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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 em um cafezal da variedade conilon ‘Vitória’ em fase de 

renovação, com densidade de plantio de 3333 plantas.ha
-1

. O delineamento adotado foi o de blocos casualizados, 

com trinta e duas repetições, com 3 plantas como parcela experimental e duas plantas como bordadura. Os 

tratamentos utilizados: T1 = 1 hastes de ultima produção (3333 hastes. ha 
-1

) e 4 ramos ortotrópicos de renovação 

por planta; T2 = 2 hastes de ultima produção (6666 hastes. ha 
-1

) e 4 ramos ortotrópicos de renovação por planta. 

Além da produtividade foram avaliados mensalmente altura e diâmetro dos ramos ortotrópicos de renovação, e 

semestralmente o número de ramos plagiotrópicos nos ramos ortotrópicos de renovação. Não houve diferença 

significativa dos tratamentos para os parâmetros avaliados inerentes ao desenvolvimento vegetativo dos ramos 

ortotrópicos selecionados para renovação do cafeeiro, porém houve diferença significativa na produção das 

hastes remanescentes. O tratamento com eliminação de 50% das hastes remanescentes apresenta uma maior 

produtividade, sem haver comprometimento no desenvolvimento vegetativo das hastes de renovação, sendo 

viável a adoção deste manejo na poda programada de ciclo. 

 
Palavras-chave Poda programada, Hastes, Produtividade, Coffea canephora 

 

Abstract – The survey was conducted at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the 

Espírito Santo- Itapina Campus in the town of Cirencester - ES conilon a plantation of the variety 'Vitoria' 

undergoing renovation, with a planting density of 3333 plants.ha-1 . The study design was randomized blocks, 

with thirty-two repetitions, with an experimental plot three plants and two plants as borderline. The treatments: 

T1 = 1 last production stems (3333 stems. Ha -1) and four orthotropic branches per plant renovation, T2 = 2 

stalks of last production (6666 stems. Ha -1) and four branches of renewal for orthotropic plant. In addition to 

productivity were evaluated monthly height and diameter of orthotropic branches of renewal every six months 

and the number of primary branches in orthotropic branches of renewal. There was no significant difference 

between treatments for the evaluated parameters inherent in the vegetative development of orthotropic branches 

selected for renewal of coffee, but there was a significant difference in the production of the remaining stems. 

Treatment with elimination of the remaining 50% of the stems has a greater productivity, with no commitment 

on the vegetative stems of renovation and is feasible in the adoption of this management scheduled pruning 

cycle. 
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INTRODUÇÃO 
 

A cultura do cafeeiro no Brasil sempre ocupou posição de destaque. A poda consiste 

na eliminação gradativa das hastes ortotrópicas que vão se tornando improdutivas, Ferrão et 

al., (2007). A poda do café conilon, recomendada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, desde 1993 vinha sendo adotada pela maioria 
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dos produtores capixabas; contudo alguns produtores iniciavam a poda a partir da segunda 

colheita, outros a partir da terceira e outros a partir da quarta colheita. Devido a isto, 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 a poda das 

hastes verticais inicia-se, somente, a partir da terceira ou quarta colheita, eliminando-se de 50 

a 75% das hastes menos produtivas da planta. 

 Esta tecnologia alcançou aumento superior a 20% na produtividade média da lavoura 

e maior estabilidade de produção por ciclo com melhor qualidade final do produto. A 

produtividade após a poda de renovação da lavoura fica limitada a 25% e 50% das hastes 

produtivas, pois são eliminadas de 50% a 75% destas. Ocasionando receio de pequenos 

produtores quanto a sua implantação, devido ao risco de descapitalização na safra de 

implantação, esta pesquisa visa quantificar qual a real perda de produtividade na fase de 

implantação da poda programada e qual o comprometimento no desenvolvimento dos ramos 

ortotrópicos de renovação.  

Os resultados obtidos na ultima produção das hastes a serem renovadas e os 

desenvolvimentos vegetativos dos ramos de renovação proporcionarão ao agricultor 

oportunidade de selecionar aquela que se adéqua a realidade socioeconômica local / regional e 

definir a que irá proporcionar menor relação custo / benefício. 

 

METODOLOGIA 
 

 Este projeto foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo – Campus Itapina, no município de Colatina – ES. O espaçamento utilizado 

é o de 3,0 m x 1,0 m e estão sendo conduzidas com 4 hastes por planta, perfazendo um total 

de 13332 hastes por hectare, sendo as plantas irrigadas por gotejamento tipo micro-jet. Foram 

avaliados 2 tratamentos: T1 = 1 hastes de última produção (3333 hastes. ha
-1

) e 4 ramos 

ortotrópicos de renovação por planta; T2 = 2 hastes de última produção (6666 hastes. ha
-1

) e 4 

ramos ortotrópicos de renovação por planta.  

O delineamento adotado foi de blocos casualizados, com dois tratamentos, com trinta e 

duas repetições, com 3 plantas como parcela experimental e duas plantas como bordadura. A 

altura dos ramos ortótropicos foi mensurada com régua centimetrada. O diâmetro dos ramos 

ortotrópicos foi mensurado com paquímetro digital. O número de ramos plagiotrópicos nas 

hastes produtivas foi avaliado, semestralmente, através de contagem. A produtividade foi 

avaliada pelo volume em litros de café maduro na colheita para estimar a produtividade em 

sacas beneficiadas. ha
-1

 .  

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

probabilidade e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Scott-Knott. 

  

RESULTADOS 
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Figura 1. Produtividade do cafeeiro conilon submetido a diferentes densidades de hastes 

produtivas remanescentes, na poda programada de ciclo. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Não houve diferença significativa dos tratamentos para os parâmetros avaliados 

inerentes ao desenvolvimento vegetativo dos ramos ortotrópicos selecionados para renovação 

do cafeeiro: diâmetro (média de 18,61 mm); numero de ramos plagiotrópicos (média de 25,02 

ramos/planta) e altura das hastes (média de 133,29 cm), porém houve diferença significativa 

na produção das hastes remanescentes. O tratamento com eliminação de 50% das hastes 

remanescentes apresenta maior produtividade (Figura 1), sem haver comprometimento no 

desenvolvimento vegetativo das hastes de renovação, sendo viável a adoção deste manejo na 

poda programada de ciclo.   

Conclui-se que na adoção da poda programada de ciclo o tratamento com densidade de 

50% de hastes produtivas remanescentes apresenta produtividade superior à densidade de 

25% das hastes produtivas remanescentes. As diferentes densidades de hastes produtivas 

remanescentes não comprometem o desenvolvimento vegetativo das hastes de renovação. 
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