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EFEITO DA IRRIGAÇÃO NA PRODUTIVIDADE DO CAFEEIRO (Coffea arabica L.)
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O estudo das relações hídricas no cafeeiro é de particular interesse, uma vez que pequenas reduções na
disponibilidade de água podem diminuir substancialmente o crescimento, ainda que não se observem murcha
nas folhas ou quaisquer outros sinais visíveis do déficit hídrico. A redução no crescimento significa menor
produção de nós disponíveis para formação de flores, acarretando, por conseqüência, queda na produção de
frutos. Desse modo, a compreensão das relações hídricas no cafeeiro e de suas implicações ecofisiológicas
pode oferecer subsídios ao técnico e ao cafeicultor, para avaliarem melhor a importância da água para o
crescimento vegetativo e reprodutivo dessa cultura, permitindo-lhes, ainda, tomar decisões mais conscientes
sobre o manejo global da lavoura e desse caro e escasso componente de produção. Assim, este experimento
teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na produtividade e maturação do cafeeiro.
Em dois cafezais de plantio adensados (Catuaí 7.150 e Catucaí 5.000 plantas por hectare), representativas do
cultivo de café na região, foram testadas sete (07) lâminas de irrigação L0, L1, L2, L3, L4, L5 e L6 representando
0,0; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0 e 1,1 da “Eto” para o “Catuaí” e seis (06) lâminas de irrigação L0, L1, L2, L3, L4
e L5 representando 0,0; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0 e 1,1 da “Eto” para o “Catucaí”. Além do incremento em produtividade,
pode-se verificar uma tendência de aumentar a produtividade com o incremento da lâmina de irrigação até um
determinado valor, a partir do qual há decréscimo de produtividade no cafeeiro. Ajustando-se a relação entre
as lâminas aplicadas e as produtividades obtidas a um modelo de segunda ordem, obteve-se um coeficiente de
determinação (R2) de 0,95, para a cultivar Catuaí e de 0,90 para a cultivar Catucaí. O ajustamento satisfatório
corrobora a hipótese de que a irrigação influenciou produtividade do cafeeiro, nas condições do experimento.As
lâminas L1, L2, L3, L4, L5 e L6 proporcionaram produções, respectivamente, 27% (62,4 sc ha-1), 45,4%
(71,4 sc ha-1), 53,9% (75,6 sc ha-1), 50,9% (74,1 sc ha-1), 44% (70,7 sc ha-1) e 56,6% (76,8 sc ha-1)
superiores à testemunha L0 (49,1 sc ha-1) para o cultivar “Catuaí”. As lâminas L1, L2, L3, L4 e L5 proporcionaram
produtividades, respectivamente, 76,3% (65,4 sc ha-1), 76,8% (65,6 sc ha-1), 76,3% (65,4 sc ha-1), 96,2%
(72,8 sc ha-1) e 79,2% (66,5 sc ha-1) superiores à testemunha L0 (37,1 sc.ha-1) para o cultivar “Catucaí”. Tais
incrementos foram superiores a apresentados em outras regiões do Brasil.
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