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Água 

Principal fator limitante da 
produtividade agrícola 

Zoneamento Climático -
Fatores termicos e Hidricos -
Estão sofrendo mesmo assim! 

Reduz fatores limitantes = 
aumenta a produtividade Reis, et. al 2017



Aptidão
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APTO

T média - 18 a 23ºC

Défcit hídrico- < 150 mm

MARGINAL

T média - 18 a 24º C 
com défcit hídrico > 150 

mm

T média - 23 a 24º C
com défcit < 150 mm 

INAPTO

T < 18º C
T> 24º 

Défcti hidrico > 150 mm

Safra 20/21 - Défcti hídro de 300 mm
21/22 - ? Está repetindo



O mundo está 
ficando mais
quente

Comparado com o século 20 o 
mundo esta com aumento da 
temperatura de 0,5 a 1ºC



Mudanças climáticas potuais

National Geographic



Seca e fenologia do cafeeiro

7

Fonte: Camargo e Camargo, 2001



H20, CO2 e T

95% de carboidratos, 
proteinas e Lípidios

Ou Seja.. C - O - H 

Efeito Direto

H - 8 kg em 100 kg

Efeito Indireto

C - 42 Kg
O - 45 Kg 
- 87kg
Estomato precisa de água 
para abrir e captar o CO2

Transpiração 

Solo úmido = Evaporação 
da água pelo estomato = 
Manter o fluxo para 
produzir materias 
orgânicas
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Água e a 
composição do 
cafeeiro

100Kg de massa 
seca de grão 



Exploração de raízes 
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A cama que seca mais rápido é a de 0 a 30 cm, 
a raiz não pode ficar apenas nessa camada, 
pois ela seca mais rápido e impede todo o 
fluxo até a chegada na folha. 



Fotossintese 
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Resfriamento

Água chega na folha pelo peciolo, folha 
está quente, ela sai na forma de vapor.

Nesse processo ela resfria a folha. 

Importante método de dissipação de 
calor. 

Transformação do CO2

Água pega energia do sol e tranforma 
em NADPH e ATP, energia química.

O CO2 é descarregado, para ser 
tranformado precisa de energia 

externa. Se falta água não continua 
fotossintesse, clorofila degrada e fica 

amarelo



Esquema simplificado da 
fotossíntese



Produtividade = transpiração x ETra x IC

Transpiração = mm H20
ETra = quanto de massa seca é feita para um litro de água 

transpirada 
IC = Índice de colheita

1 kilo de massa seca gasta 1000 L de água transpirada, 980L passa pela 
planta, fica apnas 2%

Produtividade é função da tranpiração
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Fluxo de água para transpiração
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Atmosfera 

-20 a -200 MPa

Função da umidade 
relativa do ar e da 

temperatura

Cafeeiro 

-0,5 a -2 Mpa

-2 a planta esta 
morrendo 

Água sai para atmosfera

Solo

-0,01 (capacidade de 
campo) a - 1,5 (ponto de 

murcha permanente)

Raiz -0,4 a -1,6

Água flui para o ambiente mais negativo
Solo seca na superfície e cai a transferência



Estresse hídrico 2020
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50 L/ m2 ou 500.000L/ha
Raízes até 50 cm

150 L/ m2 ou 1.500.000L/ha
Raízes até 150 cm

300 L/ m2 ou 3.000.000L/ha
Raízes até 300 cm

Favarin et al, 2013



16



17



Implantação do 
cafezal com braquiária

ANNA NETTO



Depende da mineralogia do solo

Óxidos = 1 a 30 m2  /g

Caulinita = 10 a 30 m2  /g

Matéria Orgânica = 700 a 800 m2 /g

- Água tem carga e  depende da superfície de contato do solo que 
também tem carga para ficar retida e disponível - Importância da 

M.O em solos tropicais. 
- Implantação da braquiária antes do plantio possibilita a formação 

de canais por onde há reposição hídrica, melhora a aeração, 
descompacta o solo e aumenta a exsudação de compostos

Água disponível 
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Cálcio

Parede celular, crescimento e 
aprofundamento de Raiz
-Gesso
-Calcário
-Nitato de cálcio
-Fontes de N que não acidificam

Boro

Composição de parede 
crscimento de raiz
- “Drenche”
- Herbicida
- Granulado

Inseticida, fungicida e 
nematicida

Limpeza do solo para 
crescimento da raiz 
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Meio de mitigar a 
seca - Lavouras já 
implantadas

Esqueletamento e 
reconstrução da raíz

Fisiológicos
- Bioestimulantes ou promotores de 

crescimento
- Estimulantes hormonais
- Biopesticidas
- Componentes orgânicos
- Biofertilizantes (extratos de algas,

aminoácidos, substancias húmicas 
e extratos vegetais)

- Inoculantes



TEMPERATURA DA FOLHA 
Fata de água afeta  o resfriamento da folha. 

SATURAÇÃO SOLAR
Mesmo tendo parte protegida café é uma planta que 
satura com 600 μmolm-2s-1 . Ambiente chega a 1200 2s-1

FOTOSSINTESE
Com a chegada de luz intensa e a falta de água 
fotossíntese entra em colapso, importante diminuir luz 
para paralisar processo

ESTRESS OXIDATIVO
Proteção dá chance para a planta de ativar enzimas 
combatentes dos ERO’s como a SOD, 
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Uso de filmes de partículas 
protetores para redução do estresse

Mattos-Jr, et. al 2020



Você tem alguma dúvida?
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