca se dá, em parte, pela menor sensibilidade de seus estômatos ao Yðamsuperficiais do solo.
Maiores distinções entre os demais clones não foram evidentes.
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