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O café sob sistema orgânico de produção representa 5% do segmento dos cafés especiais, e se desenvolve
mais rapidamente, com um crescimento anual de 18% comparado com os 8 ou 9% para o restante do
mercado de cafés especiais. Apesar disso, poucas pesquisas têm sido realizadas visando o desenvolvimento da
cafeicultura orgânica. Neste sentido, desde o ano de 1999 a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (EPAMIG), vem desenvolvendo unidades experimentais, visando o desenvolvimento de tecnologias
para a produção de café sob cultivo orgânico. Esses trabalhos contam com a parceria de produtores de café,
do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) e do CNPq. Dentre essas unidades duas
foram instaladas no ano de 2000 no município de Heliodora, MG, a 1.100 m de altitude, um sistema arborizado
com bananeira e outro consorciado com leguminosas. Em cada unidade foram plantados quatro cultivares
resistentes à ferrugem (Oeiras, Icatu Precoce, Obatã e Catucaí) com espaçamento de 2,8 a 0,5m, em deline-
amento de blocos casualizados com quatro repetições. O número de plantas por parcela para o sistema con-
sorciado foi de 74 plantas, enquanto que no sistema arborizado foi de 66 e 68, quando havia duas ou uma
planta de bananeira na parcela, respectivamente. No sistema arborizado, utilizou-se bananeira espaçada a 12
m entre plantas, cultivadas na linha de cafeeiros, enquanto que no sistema consorciado as leguminosas foram
cultivadas nas entrelinhas do cafezal. A formação de mudas e as adubações nas unidades experimentais
foram baseadas nas recomendações da CFSEMG, utilizando-se de materiais permitidos para o cultivo orgâni-
co. As conduções das unidades experimentais foram realizadas obedecendo às normas de certificação orgâni-
ca. As avaliações iniciaram após a primeira colheita, coletando-se dados de porte, vigor, maturação dos
frutos, tamanho dos frutos incidência de doenças e pragas, produtividade e outras características agronômi-
cas de interesse. Além disso, foram feitos acompanhamentos do estado nutricional das plantas, através de
análises foliares e de solo. Em ambos sistemas de produção todas as cultivares mostraram-se bastante vigoro
sas, com teores foliares de macro e micronutrientes dentro dos limites estabelecidos para a cultura. Também,
observaram-se baixa incidência de ferrugem, cercosporiose, bicho mineiro e seca de ponteiros. De modo geral,
todas as cultivares apresentaram maiores produções no sistema arborizado, destacando-se a cultivar Oeiras,
sugerindo que neste sistema ocorreu uma maior precocidade na produção. No sistema consorciado, as cultiva-
res mais promissoras foram Oeiras e Icatu Precoce. No entanto, por tratar-se de dados preliminares, ainda
serão necessários o acompanhamento e avaliação destas unidades por um período de quatro colheitas.
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