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O principal objetivo do presente trabalho é tentar definir qual a melhor dose de fertilizante (N, P e K) e a
quantidade adequada de água para a produção de café em solos de cerrados. O experimento está instalado na
Embrapa Cerrados, em Planaltina – DF, em um Latossolo Vermelho de textura argilosa, situado na latitude
15º34’30” S e longitude 47º42’30” W. Grw., a 1007 metros de altitude. O clima é caracterizado como
tropical chuvoso de inverno seco. O cafezal foi instalado no dia 20 de novembro de 2000, utilizando-se a
cultivar Rubi MG 1192 com o espaçamento de 2,80 por 0,50 m, identificando - se o plantio como adensado.
As parcelas são formadas de três fileiras com dez plantas em cada uma. A área útil são as quatro plantas
centrais da linha do meio da parcela. Os tratamentos foram compostos das seguintes doses: 50, 100, 250,
500 e 800 kg de N (uréia) por hectare; 50, 100, 200, 400 e 500 kg de P2O5 (super fosfato triplo) por hectare
e 50, 100, 250, 500 e 800 kg de K2O (cloreto de potássio) por hectare, num total de 15 tratamentos. No
primeiro ano do experimento a adubação foi reduzida em 25% da dose total. Já no segundo e terceiro ano as
doses foram reduzidas em 50%. Todas as adubações foram parceladas em quatro aplicações de cobertura. O
sistema de irrigação utilizado é um pivô central com abrangência de 8,0 ha e raio molhado de 160 m. A área
do pivô foi divida em quatro quadrantes diferenciando os regimes hídricos descritos a seguir: 1) irrigação
durante todo o ano quando a tensão de água na camada de 10 cm atingir valores de 50 kPa. 2) após a
colheita, impor um período de 30 dias sem a aplicação de água para atingir estresse hídrico e a seguir aplicar
água seguindo o mesmo critério do item anterior. 3) após a colheita, impor um período de 60 dias sem a
aplicação de água, para atingir um estresse hídrico mais severo e a seguir, aplicar água utilizando o mesmo
critério descrito anteriormente. 4) após a colheita, esperar que a primeira  chuva induza a floração e a seguir,
manter as irrigações utilizando o mesmo critério descrito anteriormente. Cada quadrante comporta os quinze
tratamentos com três repetições, totalizando 45 parcelas. Todo o experimento é constituído por 180 parcelas.
O momento de irrigar é feito com base em sensores de umidade do tipo “ML2 ThetaProbe”, instalados nas
profundidades de 10, 30, 50 e 100 cm. O delineamento estatístico é definido por blocos ao acaso com 3
repetições. Estão sendo avaliadas a altura das plantas, o diâmetro de caule, o número total de ramos e o
diâmetro da copa. Além dessas características 4 ramos na altura média da planta foram escolhidos para
determinação de seu comprimento e do número total de nós. Nos tratamentos com N, os regimes hídricos não
mostraram diferenças na altura de planta, no diâmetro de caule e no número total de ramos. No entanto, o
diâmetro de copa aumentou no quadrante onde se aplica o estresse hídrico severo de 60 dias sem irrigar. O
comprimento dos ramos e o número de nós por ramo também apresentaram médias mais elevadas nesse
mesmo quadrante. As doses de N não promoveram diferenças na altura de planta, no diâmetro de caule e de
copa e no comprimento dos ramos. Os cafeeiros não responderam a adubação fosfatada. Nenhuma das
características analisadas mostrou diferença entre as médias obtidas nas avaliações. Nas parcelas adubadas
com P, o regime hídrico expressou modificação apenas para o comprimento de ramos e para o número de nós
por ramo, gerando os maiores valores nos quadrantes onde são induzidos estresses hídricos de 30 e 60 dias
respectivamente. Nas plantas onde foi aplicado o K, o regime hídrico onde ocorre a irrigação depois da indução
floral pela primeira chuva conferiu maiores médias para a altura de planta e para o número total de ramos. A
área que sofreu o estresse hídrico de 60 dias apresentou valores mais elevados para o diâmetro de caule e de
copa. As plantas não foram influenciadas pela adubação potássica, exceto no número total de ramos. A
aplicação superficial da metade da dose de 500 kg de K2O por hectare na forma de KCl aumentou
significativamente o número de nós por planta no tratamento que recebeu o estresse hídrico de 60 dias.
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