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EFEITO DA IRRIGAÇÃO E TEMPERATURA NA PRODUÇÃO E PENEIRA MÉDIA DO CAFÉ OBATÃ EM
DUAS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO
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A experimentação foi conduzida em Adamantina e Mococa, regiões produtoras de café no Estado de São
Paulo. O objetivo do trabalho foi de avaliar o efeito de níveis de irrigação na produtividade do cafeeiro. O
delineamento adotado foi o de blocos ao acaso com seis intervalos entre irrigações e quatro repetições em
Mococa e de cinco intervalos e seis repetições em Adamantina. A cultivar utilizada foi Obatã enxertado sobre
Apoatã e cultivado num espaçamento de 2,5 x 1,0 m. O zoneamento climatológico apresenta essas duas
regiões como isentas de défices hídricos, no entanto, na última década, verificou-se uma freqüência anormal
de veranicos e distribuição irregular de chuvas nas fases críticas do florescimento ao enchimento de grãos,
levando a diminuição ou mesmo a frustrações de safras O manejo da irrigação, após períodos de sucessivos
défices, mostrou que o cafeeiro é tolerante a secas moderadas, porém quando estes ocorrem na fase reprodutiva
e em maior intensidade, esse mecanismo de tolerância à seca não é suficiente para garantia de produção. A
produtividade foi de 1458, 1565, 1517, 1653, 1550 e 1615 kg.ha-1, na safra colhida em 2001 e de 662,
4317, 4434, 4278 4032 e 3193 kg.ha-1, em 2002, respectivamente para os tratamentos sem irrigação,
irrigação diária, irrigações a cada dois, quatro, oito e dezesseis dias em Mococa e de 1362, 1190, 1134, 1389
e 1360 kg.ha-1, em 2001 e de 3323, 3284, 3627, 3800 e 3216 kg.ha-1, em 2002, respectivamente para os
tratamentos com irrigações a intervalos de 1, 2, 4, 8 e 16 dias em Adamantina. O rendimento no benefício do
café foi maior em Mococa, ficando na faixa de 47 a 48% nos tratamentos irrigados a intervalos de até quatro
dias, mas inferior ao desejável 50%. Outros tratamentos tiveram rendimentos de 46, 44 e 43% nos irrigados
a cada oito e dezesseis dias e no sem irrigação, respectivamente. O tamanho da semente, um dos parâmetros
que determina a qualidade do café, foi significativamente influenciado pelo clima, provavelmente a temperatura
média do ambiente e menos pelo regime hídrico. Enquanto que em Mococa, região de clima mais ameno, a
peneira média na safra de 2002, em todos os tratamentos irrigados, girou em torno da 17, em Adamantina
esse valor foi de apenas 16. Irrigações efetuadas a intervalos de até oito dias numa lâmina equivalente a
evapotranspiração do período foram suficientes para a obtenção de alta produtividade.
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