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Na cafeicultura irrigada, diferentes sistemas estão sendo utilizados pelos cafeicultores, notadamente na
região do Triângulo Mineiro, em função de suas condições locais no que diz respeito à disponibilidade e
qualidade da água, tamanho da lavoura e, evidentemente, dos recursos disponíveis. De acordo com
Santinato et al. (1996), dentre os sistemas mais utilizados para a irrigação do café, destacam-se os
seguintes: irrigação por aspersão (aspersão em malha e pivô central) e irrigação localizada (gotejamento
e tripa). O sistema de aspersão em malha constitui uma modificação do sistema de aspersão convencional.
As linhas laterais são interligadas formando anéis e são enterradas juntamente com as linhas principal e
de derivação. Neste sistema ocorre somente mudança do aspersor, diminuindo o custo com a mão de
obra e possibilitando trabalhar com tubos de pequeno diâmetro. No entanto, não existem disponíveis na
literatura científica dados conclusivos que definam o melhor sistema a ser utilizado. Dentro dessa
perspectiva, esse trabalho se propõe a avaliar cada sistema citado, objetivando reunir subsídios técnicos
e econômicos para recomendações práticas dentro da cafeicultura irrigada. Para isso, instalou-se um
experimento no Campo Experimental da Universidade de Uberaba - MG, onde estão sendo testados
quatro sistemas de irrigação, sendo dois por aspersão (aspersão em malha e pivô central) e dois por
irrigação localizada (gotejamento e tripa), além da testemunha, sem irrigação. Os sistemas constituíram
as parcelas. O cultivar a estudado foi o Catuaí vermelho H2077-2-5/144 no espaçamento de 4,0m entre
ruas por 0,5m entre plantas. O plantio foi feito em janeiro de 1999 e a primeira safra foi em 2001. Os
sistemas de irrigação em estudo são: a) Área de 6 ha de um Pivô Central Valley, equipado com emissores
LEPA, com espaçamento 4,0 x 0,5 m; b) Aspersão em malha, 2 ha, com espaçamento 4,0 x 0,5 m; c)
Gotejamento autocompensado com 2 ha, Netafim, com espaçamento 4,0 x 0,5 m; d) Tape Santeno II
com 2 ha, com espaçamento 4,0 x 0,5 m; e) Testemunha (0,5 ha) – área não irrigada. Os resultados
obtidos nas safras 2001 e 2002 evidenciam a superioridade, de forma significativa, dos tratamentos
irrigados, quando comparado com a testemunha. A análise estatística se baseou na aplicação do teste F
a 5% e para comparação das médias dos tratamentos, foi aplicado o Teste de Tukey a 5%.
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