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RESUMO: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Epamig em Jaíba, 

norte de Minas Gerais, com o objetivo de se comparar dois sistemas de irrigação e distintas 

cultivares de café, obtendo-se subsídios para recomendações práticas ao cafeicultor da região 

do norte de Minas Gerais. As cultivares implantadas são oriundas da Serra do Cabral, região 

centro-norte de Minas Gerais. Com espaçamento 3,70 x 0,6m, utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos casualizados, com quatro repetições, com cafeeiros plantados em 

áreas contíguas, uma com aspersão fixa e outra com gotejamento.  Cada parcela foi composta 

por 10 plantas sendo as 8 centrais consideradas úteis. As irrigações seguiram conforme 

planilha de manejo sendo reposta a lâmina evapotranspirada no dia anterior utilizando-se o 

método de Penman-Monteith. A colheita manual com derriça no pano foi realizada quando 

70% dos frutos estavam maduros. As cultivares Catucaí 2015 Cerrado e Mundo novo 37919 

mostraram potencial para cultivo no Norte de Minas. A produtividade dos cafeeiros irrigados 

por aspersão fixa foi superior em relação ao gotejamento. 
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COFFEE (Coffea arabica L.) CULTIVARS PRODUCTIVITY IN NORTH OF MINAS 
GERAIS STATE UNDER TWO IRRIGATION SYSTEMS 

  
SUMMARY: The experiment was conducted at Epamig Experimental Farm in Jaíba, in order 

to compare two irrigation systems and different coffee cultivars to obtain grants to suggest 
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practical recommendations to the farmer of the North of Minas Gerais State. The cultivars 

used are from the Serra do Cabral, north-central region of Minas Gerais State. Plants were 

spaced 3,70 x 0,6m using a randomized block design, with four replications in nearby areas, 

one with a fixed sprinkling system and another with drip irrigation. Each plot consisted of 10 

plants, being the eight central plants considered useful. Irrigations followed as management 

worksheet, and the answer was the previous day evapotranspired slide. Irrigation management 

was done by the Penman -Monteith method. Manual harvesting with fabric seed dropping was 

performed when 70% of the fruits were ripe. The ‘Catucaí 2015 Cerrado’ and ‘Mundo Novo 

37919’ cultivars show potential for cultivation in the North of Minas Gerais State. The 

productivity of irrigated coffee by fixed sprinkler system was higher than the drip irrigation.  

  
KEY-WORDS: Irrigated coffee; Drip irrigation; Sprinkle irrigation 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cafeicultura brasileira é uma das atividades econômicas mais importante do país, 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento nacional.  Segundo a Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB (2015), o Brasil é o maior produtor e exportador 

mundial de café, estima que, a produção da safra cafeeira (espécies arábica e conilon) em 

2015 indica que o país deverá colher 44,25 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado.   

A área cultivada por café, de cultivares arábica, apresenta condições de temperaturas 

mais amenas, na faixa anual de 19◦C a 22◦C. As regiões mais quentes são zoneadas para 

cafeeiros C. canephora. Entretanto, ocorre uma expansão da cafeicultura para áreas não 

tradicionais, como a região do Norte de Minas, onde vem se desenvolvendo um novo polo de 

cafeicultura. Trata-se de uma cafeicultura empresarial, em larga escala, com emprego de 

tecnologias modernas, onde se destacam a mecanização e a irrigação (MATIELLO et al. 

2007).  

Por se tratar de uma região de clima semiárido, onde a variabilidade temporal e espacial 

da precipitação é grande, existem sérias restrições para a exploração agrícola de sequeiro 

(NUNES, 2003), tornando a irrigação uma tecnologia de adoção quase obrigatória. Desse 

modo, com as expectativas de ampliação da área de cafeicultura irrigada na região é 

necessário estudar comparativamente diferentes sistemas de irrigação e distintas cultivares 

para a cultura do café, com o objetivo de se obter subsídios que indiquem recomendações 

práticas ao cafeicultor da região do norte de Minas Gerais.  

 

 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

839



MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - 

EPAMIG, Fazenda Experimental de Jaíba –FEJA, município de Jaíba, região Norte de Minas 

Gerais cujas coordenadas geográficas são 15º20’18’’ de latitude Sul, 43º 40’28’’ de longitude 

Oeste e altitude média de 450m.  O clima da região é Aw, segundo a classificação climática 

de Köppen, caracterizado por inverno seco e verão chuvoso, com precipitação média anual em 

torno de 800mm irregularmente distribuída de novembro a abril. As temperaturas médias 

entre 25ºC – 26ºC com máximas de até 40ºC (BRASIL, 1992). 

As quatorze cultivares que foram plantadas em 2008 cujas mudas foram oriundas da 

Serra do Cabral, região centro-norte de Minas Gerais e foram: Mundo novo 37919 (MN), 

Palma 2 Vermelho (PLV2), Palma 2 amarelo (PL AM), Palma 1 vermelho (PLV1), Catucaí 

Vermelho 470 (CC470), Catucaí Vermelho 2015 S.Seb. Paraíso (CC 20), Catucaí 2015 

Cerrado (CC CR), Catucaí 24137 Vermelho (CC24), Catuaí vermelho 99 (CT  99), Acaiá 

Cerrado (AC CR), Topázio (TZ), Icatú 2944 (ICT), Obatâ (OBT) e Catuai 144 (CT 144). 

