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EFEITO DO REGIME HÍDRICO NA FLORAÇÃO DE Coffea arabica L. CV CATUAÍ RUBI MG1192
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O manejo da água na cafeicultura irrigada é um componente fundamental no processo de maximização da
produtividade e da qualidade do café. O controle do suprimento de água pode determinar a época e a uniformidade
de floração. Para o Cerrado, ainda são escassas informações referentes ao controle da irrigação e seus efeitos
na floração do cafeeiro. Esse 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 uma área
adjacente sob 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 (RH4), até que ocorressem as primeiras precipitações
significativas e; sem irrigação (RH5). Em todos os regimes hídricos foi medido periodicamente o potencial de
água da folha na antemanhã (Ψw-am) e no período da tarde (Ψw-pm). O desenvolvimento das gemas florais foi
avaliado visualmente e por fotografia em gemas previamente marcadas. Observou-se que no tratamento
irrigado durante todo o ano (RH1), o Ψw-am pouco variou resultando em média –0,14 MPa. Pouca variação foi
observada no Ψw-pm que, apesar de ter atingido –1,1 MPa, manteve por grande parte do período amostrado
valores próximos a –0,7 MPa. Comportamento semelhante foi observado nas plantas sob o RH2 (Ψw-am

 
e

Ψw-pm médios de –0,17 e -0,83 MPa respectivamente), onde aparentemente a suspensão das irrigações por
35 dias não reduziu os potenciais de água na folha quando comparados com RH1. Nos tratamentos RH3 e RH4
observou-se um decréscimo progressivo nos potenciais de água, que atingiram no final do período de suspensão
das irrigações –2,0 e –3,3 MPa no RH3 e –3,1 e –3,8 MPa no RH4 para o Ψw-am e Ψw-pm, respectivamente.
Após o reinício das irrigações nos RH3 e RH4 o potencial de água na folha atingiu, em poucos dias, valores
semelhantes ao do tratamento RH1. No tratamento sob sequeiro (RH5), já nas primeiras observações, tanto o
Ψw-am

 
quanto o Ψw-pm se encontravam em níveis bem reduzidos -1,4 e –2,5 MPa, respectivamente. Nesse

tratamento, valores próximos a –4,0 MPa foram atingidos com o progresso da estação seca, apresentando
pouca diferença entre os potenciais medidos na antemanhã e tarde. Esses resultados indicam que nas plantas
irrigadas durante todo o ano e com 35 dias de suspensão das irrigações nenhuma deficiência hídrica se
desenvolveu, ao passo que nos tratamentos RH3, RH4 e RH5 houve um desenvolvimento progressivo de
estresse hídrico. Nos RH1 e RH2 foram observados dois períodos principais de floração, primeira semana de
setembro e final setembro-início de outubro. Notou-se que a abertura das flores, na segunda época, ocorreu
tanto em nós que não haviam florido, quantos em gemas de nós onde floração já havia sido observada. Observou-
se ainda, em gemas mais distais no ramo, abertura de flores ao longo do mês de outubro. No tratamento com
suspensão da irrigação por 65 dias (11/06 à 17/08/2002), a floração ocorreu em um período principal (24/08/
2002), ou seja, aproximadamente 7 dias após o reinício das irrigações. Em alguns nós mais distais  ainda foi
observada alguma abertura de flores em 01/10/2002, porém numa magnitude bem inferior à observada no
RH1. Após a ocorrência de precipitações significativas, reiniciou-se as irrigações no RH4. Tanto esse tratamento
quanto o de sequeiro apresentaram somente um período principal de floração que ocorreu  em 01/10/2002.
Com base nesses resultados pode-se concluir que o cafeeiro pode iniciar o processo de floração
independentemente da ocorrência de deficiência hídrica no solo e com altos potenciais hídricos nas folhas
(Ψw-am ≅ –0,14 MPa e Ψw-pm ≅ –0,7 MPa). Nos tratamentos RH1 e RH2, que não ficaram sujeitos a
estresse hídrico, a floração ocorreu de forma não uniforme, tanto ao longo do ramo quanto em uma mesma
axila foliar. Nos tratamentos com indução de estresse hídrico na planta seja pela suspensão das irrigações ou
pela falta de chuvas, a floração ocorreu de forma uniforme ao longo do ramo no sétimo dia do retorno do
suprimento de água.
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