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A aplicação correta da irrigação depende de critérios que, no caso particular da cafeicultura, ainda são
apresentados de uma forma inconsistente na literatura. O crescimento do cafeeiro pode ser limitado em
função da disponibilidade hídrica do solo, principalmente em lavouras com diferentes áreas de exposição
do solo e quantidade de água transpirada em função da densidade populacional de plantas. Portanto,
avaliações biométricas periódicas de parâmetros de crescimento podem ser um indicativo da necessidade
de água em uma lavoura cafeeira.O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento vegetativo do cafeeiro
(altura, diâmetro de caule, número de ramos plagiotrópicos e número de nós por ramo) ao final dos primeiro e
segundo anos de plantio (13 meses e 25 meses de idade), submetido a diferentes critérios para início das
irrigações em diferentes densidades de plantio. O delineamento experimental foi o de
blocos casualizados em parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os tratamentos constam de cinco critérios
para início das irrigações: -20kPa, -60kPa, -100kPa, -140kPa, manejo baseado no software SISDA3.5, uma
testemunha sem irrigação e, cinco densidades de plantio 2.500 (4,0x1,0m), 3.333 (3,0x1,0m), 5.000
(2,0x1,0m), 10.000 (2,0x0,5m) e 20.000 (1,0x0,5m) plantas por hectare.  Utilizou-se um sistema de irrigação
por gotejamento, com gotejadores de vazão de 3,75 l/hora. A umidade do solo foi indiretamente monitorada
através do uso de tensiômetros e blocos porosos.(Water Mark-Irrometer). Os tensiometros e os blocos
porosos foram instalados nas profundidades de 10, 25 e 40cm. A irrigação de cada subparcela ocorreu toda
vez que a leitura média de tensão de água na profundidade de 25cm indicou a tensão de irrigação relativa
àquele tratamento. As leituras para tensões até 60kPa foram feitas através de um tensímetro e, acima desse
valor através de um leitor digital de resistência  elétrico,  calibrado para as tensões estudadas. As lâminas de
irrigação foram calculadas, considerando-se leituras obtidas nos tensiometros e blocos porosos nas três
profundidades de instalação. No manejo SISDA 3.5, os dados climáticos necessários foram monitorados
diariamente utilizando-se uma estação meteorológica automática µMetos instalada na área do experimento.
Só houve interação significativa entre critérios de irrigação e densidade de plantio para a altura de plantas. O
cafeeiro apresentou um crescimento significativamente menor sem o uso de irrigação ao final dos primeiro e
do segundo ano de plantio. Os maiores crescimentos foram verificados com uso de irrigações segundo manejo
SISDA3.5 e início das irrigações na tensão de 20kPa. Os efeitos de densidade ao final dos primeiro e do
segundo ano foram significativos para todas as características avaliadas. O diâmetro de caule, altura, número
de ramos aumentaram com o aumento da densidade de plantas por área, enquanto o numero de nós por ramos
foi superior com menores populações de plantas por área. O numero de ramos plagiotrópicos/planta e o número
de nós por ramos, ao final do segundo ano de plantio foram duas vezes maior que ao final do primeiro ano,
independente da densidade e do critério de irrigação utilizado.
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