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RESUMO: Saber a necessidade de água para o cafeeiro é essencial, pois a falta de água pode 

reduzir substancialmente o crescimento da planta e afetando sua produtividade, sendo que a 

fração de água transpirável no solo é um indicador da quantidade real de água no solo que 

pode ser extraída pelas plantas para a transpiração. O objetivo do trabalho é quantificar a 

influência do déficit hídrico no solo, representado pela FATS, na transpiração do cafeeiro 

Conilon (Coffea canephora), sobre os parâmetros do número de folhas e área foliar em seu 

desenvolvimento inicial. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na área 

experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, 

localizada no município de Alegre-ES. Foi utilizando uma cultivar da espécie Coffea 

canephora num delineamento inteiramente casualizado com 4 níveis de déficit hídrico (um 

nível irrigado durante todo o experimento e 3 níveis com diferentes regimes de déficit hídrico) 

com 5 repetições. Foram avaliados o número de folhas e área foliar. O déficit hídrico 

influenciou na diminuição na taxa de crescimento das variáveis, implicando numa menor 

produção de fotoassimilados e podendo influenciar na produtividade do cafeeiro. 

PALAVRA CHAVE: FATS, Coffea canephora, déficit hídrico. 

 

FRACTION OF WATER BREATHABLE IN SOIL ON THE 

PARAMETERS OF THE NUMBER OF LEAVES AND LEAF AREA IN 

CONILON COFFEE 
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ABSTRACT: Learn the need of water for coffee is essential, because the lack of water can 

substantially reduce the growth of the plant and affecting their productivity, and the fraction 

of water breathable in soil is an indicator of the actual quantity of water in the soil that can be 

removed by plants to perspiration. The objective of this work is to quantify the influence of 

water deficit on the ground represented by FATS, in perspiration Conilon coffee (Coffea 

canephora), on the parameters of the number of leaves and leaf area in its initial development. 

The experiment was conducted in the house of vegetation in the area of experimental Center 

for Agrarian Sciences at the Federal University of Espirito Santo, located in the municipality 

of Alegre-ES. Was using a cultivar of the species Coffea canephora in a completely 

randomized design with 4 levels of water deficit (a level irrigated throughout the experiment 

and 3 levels with different regimes of water deficit) with 5 repetitions. We evaluated the 

number of leaves and leaf area. The water deficit influenced the decrease in the growth rate of 

the variables, resulting in a lower production of photoassimilates and can influence the 

productivity of coffee. 

KEYWORDS: FATS, Coffea canephora, water deficit. 

 

INTRODUÇÃO 

A cafeicultura no Estado do Espírito Santo é a atividade agropecuária mais importante, 

tanto do ponto de vista econômico como do social. A espécie Coffea canephora passou a ser 

mais explorada no Espírito Santo a partir de meados dos anos 60, e hoje, é tida como a 

principal espécie do gênero Coffea para o Estado (MATIELLO; ALMEIDA, 1997). O café 

Conilon confere também, o título de maior produtor nacional ao Estado do Espírito Santo, 

com produção média dos últimos anos na ordem de 7,14 milhões de sacas beneficiadas 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2010). 

O déficit hídrico é considerado como um dos principais fatores limitantes da 

produtividade do cafeeiro, pois além de afetar as relações hídricas das plantas, altera seu 

metabolismo. A maior parte das áreas cultivadas com café estão localizadas em regiões que 

apresentam restrição hídrica. Segundo DaMatta (2004) não apenas no Brasil, mas também em 

diversas outras regiões do mundo, a seca é considerada o principal fator ambiental capaz de 

afetar a produção do cafeeiro.  
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Segundo Gutiérrez e Meinzer (1994), estimativas precisas da necessidade de água para 

o cafeeiro são essenciais, pois a falta de água pode reduzir substancialmente o crescimento da 

planta, sem que com isso a planta mostre sinais de murcha ou outros sintomas visíveis de 

baixa umidade no solo.  

