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A cafeicultura irrigada ocupa atualmente no Brasil cerca de 200 mil hectares. Com a ampliação da mesma
para áreas de cerrado, com déficit hídrico marginal, abrem-se novas fronteiras com demanda estimada de 10
a 20 mil ha/ano.  Dentre os cerrados aptos para a cafeicultura irrigada, destacam-se regiões como o Triângulo
Mineiro, em que a irrigação é feita de forma suplementar e/ou complementar, e o Oeste baiano, em que a
mesma é realizada de forma obrigatória, assim como em Goiás e Noroeste de Minas Gerais. Quando as
temperaturas do ar são superiores a 18/19ºC, ocorrem aumentos de crescimento e produtividade inicial da
ordem de 30 a 50% em relação às regiões em que as temperaturas médias situam-se entre 14/16ºC. Sob
estes aspectos, plantios superadensados ou adensados, e até mesmo espaçamentos largos requerem manejo
diferenciado quanto a podas e erradicação proporcional de linhas, e ainda, variáveis em função do porte e
arquitetura de copa das variedades comerciais atualmente utilizadas na cafeicultura. São necessários, portanto,
estudos detalhados do comportamento do cafeeiro irrigado em região exigente em irrigação suplementar e
inverno frio, e em região exigente em irrigação obrigatória de inverno quente, quanto ao seu manejo em
diferentes espaçamentos e com as principais variedades comerciais usuais na cafeicultura nacional. Dentro
destas perspectivas, instalou-se um experimento com o objetivo estudar o cafeeiro irrigado nas condições
extremas de inverno “frio e seco” na região do Triângulo Mineiro, objetivando reunir dados que subsidiem
tecnologia suficiente para recomendações práticas na cafeicultura irrigada. Para isso, instalou-se experimento
no Campo Experimental “Fazenda Escola”, da Universidade de Uberaba, no município de Uberaba, MG, onde
estão sendo testados os seguintes tratamentos: espaçamentos entre ruas de 1,2 e 4 metros, e entre plantas
de 0,5; 0,75; 1,0 e 1,5, para duas variedades de café arábica: Catuaí Vermelho e Mundo Novo Acaiá em
estudo. O desenho experimental é o de blocos ao acaso, com quatro repetições em parcelas úteis de 1,5 ha e
sub parcelas para as variedades de 0,75 ha úteis. O sistema de irrigação é por pivô central equipado com
emissores localizados “LEPA”, com irrigação quantificada pelo balanço hídrico diário e local, a partir de
informações meteorológicas coletadas em uma estação agrometeorológica automática marca METOS
modelo Micrômetros Compact, instalada próxima ao experimento. Antes do início do experimento, foi
realizada a avaliação do sistema, para verificação das suas condições de funcionamento. Após 2 safras
(2000/2001 e 2001/2002), verifica-se que nos espaçamentos largos (4.0 m entre linhas), a variedade
Mundo Novo apresentou maiores produções, comparada com o Catuaí, de 21 a 25% superiores para os
espaçamentos 4.0 x 1.0 e 4.0 x 0.75 m, respectivamente, e produções semelhantes no espaçamento
4,0 x 0,5 m (média de 55 sc. ben/ha). Já para os espaçamentos superadensados (1.0 m entre linhas), a
variedade Catuaí obteve melhores rendimentos, com acréscimos de 5 a 33% em relação ao Mundo Novo. Este
comportamento pode ser explicado pelo maior desenvolvimento vegetativo do Mundo Novo quando comparado
com o Catuaí, que pode ter provocado maiores problemas de desenvolvimento, devido à menor insolação e
maior competição entre as plantas. Comparando-se os diferentes espaçamentos, verifica-se que nas duas
primeiras safras, em ambas as variedades, os espaçamentos mais adensados foram os responsáveis pelas
maiores produtividades por área, chegando a valores superiores a 80 sc.ben/ha. Com relação à análise sensorial
do café colhido nas duas safras, observam-se melhores notas globais, e portanto, melhor qualidade final da
bebida para os espaçamentos largos (4,0 m entre linhas), para as duas variedades em estudo, Mundo Novo e
Catuaí Vermelho.
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