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A poda no cafeeiro arábica é um assunto de grande interessse, visto que a maior parte das lavouras mantem-
se em condições de livre crescimento, é então um vasto tema para pesquisas e um grande campo para a
adoção de tecnologias, cita-se entre estas a irrigação como um recurso que possa imprimir um novo ritmo no
desenvolvimento e produtividade das lavouras cafeeiras em todo o país. Buscando algumas destas respostas,
foi instalado um experimento no campus da Universidade Federal de Lavras, no município de Lavras, Minas
Gerais, que visou avaliar após uma recepa sem pulmão o crescimento de brotações, o diâmetro de caule e a
relação existente entre o teor de massa seca e a produtividade anterior do cafeeiro cv. Topázio MG-1190, que
foi submetido a diferentes lâminas de irrigação. Foram testadas três diferentes lâminas de irrigação e a
testemunha (sem irrigação), caracterizadas como: L1 (40% ECA), L2 (80% ECA), L3 (120% ECA) e L0 (sem
irrigação). A adubação para N e K foi parcelada em 4, 8 e 12 vezes por ciclo, via fertirrigação. O sistema de
irrigação adotado foi o gotejamento, com o manejo baseado no percentual de evaporação do tanque “classe
A” e reposto conforme os valores da ECA apresentados, com irrigações realizadas as terças e sextas-feiras.
Concluiu-se então que em relação ao número de brotações ocorreu um crescimento contínuo em todos os
tratamentos; observou-se um maior aumento no diâmetro de caule à medida que se aumentou a lâmina de
irrigação, demonstrando em todos os casos uma excelente capacidade de regeneração. Quanto a relação
entre a massa seca e a produtividade anterior observou-se um comportamento positivo pois, os tratamentos
com as maiores produtividades também apresentaram um elevado teor de massa seca.
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