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RESUMO: O desenvolvimento e boa produtividade do cafeeiro dependem do solo, fatores
climáticos, material genético e sua adaptação onde é cultivado. Neste trabalho objetivou-se
avaliar o potencial hídrico foliar no período antemanhã de diferentes cultivares de cafeeiro
(Coffea arabica L.) na região do Cerrado Mineiro. O experimento foi implantado na
Universidade Federal do Uberlândia, Campus Monte Carmelo em janeiro de 2015, com
espaçamento de 3,5 m entre linhas por 0,6 m entre plantas. O delineamento experimental
utilizado foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos e cinco blocos. As cultivares
utilizadas foram Acaiá Cerrado - MG 1474; Bourbon Amarelo IAC J10; Paraíso MG H 419-1
e IAC 125 RN. Foram realizadas quatro avaliações de potencial hídrico foliar medidas na
antemanhã, no período de setembro a novembro de 2018. Os menores valores de potencial de
água na folha foram detectados em setembro, caracterizado por um período seco e de baixa
precipitação pluviométrica. As cultivares IAC 125 RN e Acaiá Cerrado MG 1474 apresentaram
menores valores de potencial de água na folha em setembro em relação aos demais materiais
genéticos.
PALAVRAS-CHAVE: Coffea arabica L., material genético, status hídrico.
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e boa produtividade do cafeeiro dependem do solo, fatores climáticos,
material genético e de sua adaptação ao ambiente onde é cultivado. Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) existe 132 cultivares de café arábica
registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC). Para a escolha de uma cultivar é
necessário analisar as suas características vegetativas (porte das plantas, arquitetura, vigor,
folhagem, capacidade de resistência à doenças, relação folha/fruto e sistema radicular) e
características produtivas (produtividade, renda, formato e tamanho dos frutos e grãos, cor do
exocarpo, maturação, abortamento de florada e retenção de frutos, bebida, cafeína, sólidos
solúveis e qualidade) e escolher a que se adequa ao objetivo do cafeicultor (MATIELLO et al.,
2015).
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A região do Cerrado Mineiro apresenta chuvas mal distribuídas e insuficientes no decorrer do
ano, tornando a irrigação uma prática para obtenção de melhor desenvolvimento da cultura, que
consequentemente eleva a qualidade e produtividade.
Um indicador para quantificar o período de estresse hídrico no solo que induz uma florada mais
uniforme no cafeeiro é o potencial hídrico foliar. De acordo com Guerra et al. (2007), este valor
situa-se na faixa de -2,0 MPa. Entretanto, valores menores que -2,5 a -2,8 MPa podem reduzir
significativamente o número de flores do cafeeiro (SILVA et al., 2009), prejudicando a
produtividade da lavoura.
Dessa forma, o potencial hídrico foliar é um importante indicador do status hídrico da planta,
podendo ser usado como estratégia no manejo da irrigação das lavouras.
Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial hídrico foliar no período
antemanhã de diferentes cultivares de cafeeiro (Coffea arabica L.) na região do Cerrado
Mineiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado e conduzido em área experimental da Universidade Federal de
Uberlândia, Campus Monte Carmelo. O município apresenta 870 m de altitude e o solo da área
experimental é classificado como LATOSSOLO VERMELHO.
Os tratamentos foram constituídos das cultivares de cafeeiro arábica: Acaiá Cerrado - MG 1474;
Bourbon Amarelo IAC J10; Paraíso MG H 419-1 e IAC 125 RN. Utilizou-se o delineamento
em blocos casualizados, com cinco blocos. Cada unidade experimental foi constituída por dez
plantas, consideradas úteis as oito plantas centrais.
Os sulcos foram espaçados em 3,5 m e as plantas em 0,6 m. O plantio foi realizado em janeiro
de 2015.
Quinzenalmente, no período de setembro a novembro de 2018, foram coletadas no período
antemanhã 120 folhas do experimento, sendo analisadas quanto ao potencial hídrico foliar com
a Câmara de Scholander. A coleta foi realizada no terço médio da planta, retirando-se o terço
ou quarto par de folhas de três plantas por parcela. Após a coleta, as folhas foram armazenadas
em caixa de isopor refrigerada e posteriormente levada para laboratório.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e se significativo, as médias dos
tratamentos foram comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott. Foi adotado o nível
de 5% de probabilidade para todas as análises estatísticas. Todas estas foram realizadas com
auxílio do software SISVAR (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 está detalhada a precipitação ocorrida em Monte Carmelo no período de 24 de
setembro a 5 de novembro de 2018. Verifica-se que até a primeira quinzena de setembro,
ocorreu precipitação de 32,4 mm, enquanto que no restante do mês a precipitação foi de 58,2
mm. Em outubro, a precipitação ocorrida nos primeiros quinze dias do mês foi de 108,8 mm,
seguida de 120,6 mm até o final das avaliações do experimento.
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Figura 1. Precipitação ocorrida de setembro a 5 de novembro de 2018 em Monte Carmelo –
MG (Fonte: SISMET COOXUPÉ).
A avaliação do potencial hídrico foliar do cafeeiro neste experimento compreendeu o período
de setembro a novembro de 2018. Nessa fase fenológica do cafeeiro, está ocorrendo a formação
de chumbinho e expansão dos frutos (CAMARGO; CAMARGO, 2001). O estresse hídrico
neste período prejudica o crescimento dos frutos, resultando em peneira baixa.
Verifica-se (Tabela 1) interação significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F dos
fatores épocas de avaliação e cultivares para potencial hídrico foliar (MPa) no período
antemanhã.

