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RESUMO: A fração de água transpirável no solo (FATS) é um indicador mais próximo da 

quantidade real de água no solo que pode ser extraída pelas plantas para a transpiração. 

Objetivou-se neste trabalho avaliar a influência do decréscimo da FATS no desenvolvimento 

inicial do cafeeiro conilon sob as variáveis de desenvolvimento altura das plantas (ALT) e o 

diâmetro do caule (DC), em diferentes épocas de plantio. O presente experimento foi 

conduzido em casa de vegetação no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo, localizada no município de Alegre-ES. Utilizou-se mudas de Coffea 

canephora variedade Vitória Clonal, em um delineamento inteiramente casualizado com 4 

tratamentos: T0- Não foi submetido a déficit hídrico e permaneceu com umidade do solo 

sempre próximo a capacidade de campo; T1- Submetido a déficit hídrico 45 dias após o 

plantio; T2- Submetido a déficit hídrico 75 dias após o plantio; T3- Submetido a déficit 

hídrico 105 após o plantio, com 5 repetições. O déficit hídrico ocasionou diminuição na taxa 

média de crescimento das variáveis em estudo. O déficit hídrico influência nas variáveis de 

altura e diâmetro do café conilon, principalmente quando a FATS atinge valores abaixo de 

80%, o que ocorre em 8 dias em plantas com restrição hídrica.  

PALAVRA CHAVE: FATS, vitória clonal, déficit hídrico. 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de café, com área estimada em 1,1 

milhões de hectares, e uma produção de 50 milhões de sacas, sendo que no Espírito Santo a 

cafeicultura é a principal atividade econômica em 80% dos municípios e representa 43% do 

PIB agrícola do estado, com destaque para o Coffea canephora, principal café produzido no 
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estado, dando o título de maio produtor nacional com 7,14 sacas beneficadas (CONAB, 

2013). 

Um dos fatores limitantes da produção vegetal é a deficiência hídrica, que altera todo o 

metabolismo da planta, transporte de solutos, regulação estomática e expansão do sistema 

radicular, afetando o crescimento, desenvolvimento e produtividade da lavoura (TAIZ & 

ZAIGER, 2009). Para evitar os prejuízos causados pela restrição hídrica, a planta pode 

desenvolver estratégias, que é desenvolver um ciclo curto de desenvolvimento, como em 

plantas anuais; evitar o déficit hídrico reduzindo a transpiração; e desenvolver tolerância ao 

estresse hídrico (TARDIEU, 2005). 

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).  

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. 

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 da 

altura e diâmetro de caule 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.  Foi utilizando uma cultivar da espécie Coffea canephora, fazendo uso de 4 

níveis de déficit hídrico, em um delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Os 

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

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:  

diário f i fFATS (P P ) (P P )  
             (1) 

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. 

Os parâmetros de crescimento avaliados foram à altura das plantas (comprimento da 

haste principal do nível do solo até a gema apical), diâmetro do caule ao nível do solo. 

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 as taxas de crescimento da altura de planta (ALT) e fração de água 

transpirável no solo (FATS), nas três épocas de déficit hídrico (45, 75, 105 dias após o 

plantio), encontram-se na Tabela 1.  

Observa-se que ocorre um decréscimo da taxa de crescimento da altura à medida que a 

FATS diminui até zero. A medida que a FATS diminui, o déficit hídrico aumenta, 

influenciando diretamente na diminuição da taxa de crescimento da altura. Resultados 

observados segundo Dardengo et al. (2009) verificaram a influência negativa do déficit 

hídrico sobre a altura do cafeeiro conilon, sendo que as plantas que foram submetidas ao 

déficit hídrico apresentaram menor altura. 

Tabela 1. Taxa média de crescimento da altura do café conilon em função da fração de água 

transpirável no solo (FATS), no período de 45, 75 e 105 dias após o plantio. 

Dias 
FATS 

(%) 
45 dias 75 dias 105 dias 

4 100 2,5 a 2,9 a 1,38 a 

8 80 1,4 ab 1,22 ab 0,82 ab 

12 60 0,93 ab 0,74 b 0,49  bc 

16 40 0,87 ab 0,23 b 0,32 bc 

20 20 0,85  b 0,1  b 0,16   c 

24 10 0,68  b 0   b 0,06   c 

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

Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 A altura da planta começou a sofrer redução a partir de valores de FATS próximos a 

0,8 em todos os tratamentos. A altura também reduziu no valor da FATS no qual se inicia sua 

redução à medida que o déficit foi aplicado em plantas mais desenvolvidas.  

 No tratamento de 45 dias, houve uma menor redução do crescimento da altura, 

indicando que as plantas novas podem suportar um maior déficit, pois tem uma menor 

transpiração e consumo de água, comparando ao tratamento de 75 e 105 dias que o 

crescimento praticamente cessa quando a FATS chega a 10%. 

De acordo com a Tabela 2, à medida que a FATS cai, as médias da taxa de 

crescimento do diâmetro do caule diminuíram devido ao aumento do déficit hídrico, 
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semelhantes aos resultados observados por Dardengo et al. (2009), que verificaram que o 

déficit hídrico reduziu de forma significativa o diâmetro do caule no cafeeiro conilon. Martins 

et al. (2004) e Zonta et al. (2009), também trabalhando com cafeeiro, verificaram que 

menores valores de diâmetro do caule estão associados a maiores intervalos de irrigação, e 

consequentemente a uma menor disponibilidade hídrica. 

Nas mudas que sofreram déficit a 45 dias, o crescimento do diâmetro do café conilon 

não sofreu influência estatisticamente com a FATS, enquanto de 75 e 105 dias diminuíram o 

crescimento quando a FATS atinge o valor de 80%. O tratamento com 105 dias apresentou 

uma menor redução do crescimento do diâmetro apesar do déficit hídrico. 

Tabela 2. Taxa média de crescimento do diâmetro do café conilon em função da fração de 

água transpirável no solo (FATS), no período de 45, 75 e 105 dias após o plantio. 

Dias 
FATS 

 (%) 
45 dias 75 dias 90 dias 

4 100 1,5 a 3,3 a 2,08 a 

8 80 1,25 a 2,58 ab 1,64 ab 

12 60 0,86 a 1,31 abc 1,52 ab 

16 40 0,78 a 0,72  bc 0,92 ab 

20 20 0,53 a 0,37  bc 0,79 ab 

24 10 0,4 a 0,07 c 0,46 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 que a tanto para valores de altura e diâmetro do caule, suas taxas de 

crescimento diminuem conforme cai a disponibilidade de água no solo, que segundo Tardieu 

(2005), a planta diminui sua transpiração através da regulação estomática, realizando menos 

fotossíntese e diminuindo assim seu crescimento. 

 CONCLUSÃO 

 O déficit hídrico influência nas variáveis de altura e diâmetro do café conilon, 

principalmente quando a FATS atinge valores abaixo de 80%, o que ocorre em 8 dias em 

plantas com restrição hídrica. O conhecimento da água no solo é fundamental para o manejo 

correto da irrigação, de modo que é essencial saber até quando a cultura pode permanecer sem 

irrigar sem perder seu vigor e produtividade. 
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