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APRESENTAÇÃO
Trinta e seis anos após o início dos trabalhos com pesquisa e
desenvolvimento do cafeeiro Conilon no Estado do Espírito Santo, o Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reúne,
nesta publicação, um conjunto abrangente de informações aprimoradas a
respeito de diferentes sistemas de condução de plantas, manejos das lavouras
e podas do café Conilon.
Uma série de importantes informações e tecnologias têm sido
desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento para a melhoria da
cafeicultura no Estado do Espírito Santo, resultando em ganhos expressivos
nos diversos âmbitos da cadeia produtiva do café ao longo desses 36 anos de
história. Entre as vitórias alcançadas, cita-se o primeiro grande incremento de
produtividade (330%), proporcionado pelo lançamento das primeiras cultivares
capixabas de café Conilon no ano de 1993. De lá para cá, a produtividade
média de apenas 9,2 sacas saltou para, aproximadamente, 40 sacas de café
beneficiado por hectare nos últimos anos.
Os esforços contínuos ao longo dos anos, juntamente com os parceiros,
culminaram na obtenção e no lançamento de onze cultivares melhoradas de
café Conilon, no aprimoramento das recomendações de manejo integrado de
pragas e doenças, no dimensionamento e operacionalização de sistemas de
irrigação e fertirrigação, entre outros. Além disso, houve o desenvolvimento
de um sistema informatizado para auxiliar nas recomendações de adubação e
calagem, bem como o aperfeiçoamento das recomendações para a melhoria
da qualidade do produto e do manejo de podas das lavouras.
O emprego de todas essas tecnologias, somado ao empreendedorismo
dos cafeicultores capixabas, constituem-se nas principais razões para a
evolução tão significativa do cultivo de Conilon no Estado. Entretanto, a despeito
das demais tecnologias, a utilização dos adequados sistemas de condução de
plantas e manejo de podas são práticas que maximizam os efeitos de todas as
demais, podendo tornar a atividade mais competitiva e sustentável.
O manejo das lavouras com um sistema adequado de podas e condução
das plantas deve ser adotado nos distintos sistemas produtivos praticados no
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Estado do Espírito Santo, para que possa promover a eficiência produtiva,
melhorar a qualidade do produto, diminuir a necessidade de mão de obra,
facilitar os tratos culturais e fitossanitários, mitigar a variação bienal da
produção, aumentar a longevidade das lavouras, diminuir custos e aumentar a
renda gerada pela atividade.
Esses procedimentos e técnicas serão discutidos nesta obra como
abordagens a serem adotados desde o plantio na condução inicial das plantas
até a fase produtiva. A atualização do sistema de manejo também pode ser
efetuada em lavouras já estabelecidas e conduzidas com diferentes sistemas
de cultivo, as quais sejam passíveis de recuperação e revigoramento.
Pela abrangência da obra e pelos vários aspectos através dos quais
os temas serão abordados, assim como pela forma simples e direta com
que foi redigida, acredita-se que ela contribuirá para a adequada orientação
daqueles que se dedicam à cultura do café Conilon, incluindo pesquisadores,
extensionistas, técnicos, cafeicultores e estudantes.
Cleber Guerra
Diretor Administrativo-Financeiro

Sheila Cristina Prucoli Posse
Diretora-Técnica

Antonio Carlos Machado
Diretor-Presidente
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1. INTRODUÇÃO
O cafeeiro é um arbusto perene, pertencente ao gênero Coffea, da
família Rubiaceae, que se desenvolveu em regiões tropicais e subtropicais
da África, de Madagascar e de ilhas vizinhas (RENA et al., 1994; RENA;
GUIMARÃES, 2000). De acordo com Davis et al. (2011), apesar de já terem
sido identificadas cerca de 124 espécies do gênero, a produção mundial de
café advém, quase que exclusivamente, do cultivo de duas delas: Coffea
arabica (cafeeiro Arábica) e Coffea canephora (cafeeiro Robusta ou Conilon).
Trata-se de plantas de crescimento contínuo que, com seu desenvolvimento
natural, estabelecem copas formadas por hastes verticais (ramos ortotrópicos)
e por ramos horizontais (ramos plagiotrópicos), responsáveis pela produção
dos frutos de café (CANNELL, 1985).
Administrador rural, D.Sc. Produção Vegetal, Pesquisador do Incaper, verdin@incaper.es.gov.br
Engenheiro-agrônomo, D.Sc. Fitotecnia/Melhoramento de Plantas, Pesquisador
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A primeira das duas espécies, o cafeeiro Arábica, se desenvolve melhor
em climas com temperaturas mais amenas, entre 18 ºC e 22 ºC, possui bebida
suave, com aroma e sabor pronunciados. Já o cafeeiro Conilon se caracteriza
pela sua rusticidade e vigor, se adaptando bem e apresentando maior potencial
de produção que o café Arábica, sobretudo em locais de menores altitudes, do
nível do mar até 600 metros e em condições climáticas de temperaturas mais
elevadas, variando de 22 ºC a 26 ºC. Possui bebida com sabor característico,
mais encorpado e com maiores teores de sólidos solúveis totais, cafeína e
ácidos clorogênicos (RIBEYRE, 2007; SALVA; LIMA, 2007; AGNOLETTI,
2015; TAQUES; DADALTO, 2019).
