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A região do Triângulo Mineiro possui uma área plantada com cafeeiros de aproximadamente 150 mil
hectares, dos quais cerca de 40 mil acham-se em área marginal à cafeicultura, no que diz respeito ao
fator hídrico, limitando sua produção e tornando essa atividade antieconômica. A cafeicultura tem-se
desenvolvido de forma destacada nessas regiões, em razão da alta tecnificação e da qualidade da
bebida do café produzido, com grande demanda de técnicas que possibilitam o aumento da produtividade.
Neste cenário, o uso da irrigação tem se tornado cada vez mais freqüente, porém, nem sempre seguindo
padrões corretos de dimensionamento e manejo. Torna-se necessário  estudar o efeito da irrigação e fertirrigação
para a cultura do café, com o intuito de se obterem subsídios que indiquem recomendações práticas ao
cafeicultor, quer na recuperação dos plantios atuais, quer na ampliação da lavoura do Triângulo Mineiro.
Dentro dessa perspectiva, nesse trabalho estamos  realizando avaliações com relação a irrigação e a
fertirrigação, utilizando um sistema de irrigação por gotejamento Ram 17 Netafim, contendo 4 blocos onde é
avaliado o parcelamento e a forma de aplicação da adubação (B1–adubação convencional 4 parcelamentos
de março a dezembro; B2–adubação via água de irrigação com 4 parcelamentos de N e K de março a
outubro; B3–adubação via água de irrigação com 8 parcelamentos de N e K de março a outubro e B4–
adubação via água de irrigação com 12 parcelamentos de N e K de março a outubro) e divididos em 4
parcelas onde se avalia os efeitos da época de início da irrigação (PA–Sem irrigação nos meses junho, julho e
agosto; PB–Sem irrigação nos meses julho e agosto; PC–Sem irrigação no mês de agosto; PD–Sem irrigação
no mês de julho). A lâmina de irrigação aplicada, está sendo definida em função de dados coletados de uma
estação meteorológica automatizada, instalada próximo ao local do experimento, acumulando a
evapotranspiração no período entre irrigações. Não houve diferença significativa entre os resultados das
produções obtidas nos anos de 2001 e 2002.
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