Tabela 1. Resumo de análise de variância para potencial de água na folha de cultivares
de cafeeiro
FV
GL
QM
Cultivar
3
0,01ns
Época
3
1,73**
Cultivar * Época
9
0,01*
Bloco
4
0,01ns
Erro 1
12
0,03
Erro 2
48
0,001
CV 1 =
30,1
CV 2 =
12,8
Ns: não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F.
*: significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F.
**: significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F.

Com relação ao desdobramento das épocas de avaliação em cada cultivar, verifica-se que para
todos os materiais genéticos analisados os menores valores de potencial hídrico foliar foram
detectados no mês de setembro, variando de -0,92 MPa a -1,05 MPa. Tal fato pode ser explicado
pela baixa precipitação ocorrida no período (Figura 1), proporcionando menores valores de
potencial hídrico quando comparados à segunda quinzena do mês de outubro e início de
novembro, quando os valores de potencial hídrico aumentaram e variaram entre -0,28 MPa a 0,51 MPa (Tabela 2).

Tabela 2. Potencial de água na folha (MPa) de
épocas
Cultivares
24/09
Bourbon Amarelo IAC J10
-0,92 bA
Paraíso MG H 419-1
-0,95 bA
IAC 125 RN
-1,05 aA
Acaiá Cerrado - MG 1474
-1,04 aA

cultivares de cafeeiro em diferentes
Épocas
08/10
23/10
-0,65 aB
-0,34 aD
-0,65 aB
-0,34 aC
-0,67 aB
-0,28 aD
-0,62 aB
-0,32 aC

05/11
-0,51 aC
-0,43 aC
-0,45 aC
-0,38 aC

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem
significativamente entre si pelo Teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade.

De acordo com Bonfim Neto (2007), um potencial hídrico foliar a partir de -1,20 MPa em
cafeeiros já é suficiente para ocorrer estresse hídrico na cultura. Os valores de potencial hídrico
observados nos cafeeiros ao longo do período de avaliação estão abaixo da referência
encontrada na literatura.
Com relação ao comportamento das cultivares em cada época de avaliação, verificou-se que
não houve diferença significativa nos valores de potencial hídrico foliar das cultivares em
outubro e novembro de 2018. Porém, na avaliação de setembro, correspondente à menor
precipitação ocorrida no período, verificou-se que as cultivares IAC 125 RN e Acaiá Cerrado
MG 1474 apresentaram menores valores de potencial hídrico, em média -1,04 MPa, em relação
ao Bourbon Amarelo IAC J10 e Paraíso MG H 419-1, cuja média foi de -0,93 MPa (Tabela 2).
Uma possível explicação para a diferença de potencial hídrico observado entre as cultivares
pode estar relacionado ao fato do IAC 125 RN e Acaiá Cerrado MG 1474 produzirem frutos
graúdos, de peneira alta, e, portanto, na fase de expansão dos frutos serem mais exigentes em
água em relação às demais cultivares estudadas neste experimento.
CONCLUSÕES
Os menores valores de potencial de água na folha foram detectados em setembro, caracterizado
por um período seco e de baixa precipitação pluviométrica.
As cultivares IAC 125 RN e Acaiá Cerrado MG 1474 apresentaram menores valores de
potencial de água na folha em setembro em relação aos demais materiais genéticos.
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