No conceito da fração de água transpirável no solo - FATS, assume-se que o conteúdo 

de água no solo utilizado pela planta para a transpiração, varia entre o conteúdo de água no 

solo na capacidade de campo, quando a transpiração é máxima, e o conteúdo de água no solo, 

quando a transpiração da planta é igual a 10 % da máxima (SINCLAIR & LUDLOW, 1986). 

Esse conceito da FATS tem sido amplamente utilizado para a avaliação das respostas das 

plantas ao déficit hídrico. Para a determinação da FATS, são considerados dois estádios: o 

estádio I quando a água está disponível livremente no solo e a planta não tem deficiência 

hídrica e sua condutância estomática e transpiração são máximas, ou seja, o conteúdo de água 

transpirável no solo não limita a condutância estomática e a transpiração; e o estádio II 

quando a água disponível no solo diminui e a planta diminui sua condutância estomática e 

transpiração para manter seu balanço hídrico e turgescência celular. (SINCLAIR & 

LUDLOW, 1986; MUCHOW & SINCLAIR, 1991) 

O objetivo do trabalho é quantificar a influência do déficit hídrico no solo, representado 

pela FATS, na transpiração do cafeeiro Conilon (Coffea canephora), sobre os parâmetros do 

número de folhas e área foliar em seu desenvolvimento inicial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na área experimental do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada no município de 

Alegre-ES, latitude 20º42’51,61” Sul, longitude 41º27’ 24,51” Oeste e altitude de 136,82 m. 

O clima da região é do tipo “Aw” com estação seca no inverno, de acordo com a classificação 

de Köeppen.  

O experimento foi montado utilizando a espécie Coffea canephora, fazendo uso de 4 

níveis de déficit hídrico, num delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Os 4 

níveis de déficit hídrico foram: T0 – irrigado durante todo o experimento, não sofrerá déficit 

hídrico; T1 – déficit hídrico 45 dias após plantio, até as plantas atingirem 10% da transpiração 

relativa do tratamento T0; T2 – déficit hídrico 75 dias após o plantio, até as plantas atingirem 
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10% da transpiração relativa do tratamento T0; T3 – déficit hídrico 105 dias após plantio, até 

as plantas atingirem 10% da transpiração relativa do tratamento T0.   

Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de 12 litros preenchido com solo 

característico da região, e realizada a correção da acidez e nutricional do solo foi realizada de 

acordo com análise de solo. Os vasos foram revestidos com papel branco para reduzir a 

absorção de radiação solar a fim de minimizar o aquecimento do solo, e o solo coberto com 

isopor para evitar a transpiração do solo.  

Para a realização das irrigações foi necessário determinar o peso de cada parcela na 

capacidade de campo, chamado neste trabalho de peso inicial (Pi), saturando o solo com água 

e deixados em drenagem livre por 48 horas a fim de que o solo atingisse a capacidade de 

campo e anotando seu peso. Ao final da tarde de cada dia todas as parcelas foram pesadas em 

uma balança eletrônica e logo após, irrigadas com a quantidade de água perdida pela 

transpiração no dia, a água foi reposta de forma que cada parcela retorne ao seu devido valor 

de Pi. As parcelas que no momento se encontraram em déficit hídrico não foram irrigadas. 

Para avaliar as respostas do cafeeiro ao déficit hídrico foi utilizado o conceito da fração 

de água transpirável no solo (FATS), utilizado por Sinclair & Ludlow (1996), calculada pela 

equação abaixo:  

      
            

       
 

em que: FATS – Fração de água transpirável no solo; 

Pdiário – Peso da parcela experimental em cada dia; 

Pi – Peso inicial de cada parcela experimental; e 

Pf – Peso final de cada parcela experimental. 

Na contagem do NF cada folha foi considerada visível quando apresentaram pelo menos 

1cm de comprimento, a área foliar foi determinada. 

Os dados foram analisados estatisticamente pelo programa Assitat, e quando 

significativos na análise de variância foram submetidos ao Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As relações entre a taxa de crescimento do número de folha normalizada (NF) e fração 

de água transpirável no solo (FATS), nas três épocas de déficit hídrico (45, 90, 105 dias após 

o plantio), encontram-se na Tabela 1.  

