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Resumo - A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – 

Campus Itapina, no município de Colatina – ES, O delineamento adotado foi o de blocos casualizados, com 

quatro repetições, com 3 plantas como parcela experimental. Os tratamentos foram em plantas individualizadas: 

T1 = condução tradicional dos ramos ortotrópicos; T2 = vergamento do ramo ortotrópico inicial para o lado 

oposto do sol da manhã, sem recepa da haste principal; T3 = vergamento do ramo ortotrópicos inicial para o lado 

oposto do sol da manha, com recepa da haste principal; T4 = vergamento do ramo ortotrópico inicial na linha de 

plantio, sem recepa da haste principal; T5 = vergamento do ramo ortotrópico inicial na linha de plantio, com 

recepa da haste principal T6 = poda do ramo ortotrópico inicial acima do primeiro ramo plagiotrópico; T7 = 

poda do ramo ortotrópico inicial acima do segundo ramo plagiotrópico. Foram conduzidas quatro hastes por 

planta e avaliados: altura dos ramos ortotropicos, número de ramos plagiotrópicos por haste, diâmetro dos ramos 

ortotrópicos e produção na primeira colheita (18 meses após o plantio). Observa-se que todos os tratamentos 

padronizam a lavoura para poda programada de ciclo.  
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Abstract - The survey was conducted at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the 

Espírito Santo - Itapina Campus in the town of Colatina - ES. The study design was a randomized complete 

block with four replications, three plants with an experimental plot. The treatments were individualized in plants: 

T1 = conduct traditional orthotropic branches, T2 = initial bending of the orthotropic branch to the opposite side 

of the morning sun, with no reception from the main stem, T3 = initial orthotropic branch bending to the 

opposite side of the sun am, with reception from the main stem, T4 = initial bending of the orthotropic branch in 

row, no reception on the main stem; T5 = initial bending of the orthotropic branch in row, with reception from 

the main stem of the branch pruning T6 = orthotropic starting up the first branch plagiotropic, T7 = pruning the 

initial orthotropic branch above the second branch plagiotropic. Were conducted four stems per plant and 

evaluated: height of orthotropic branches, number of primary branches per stem, diameter of orthotropic 

branches and production in the first harvest (18 months after planting). It is observed that all treatments 

standardize crop scheduled for pruning cycle. 

 

Key-words   Bending, Coffea canephora, Plants, Production 

 

INTRODUÇÃO 
 

A cultura do cafeeiro no Brasil sempre ocupou posição de destaque. Considerando-se 

este aspecto e que novas áreas estão sendo utilizadas para a instalação de lavouras cafeeiras, a 

adoção de novas técnicas de condução inicial das plantas torna-se cada vez mais importante, 
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pois visam aumentar a produtividade da cultura nos primeiros anos reduzindo o tempo de 

retorno do capital investido na implantação das lavouras cafeeiras.  

O INCAPER, em 2008, desenvolveu uma tecnologia de padronização na condução das 

plantas, denominada de poda programada de ciclo do café conilon. Nesta nova técnica de 

poda é deixado um número de hastes verticais compatível com as tecnologias ora empregadas, 

(12.000 a 15.000 hastes.ha
-
1).  

O vergamento do café conilon permite que a planta de café produza mais hastes. A 

técnica do vergamento de mudas proporciona aumento de 30% a 54% da produção na 

primeira colheita (INCAPER 2008 e HERZOG, A. M., 2009). Contudo, tal técnica depende 

da disponibilidade de materiais para o vergamento (estacas de bambu, plástico ou metal) e 

depende de mão de obra qualificada. O uso de tecnologias de condução inicial, como a poda 

do ramo inicial, pode representar uma alternativa de menor custo, além de não requerer uma 

maior qualificação de seus executores. Com o vergamento a produção de hastes é de 12 mil 

no mesmo espaço INCAPER (2008). 

 Outra técnica que aumenta a brotação lateral das plantas é a quebra da dominância 

apical, realizada com a decapitação do ramo, logo após tem-se o início o crescimento das 

gemas laterais. A disponibilização de alternativas tecnológicas de manejo, na condução inicial 

de mudas de cafeeiro, proporciona ao agricultor oportunidade de aumento de produtividade de 

acordo com a realidade socioeconômica local / regional e selecionar a que irá proporcionar 

menor relação custo / benefício. 

