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Grande fonte de preocupação dos irrigantes são os questionamentos de quando e quanto irrigar. Saber o
momento certo de iniciar as irrigações e quanto de água devemos aplicar é o objetivo do manejo racional da
irrigação. Nos dias atuais tem se verificado não somente uma elevação dos custos da energia, mas também a
escassez do recurso água, obrigando o irrigante a assumir posturas diferenciadas a cerca deste assunto. Para
se fazer um estudo das necessidades de água da cultura do cafeeiro irrigado por pivô central do tipo LEPA em
plantio circular comparativamente ao plantio tradicional irrigado por pivô central e gotejamento, utilizando a
metodologia proposta por Fereres, foram realizadas simulações utilizando o programa IRRIGA (SISDA), para
as regiões do Triângulo Mineiro e Oeste da Bahia. Pelo tempo de irrigação, o IRRIGA (SISDA) dividiu as horas
de funcionamento dos sistemas em períodos diurno e noturno, além do cálculo da vazão necessária, baseando-
se na área irrigada. Para cada sistema de irrigação utilizado nas simulações, foi realizado o somatório das
lâminas de irrigação total por ano, permitindo, assim, avaliar o quanto cada sistema aplicou de água para suprir
a necessidade hídrica da cultura. A fim de permitir uma adequada comparação entre os resultados obtidos
para cada região, o IRRIGA (SISDA) foi executado de maneira a permitir a análise de diferentes cenários, para
que os mesmos permitissem a representação das diversas realidades de consumo da água e de energia elétrica.
Considerando as principais variáveis, que interferem na aplicação da água pelos sistemas de irrigação utilizados
nas simulações para as regiões em questão, foram feitas simulações para um período de quatro anos, abrangendo
as fases da cultura do café, desde o plantio até a fase adulta. Foram cadastradas informações detalhadas
sobre solo, cultura, clima e equipamento de irrigação. Para todas as parcelas simuladas foi utilizado o mesmo
espaçamento, a mesma idade, os mesmos coeficientes de cultura e tratos culturais, diferenciando-se apenas
as características de solo (padrões regionais) e os fatores de correção da evapotranspiração. Foram utilizadas
duas propriedades localizadas, respectivamente, em Patrocínio–MG (latitude de 18056’ S, longitude de 46059’
W e altidude de 965,52 m) e Barreiras-BA (latitude de 12º9’ S, longitude de 44059’ W e altitude de 452,23
m), sendo cadastradas com uma área equivalente a 300 ha. A análise comparativa da necessidade hídrica da
cultura, para as duas regiões utilizando o sistema de irrigação por gotejamento, apresentou valores maiores
para a região Oeste da Bahia em relação ao Triângulo Mineiro. A região Oeste da Bahia apresentou um
consumo a mais que a região do Triângulo Mineiro igual a 479.119,0 m3 ano-1 para a fase adulta da cultura,
com conseqüente aumento no gasto de energia equivalente a R$ 2.794,40, utilizando-se o sistema de irrigação
por gotejamento. Comparando-se os valores de volume total de água utilizado e custo de energia, para o
sistema pivô tipo LEPA em relação ao sistema de irrigação por gotejamento para a fase adulta da cultura, para
a região do Triângulo Mineiro, observou-se um volume total de água igual a 61.347,0 m3 ano-1 e gasto a mais
com energia igual a R$ 10.002,98. Já a região Oeste da Bahia apresentou um volume total de água de
159.063,0 m3 ano-1 e gasto de energia equivalente a R$ 12.934,37, a mais para o sistema pivô tipo LEPA,
comparado ao sistema de irrigação por gotejamento. O consumo de água e de energia para o quarto ano da
cultura, utilizado a mais pelo sistema de irrigação por pivô convencional foi de 313.347,0 m3 ano-1 e R$
9.493,27 em relação ao pivô tipo LEPA e de 374.694,0 m3 ano-1 e R$ 19.496,25 em relação ao sistema de
irrigação por gotejamento, para a região do Triângulo Mineiro. Já para a região Oeste da Bahia, o consumo foi
de 334.728,0 m3 ano-1 e R$ 9.079,34 em relação ao pivô tipo LEPA e de 493.791,0 m3 ano-1 e R$ 22.013,71
em relação ao sistema de irrigação por gotejamento. Nas condições do ensaio pode-se concluir que: o sistema
de irrigação por gotejamento, apresentou os menores valores de consumo de água e energia. O sistema pivô
central equipado com emissor tipo LEPA, foi o que mais se aproximou do sistema de irrigação por gotejamento,
quanto ao consumo de água em todas as fases estudadas, diferenciando-se apenas quanto ao consumo de
energia, que foi mais elevado para este sistema nos quatro anos de avaliação. O sistema pivô central convencional
apresentou valores elevados para consumo de água e energia em relação aos demais sistemas, em todo o
período avaliado, para ambas as regiões.
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