Tabela 1. Taxa média do número de folhas do cafeeiro conilon em função da fração de água 

transpirável no solo (FATS), no período de 45, 90 e 105 dias após o plantio. 

Dias FATS (%) 45 dias 75 dias 105 dias 

4 100 1 2,00 a 1,50 a 

8 80 0,96 a 0,50  b 0,79 a 

12 60 0,93 a   0,00   c 0,51 a 

16 40 0,92 a   -0,20   c -1,75  b 

20 20 0,89 a   -1,00   c -2,00  b 

24 10 0,83 a   -3,00   c -2,50  b 

 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram significamente entre si 

pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Observa-se o decréscimo do número de folhas à medida que a FATS diminui até zero. 

No déficit hídrico de 45 dias após o plantio, a variável NF começou a sofrer reduções em 

função da FATS, porém sem diferir estatisticamente ao longo do tempo. Nos tratamentos de 

déficit hídrico de 75 e 105 dias após o plantio, o cafeeiro sofreu maiores redução em função 

da FATS, principalmente a partir de 80%, sendo que para valores iguais ou menores de 40% o 

NF começou a ser reduzido a valores negativos, resultado da perda de folhas pela planta. 

Resultado similar foi encontrado por Araujo (2011), para FATS do cafeeiro conilon, 

variedade Robusta Tropical, encontrando valor de FATS na primeira época de déficit próximo 

de 1,0, na segunda época de déficit próximo de 60% e valor de 40% na terceira época de 

déficit. 

Resultados semelhantes ao número de folhas ocorreram para a área foliar, conforme 

mostra a Tabela 2. Todos os tratamentos reduziram seus valores de AF quando a FATS 

chegou a 80%, que ocorre 8 dias sem a planta receber irrigação, porém o de 45 dias após o 

plantio teve uma menor redução da AF, enquanto os outros praticamente perderam metade da 

sua AF. Após 75 dias a área foliar sofreu uma maior redução, ocorrendo valores negativos a 

partir de 40% da FATS, enquanto o de 105 dias só após a FATS atingir 20%.  
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Tabela 2. Taxa média da área foliar do cafeeiro conilon em função da fração de água 

transpirável no solo (FATS), no período de 45, 90 e 105 dias após o plantio. 

Dias FATS (%) 45 dias 75 dias 105 dias 

4 100 1,21 a 4,48 a 2,48 a 

8 80 1,04 ab  2,3  b 1,24   b 

12 60 0,97 ab 0,43  bc 0,16    c 

16 40 0,96 ab  -0,53   c 0,13    c 

20 20 0,62  bc  -0,36   c -0,24   c 

24 10 0,35   c  -3,57   c -0,24   c 

 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferiram significamente entre si 

pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A semelhança entre os resultados obtidos para as variáveis AF e NF pode ser 

explicada pela existência de uma correlação positiva e elevada entre as duas variáveis. 

Resultado semelhante foi encontrado por Araujo (2011).  Vários pesquisadores, entre os quais 

Pinto et al. (2008) e Busato et al. (2007), trabalhando com deficiência hídrica no 

desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon, encontraram redução do número de folhas com a 

diminuição da disponibilidade hídrica no solo. 

A perca de folhas e da área foliar influencia significamente no desenvolvimento da 

planta, pois irá ocorrer menos fotossíntese, menor produção de carboidratos e menor acumulo 

de reservas, o que pode causar danos em longo prazo. 

 

CONCLUSÃO 

O déficit hídrico influencia diretamente na redução do número de folhas e na área 

foliar do cafeeiro conilon, principalmente para valores de FATS abaixo de 80%, que 

corresponde a 8 dias sem irrigação. As plantas que sofreram déficit hídrico após 75 dias do 

plantio foram a que tiveram o pior desempenho, enquanto as de 45 dias obtiveram uma 

melhor resposta a restrição hídrica.  
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