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O rápido crescimento da população mundial, aliado ao aumento da renda, demandam a expansão da agricultura,
que pode ser atendida com a ocupação agrícola de áreas não cultivadas e pelo aumento da produtividade, com
a adoção de novas tecnologias, como a irrigação. A irrigação tem por finalidade fornecer a água necessária
para o pleno desenvolvimento das plantas, porém a ela podem ser associadas outras finalidades, como a
aplicação de produtos químicos, biológicos e águas residuárias, além do controle da salinidade do solo, em
associação com a drenagem agrícola. Em várias regiões é comum a utilização da água residuária da suinocultura,
aproveitando a matéria orgânica e os nutrientes para adubação do cafeeiro. Dessa maneira, reduzem-se os
custos de adubação da cultura e evita-se a contaminação dos cursos d’água pelo lançamento das águas
residuárias. A uniformidade de aplicação de água influencia diretamente a produtividade da cultura, sendo
que, essa produtividade tende a aumentar com a uniformidade de irrigação. Existem vários coeficientes para
se determinar a uniformidade de distribuição de água de um sistema de irrigação, destacando-se o Coeficiente
de Uniformidade de Christiansen (CUC) e o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD). Tendo em vista
a problemática ambiental associada ao manejo inadequado das águas residuárias da suinocultura (ARS) e do
seu processo de distribuição, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de aplicação das ARS na
cafeicultura irrigada. Foram determinados os coeficientes de uniformidade de distribuição de água residuária
da suinocultura em 6 propriedades cafeeiras, que aplicam ARS via sistema de irrigação, localizadas em 5
diferentes municípios da região de cerrado de Minas Gerais. Do total de sistemas avaliados, 50% apresentaram
coeficientes de uniformidade de distribuição de água residuária (CUC/CUD) abaixo do recomendado. Os melhores
resultados estão associados ao sistema de irrigação localizada por gotejamento, mostrando a viabilidade da
utilização da irrigação localizada com água residuária da suinocultura, desde que haja um manejo adequado ao
longo do processo de tratamento de tais águas.
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