 

METODOLOGIA 
 

Foram avaliados sete tratamentos: T1: vergamento do ramo ortotrópico inicial, para o 

lado oposto ao sol da manhã, sem recepa da haste principal; T2: vergamento do ramo 

ortotrópico inicial, para o lado oposto ao sol da manhã, com recepa da haste principal; T3: 

vergamento do ramo ortotrópico inicial, na linha de plantio, sem recepa da haste principal; 

T4: vergamento do ramo ortotrópico inicial, na linha de plantio, com recepa da haste 

principal; T5: poda do ramo ortotrópico inicial acima do primeiro ramo plagiotrópico; T6: 

poda do ramo ortotrópico inicial acima do segundo ramo plagiotrópico e T7: plantio 

convencional de mudas de café conilon (testemunha). 

 Em todos os tratamentos foram avaliados a altura dos ramos ortotrópicos, número de 

ramos plagiotrópicos por haste produtiva (após floração e na produção), diâmetro dos ramos 

ortotrópicos. A altura e diâmetro foram avaliados mensalmente através de medições. O 

diâmetro dos brotos (ramos ortotrópicos) foi mensurado com paquímetro. O número de ramos 

plagiotrópicos nas hastes produtivas foi avaliado após a floração e na produção. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância ao nível de 5 % de probabilidade 

para o teste de média de Scott-Knott 
 

RESULTADOS 
 

Tabela 1. Diâmetro e altura dos ramos ortotrópicos e numero de ramos plagiotrópicos por 

planta 

 

 

 

 

 



 

TRATAMENTOS 

DIAMETRO (mm) 

N
O 

DE RAMOS  ALTURA (cm) 

1 22,66  A 110,83  A 106  A 

2 19,78  B 84,42  B 93   B 

3 24,42  A 97,68  A 113  A 

4 20,58  B 89,58  B 102  A 

5 20,42  B 103,25  A 107  A 

6 20,81  B 93,42  B 103  A 

7 19,89  B 81,17  B 94   B 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott - Knott a 5 

% de probabilidade. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

 Os resultados encontrados apresentaram diferenças significativas para os parâmetros: 

comprimento das hastes, diâmetro e numero de ramos plagiotrópicos (tabela 1). Os 

tratamentos 1, 3, 4, 5 e 6 apresentaram maior comprimento das hastes que os demais 

tratamentos que não diferiram entre si; para a variável diâmetro os tratamentos 1 e 3 foram 

superiores aos demais, tratamentos que não diferiram entre si e para numero de ramos 

plagiotrópicos  os tratamentos 1, 3 e 5 foram superiores estatisticamente aos demais 

tratamentos, que não diferiram entre si (tabela 1).  

 Não houve diferença significativa entre os tratamentos para os parâmetros: produtividade 

(média de 5,39 sacas.ha
-1

) e numero de hastes por hectare (média de 11.540 hastes. ha
-1

). 

Estes resultados evidenciam a importância das pesquisas sobre o manejo na fase de 

implantação da cultura cafeeira, pois o maior desenvolvimento vegetativo das plantas, aos 18 

meses de idade demonstra que os tratamentos padronizaram as plantas para poda programada 

de ciclo e promoveram maior desenvolvimento vegetativo.  

 Portanto, conclui-se que o uso de técnicas de supressão da dominância apical na fase de 

implantação da cultura cafeeira propicia maior desenvolvimento vegetativo das plantas. A 

poda da haste principal acima do primeiro ramo plagiotrópico propicia maior 

desenvolvimento vegetativo das plantas exceto para diâmetro. Todos os tratamentos 

padronizam a lavoura para poda programada de ciclo,  

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao CNPQ pela bolsa do PIBITI. 

Ao IFES- Campus Itapina pelo local e apoio. 

 

REFERÊNCIAS 
 

[1] INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) (2008) 

.Disponivel em. www.jusbrasil.com.br/politica/2584432/incaperrealiza- dia-de-campo-sobre-

cafeconilon-em-marilandia. acesso em maio de 2010. 

 

[2] HERZOG, A. M. et al. VERGAMENTO DO CAFÉ CONILON, estudo de caso: Sitio 

Bela Vista do município de Nova Venécia-ES: Trabalho de conclusão de curso (Curso 

Superior de Agronégocio) UNIVEN /Faculdade Capixaba de Nova Venécia, - Nova Venécia 

ES, 2009. 37.f. 

 


