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A adoção da irrigação na cafeicultura está bem relacionada a áreas onde a ocorrência de seca é mais evidente
e a possibilidade de resposta seja garantida, como na região do Triângulo Mineiro e oeste da Bahia. Em locais
de clima mais ameno, como Campinas-SP, ainda paira dúvidas por parte dos técnicos e dos agricultores se há
resposta à irrigação, apesar de se reconhecer que, de tempos em tempos, a seca afeta significativamente a
produção do cafeeiro também nesse local. No presente trabalho estudam-se os resultados de déficit hídrico
observados em Campinas, SP, e as produções que a elas se relacionam, com base em um ensaio de longa
duração. O estudo de campo foi conduzido no período de 1957 a 1975, em Campinas, SP, no IAC, com
plantas de café Mundo Novo, sem poda, com tratamentos não irrigado e irrigados por aspersão quando consumido
70% da água disponível na camada do solo de 0-100cm, monitorada por amostragem gravimétrica. Para a
avaliação da disponibilidade de água e deficiência hídrica, foram realizados os balanços hídricos decendiais e
acumulados ao longo do ano. A evapotranspiração de referência (ETo) foi calculada a partir dos dados de
evaporação de superfície livre. O coeficiente de cultura foi particionado em Kc=Kcb*Ks+Ke. Os valores de
coeficiente de cultura basal, Kcb, em função da idade da planta para condições de pleno suprimento de água,
isto é, até o consumo de 50% da água disponível na camada de 0-100 cm (44,1 mm) foram: 0,2, 0,4, 0,6, 0,8
e 1,0 para os anos 2, 3, 4, 5 e 6º ano em diante, respectivamente. O efeito do molhamento da superfície do
solo (Ke) foi considerado sempre que as chuvas eram maior que 10 mm. Para tanto, adotou-se Kc=1, exatamente
no dia da ocorrência e no dia posterior da chuva ou da irrigação. Para a penalização da transpiração pelo efeito
da seca (Ks), baseado em ARRUDA et al. (2000), a partir de 50% do consumo da água disponível no solo, o Kc
era reduzido linearmente desde o valor de Kcb adotado em função da idade até o valor nulo correspondente ao
consumo de toda a água disponível no solo.  A deficiência hídrica em Campinas ao longo de 40 anos mostrou
uma grande variabilidade, desde alguns anos com valores bem baixos até um caso de seca extrema em 1963
tendo ultrapassado a mais de 400 mm. Utilizando o critério de SANTINATO et al. (1998), verifica-se que a
porcentagem de ocorrência de valores menores do que 100 mm de deficiência, considerado apto sem irrigação,
ocorre apenas em 26,8% dos anos (um ano bom em cada quatro anos). A condição de 100 a 150 mm, apta
com irrigação ocasional, é de 29,3%. Se considerado o intervalo de 150 a 200mm, apto com irrigação
suplementar, caberia a 24,4% dos anos. Aqueles autores consideram que a irrigação no cafeeiro deve ser
obrigatória quando a deficiência for maior do que 200 mm, que no caso corresponde a 19,5% dos anos.
Considerando a ocorrência de deficiência hídrica no ano maior do que 150 mm, englobando anos em que
seriam exigidos irrigação suplementar (150 a 200 mm) e anos com irrigação obrigatória (deficiência anual
maior de 200 mm), a irrigação seria usada em 43,9%. Caso ocorram veranicos na fase de formação e
enchimento dos grãos, mesmo que em anos de pouca deficiência hídrica anual, seria aconselhável a realização
da complementação das chuvas pela prática da irrigação. Dessa forma, há um evidente uso da técnica da
irrigação, nas condições de Campinas, pelo menos um ano a cada dois anos (50%), estando, porém, em
desacordo aos resultados mostrados no recente Zoneamento do Cafeeiro na região.  Utilizando-se a metodologia
da FAO para a quantificação do efeito da deficiência hídrica na produção do cafeeiro, com valores de Ky
ajustados por ARRUDA et al. (2002), foram simulados os resultados de produção anual com irrigações realizadas
quando consumido 50% da água disponível e comparados aos valores reais obtidos. Os valores médios de
produção de café beneficiado indicam que ao longo de 16 anos de ensaio, a irrigação eventual no nível de
consumo de 70% da água disponível no solo (0-100cm) propiciou um aumento médio de cerca de 20% em
relação ao não irrigado. Um adicional de produção poderia ter sido obtido caso as irrigações tivessem sido
completas e realizadas quando consumido 50% de água disponível no solo.  Nessas condições, o aumento
médio em relação ao não irrigado seria da ordem de 44%. Ainda cabe ressaltar que em anos com acentuada
deficiência hídrica e com a conseqüente redução na produção em várias regiões do país, pode ocorrer melhoria
significativa no preço do produto.
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