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MANEJO DE IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO NO CERRADO
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Esse trabalho foi desenvolvido na área experimental da Embrapa Cerrados em Planaltina – DF. O objetivo
desse trabalho foi determinar os efeitos do manejo de irrigação no cafeeiro resultantes da aplicação de água
durante todo o ano, 35 e 65 dias de suspensão da irrigação na época da colheita, suplementação de água após
a floração e sem irrigação. As plantas (Coffea arabica L.) cv. Catuaí Rubi MG1192 foram espaçadas de 2,80
m entre linhas e 0,50 m entre plantas, em fevereiro de 2001. O pivô central apresentou um Coeficiente de
Uniformidade de Christiansen de 90%. O manejo de irrigação foi feito usando-se medidas do conteúdo de água
no solo por sondas Delta-T. Os sensores foram instalados na linha de plantio, nas profundidades de 0,10; 0,20;
0,30; 0,50 e 1,00 m. O momento de irrigação foi determinado pela leitura da sonda instalada a 0,10 m de
profundidade. Desse modo, toda vez que a leitura atingia valores em torno de 0,29 cm3/cm3 (f=0,5), valor
representativo do potencial matricial de água no solo de -0,05 MPa, procedia-se a aplicação de água. A
Lâmina de água aplicada por irrigação foi calculada para elevar o conteúdo de água do perfil de solo de 0,40
m até a condição de capacidade de campo (0,35 m3/m3). No período de abril de 2001 a dezembro de 2002
foram aplicados 1593 mm em 83 irrigações no tratamento irrigado durante todo o ano, 1560 mm em 81
irrigações quando as irrigações foram suspensas por 35 dias, 1270, mm em 66 irrigações quando as irrigações
foram suspensas por 65 dias e 1168 mm em 61 irrigações quando procedeu-se a suplementação de água após
indução da florada pelas chuvas. No tratamento sem irrigação foram necessárias duas irrigações, com lâmina
de 12 mm, para sobrevivência das plantas durante o período seco de 2001. Nesse período, o café irrigado
extraiu 2453 mm de água do solo enquanto o de sequeiro extraiu apenas 1509 mm, sendo que a precipitação
total foi de 1881 mm. Observe, que mesmo que as chuvas fossem uniformes ao longo do período ainda seria
necessário a suplementação de água da ordem de 572 mm no período para suprir a necessidade real de água
do cafeeiro. A evapotranspiração média diária foi de 3,83 e 2,36 mm nos cafés irrigados e de sequeiro,
respectivamente. Com irrigação durante todo o ano a evapotranspiração manteve-se elevada, pois havia água
disponível no solo em quantidades adequadas. Com 35 dias de suspensão das irrigações a taxa de
evapotranspiração média foi reduzida para valores em torno de 1 mm/dia, no mês de julho de 2002. A
suspensão das irrigações por 65 dias causou redução da taxa de evapotranspiração média para valores em
torno de 0,70 mm/dia nos meses de julho e agosto de 2002. Semelhantemente ao tratamento não irrigado, no
tratamento de suplementação de água após indução da florada pelas chuvas, a evapotrasnpiração no período
de julho e agosto de 2002 foi reduzida para valores em torno de 0,3 mm/dia. Nos tratamentos de suplementação
de água após florada (105 dias sem irrigação) e de sequeiro ocorreu grande perda de folhas das plantas devido
à magnitude e ao longo período de estresse hídrico. No tratamento com 65 dias sem aplicação de água,
embora a magnitude do estresse hídrico tenha alcançado níveis tão elevados quanto aos tratamentos anteriores
o período que as plantas ficaram sujeitas a estresse hídrico foi menor favorecendo a manutenção das folhas.
Exceto nos tratamentos com perda acentuada de folhas, após 5 a 7 dias do retorno das irrigações as plantas
apresentaram taxa de evapotranspiração semelhante àquela observada antes da suspensão das irrigações.  A
suspensão das irrigações por período igual ou superior a 65 dias na época da colheita apresentaram florada
completa e uniforme aproximadamente 7 dias após o retorno das aplicações de água.
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