Com espaçamento 3,70 x 0,6m, utilizou-se o delineamento experimental de blocos 

casualizados, com quatro repetições, realizado em áreas contíguas, uma com aspersão fixa e 

outra com gotejamento.  Cada parcela foi composta por 10 plantas sendo as 8 centrais 

consideradas úteis. 

As irrigações seguiram conforme planilha de manejo sendo reposta a lâmina 

evapotranspirada no dia anterior. O manejo da irrigação foi feito pelo método de Penman-

Monteith. 

A colheita manual com derriça no pano foi realizada quando 70% dos frutos estavam 

maduros. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, é apresentado o resumo da análise de variância para os resultados de 

produtividade de café de pano beneficiado das safras 2011/2012 e 2012/2013. A análise de 

variância permitiu afirmar que as variáveis sistema de irrigação, cultivares e interação entre 

sistema de irrigação e cultivares, proporcionaram diferenças estatística significativa sobre a 

produtividade, sendo os níveis de significância de 1% de probabilidade.  

 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

840



TABELA 1: Resumo da análise de variância de produtividade de cultivares 

de café beneficiado (sacas ha-1) submetidas a dois sistemas de 

irrigação (Sist), por aspersão fixa (Asp) e gotejamento (Got), 

em dois ciclos de produção, no Semiárido de Minas Gerais. 

 
Safra 2011/2012 Safra 2012/2013 

FV GL Quadrado médio 

Bloco 3 7,474** 129,986** 
Sistema 1 4808,093** 19616,120** 

Erro (a) 3 6,868 138,769 
Var 13 359,799** 495,282** 

Sist  x Var 13 355,661** 647,726** 
Erro (b) 78 3,131 34,854 

Média 
 

7,71 24,43 
CV1 (%) 

 
33,97 48,21 

CV2 (%) 
 

22,93 24,16 
**significativo a 0,01, pelo teste F. 

 

Na comparação entre as médias de produtividades das cultivares de café 

beneficiado (Tabela 2) observou-se, que na safra 2011/2012 a variedade AC CR para 

aspersão apresentou maior produtividade, não foi observado diferença significativa para 

o sistema de gotejamento. Na safra de 2012/2013, a variedade ICT obteve maior 

produtividade no sistema de aspersão fixa, no sistema de gotejamento os melhores 

resultados foram verificados nas cultivares CT99, CT144 e OBT. 

A ocorrência alternada de altas e baixas produções é típica da cafeicultura, sendo 

atribuído ao esgotamento das reservas das plantas em safras alta, fazendo com que o ano 

seguinte, seja baixa (MOREIRA, 2003; SANTOS, 2005). Tal fato pode observado na 

maioria das cultivares estudadas, exceto para a variedade MN com o uso do sistema de 

aspersão.   

Em relação aos sistemas de irrigação adotados, nota-se que nas safras de 

2011/2012 e 2012/2013, quando utilizou o sistema de aspersão fixa apresentou as 

maiores produtividades em relação ao gotejamento. Como a região norte de Minas 

apresenta altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, o uso da aspersão cria um 

microclima mais favorável ao desenvolvimento dos cafeeiros, na medida em que 

diminui o déficit de pressão de vapor facilitando os processos biológicos, o que pode 

contribuir para o aumento da produtividade quando comparada ao gotejamento, cuja 

aplicação de água se dá somente na zona radicular. 

  

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

841



TABELA 2: Médias de produtividade de cultivares de café beneficiado (Var, 

sacas ha-1) submetidas aos sistemas de irrigação por aspersão fixa 

(Asp) e gotejamento (Got), em dois ciclos de produção.  

Safra 2011/2012 2012/2013 

Var Asp Got Asp Got 
CC 470 8,13 Ea 1,17 Ab 5,40 Da 16,18 Ba 
TZ 8,91 Ea 1,29 Ab 39,44 Ca 5,51 Cb 
CT  99 12,34 Ca 1,25 Ab 34,65 Ca 24,37 Aa 
CT 144 8,60 Ea 1,23 Ab 31,27 Ca 24,03 Aa 
CC 24 7,11 Ea 1,13 Ab 30,36 Ca 14,01 Bb 
OBT 8,52 Ea 1,27 Ab 44,36 Ba 23,47 Ab 
PL V2 8,20 Ea 1,04 Ab 32,29 Ca 6,62Cb 
PL V1 8,55 Ea 0,81 Ab 26,92 Ca 6,11 Cb 
PL AM 10,39 Da 1,09 Ab 34,91 Ca 7,79 Cb 
CC 20 13,65 Ca 1,26 Ab 49,55 Ba 5,32 Cb 
CC CR 9,35 Ea 1,25 Ab 49,34 Ba 3,73 Cb 
AC CR 48,25 Aa 1,23 Ab 32,52 Ca 2,03 Cb 
MN 42,44 Ba 1,24 Ab 43,97 Ba 5,21 Cb 
ICT 5,29 Ea 1,00 Ab 72,35Aa 12,42 Cb 

Médias seguidas por letras iguais maiúsculas na coluna e minúsculas na linha 
em cada ciclo de produção não diferem entre si, pelos respectivos testes de 
Scott-Knott e Tukey, ao nível de significância igual a 0,05. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As cultivares Catucaí Cerrado 2015 e Mundo Novo 37919 mostraram potencial 

para cultivo no Norte de Minas. 

A produtividade dos cafeeiros irrigados por aspersão fixa foi superior em relação 

ao gotejamento. 
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