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CRESCIMENTO DE Coffea arabica L. CV CATUAÍ RUBI MG1192 EM DIFERENTES REGIMES HÍDRICOS
DURANTE A ESTAÇÃO SECA DOS CERRADOS
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A cafeicultura da região dos Cerrados representa uma parcela significativa do parque cafeeiro nacional e nos
últimos anos tem-se intensificado a implantação de lavouras irrigadas nesta região.  O estudo do comportamento
da cultura do café em relação à sazonalidade climática da região dos Cerrados é de fundamental importância
para o estabelecimento do manejo de água e nutrientes que maximizem a produtividade e qualidade.  O
presente trabalho foi realizado na Embrapa Cerrados (Planaltina, DF) em uma cultura estabelecida em fevereiro
de 2000. A lavoura foi conduzida sob irrigação por pivô central, e em área adjacente, em regime de sequeiro.
Os diferentes regimes hídricos foram estabelecidos em 11/06/2002 e consistiram em: irrigação durante todo
o ano (RH1); suspensão das irrigações por 35 e 65 dias, RH2 e RH3 respectivamente; suspensão das irrigações
por 105 dias, até que ocorressem as primeiras precipitações significativas (RH4) e; sem irrigação (RH5). O
crescimento do cafeeiro foi avaliado durante e após o período de suspensão da irrigação medindo-se
periodicamente a altura de plantas, projeção da copa, diâmetro do caule, número de ramos e de nós por ramo,
e pela determinação não destrutiva do índice de área foliar. Nas plantas conduzidas no RH1 observou-se
tendência de aumento nos parâmetros avaliados, com exceção do IAF, que se manteve estável e próximo a
3,7 durante os meses de junho, julho, agosto e setembro. Com o reinício das chuvas, em outubro de 2002, o
IAF aumentou até atingir 6,6 em novembro. No RH2, o IAF foi o único parâmetro que mostrou redução
durante a suspensão da irrigação. Durante o período de suspensão da irrigação no RH3 também foram observados
aumentos na altura de planta, projeção da copa, número de ramos e diâmetro do caule, em magnitude semelhante
à observada nos RH1 e RH2. Nesse tratamento, o número de nós por ramo se manteve constante e o IAF foi
reduzido. No RH4 o crescimento foi completamente inibido durante o período de suspensão das irrigações,
tendo o IAF atingido valores 50% menores que no início do tratamento. Nas plantas conduzidas sob regime de
sequeiro (RH5) também foram observados uma completa paralisação no crescimento e um decréscimo no IAF.
Com o retorno das irrigações o IAF volta a crescer nos RH2, 3 e 4, e com o estabelecimento das chuvas, no
RH5. Com base nestes resultados pode-se inferir que mesmo sem limitação relacionada à disponibilidade de
água no solo (RH1), a estação seca impõe restrições ao crescimento do cafeeiro, principalmente na expansão
da área foliar, avaliada pelo IAF. Apesar dos outros parâmetros de crescimento avaliados (altura de planta,
projeção da copa, diâmetro do caule, número de ramos e de nós por ramo) mostrarem tendência de aumento
ao longo da estação seca, há indicações de que a taxa de crescimento é inferior às observadas durante a
estação chuvosa. A baixa temperatura noturna observada nos meses de maio, junho e julho pode estar
relacionada à restrição ao crescimento sob condições ótimas de disponibilidade de água no solo. No cafeeiro
conduzido em regime de sequeiro (RH5) observou-se uma completa dependência do crescimento da parte
aérea das condições pluviométricas. Os tratamentos com suspensão das irrigações por diferentes períodos
inibiram, de forma progressiva, os parâmetros de crescimento avaliados. O efeito acentuado no IAF, inclusive
com reduções na área foliar, e no aparecimento de novas brotações (nós), observadas principalmente nos RH3
e RH4  poderão influenciar a  produtividade e a qualidade do café, bem como com sua sazonalidade de
produção.
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