O café Conilon foi introduzido no Brasil em 1912, pelo Estado do Espírito
Santo (FERRÃO et al., 2019a; MERLO, 2012), e a maior expansão de seu
cultivo se deu com o surgimento do café solúvel e de seu emprego nos blends
de cafés torrados e moídos (MALTA, 1986). Atualmente, é utilizado em muitas
outras formas de consumo, entre as quais podem ser citados: sorvetes, bolos,
biscoitos, geleias, produção de isotônicos, em drinks com teor alcoólico ou
não, na indústria farmacêutica e até mesmo em cosméticos (FERRÃO et al.,
2019b). O Estado do Espírito Santo é o maior produtor brasileiro dessa espécie
de café e, nos últimos anos, cerca de 65% a 70% da produção estadual de café
corresponde ao café Conilon (CONAB, 2020a). De acordo com as estatísticas
disponíveis, a espécie C. canephora representa atualmente cerca de 42%
da produção mundial de café. O Brasil é o segundo maior produtor mundial
da espécie e responde por aproximadamente 22% da produção global (ICO,
2020).
Essa espécie inclui diversos materiais genéticos conhecidos como:
Kouillou (Conilon), Robusta, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud,
Laurentti, Petit, Indenie, Nana, Polusperma e Oka, entre outros (CHARRIER;
BERTHAUD, 1988). Entre esses, os dois primeiros englobam as cultivares
mais plantadas no Brasil. No Espírito Santo, há um predomínio do cultivo
do material genético conhecido como Conilon, formado por genótipos com
características típicas de Conilon e de híbridos entre Conilon e Robusta. Já em
Rondônia, o segundo maior produtor brasileiro dessa espécie, predominam o
Robusta e híbridos (FERRÃO et al., 2019a).
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Os materiais genéticos de café do tipo Conilon diferem daqueles do
Robusta por possuírem plantas com maior número de hastes ortotrópicas,
caules mais ramificados, folhas menores e mais alongadas e com coloração
verde-clara, frutos de menor tamanho e com menos mucilagem, maturação
mais precoce, elevado potencial de produção, maior tolerância à seca, no
entanto com maior susceptibilidade à ferrugem (FONSECA, 1999; FERRÃO
et al., 2019a).
O café Conilon apresenta fecundação cruzada e as populações oriundas
desses cruzamentos tendem a ser heterogêneas, com plantas expressando
características muito variadas, devido ao mecanismo de autoincompatibilidade
do tipo gametofítica (LASHERMES et al., 1996). Esse fato faz com que
populações naturais de café Conilon sejam formadas por plantas desuniformes
em relação a uma série de características, incluindo aquelas que determinam
o ajuste dos espaçamentos a serem adotados e as formas de condução das
plantas que melhor se adéquem a cada uma delas.
Dessa forma, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper) priorizou, desde o início do programa de pesquisa
com café no Estado, o desenvolvimento de cultivares clonais, constituídas pelo
agrupamento de genótipos selecionados. Esses genótipos são multiplicados de
forma assexuada para garantir a maior homogeneidade da lavoura para uma
série de características de grande interesse. Esses agrupamentos permitiram
aumentar a uniformidade para a arquitetura, o porte, a altura, o diâmetro das
copas, o vigor das plantas e o hábito de crescimento das hastes verticais. Tudo
isso com vistas a facilitar a condução das plantas e o manejo das lavouras.
É válido ressaltar que, para a exploração sustentável de cultivares clonais, é
necessária a adoção de práticas de manejo adequadas aos diferentes sistemas
de cultivo.
A formação de lavouras competitivas e sustentáveis depende de um
planejamento que leve em consideração, além da escolha da cultivar, uma
série de estratégias de manejo que persistirão ao longo de toda a exploração da
cultura. Entre elas, citam-se a escolha da área para o cultivo, dos equipamentos
e estruturas necessários para a produção, a forma de processamento dos frutos,
a demanda e disponibilidade de mão de obra, o tipo de manejo fitossanitário,
nutricional e de condução das plantas.
12
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Assim, este trabalho objetiva apresentar a evolução das práticas de
condução das plantas e sistemas de podas desenvolvidos ao longo dos primeiros
36 anos de pesquisa do Incaper. Serão apresentadas e discutidas as questões
relativas ao espaçamento e à densidade de plantio e, mais detalhadamente,
ao sistema de condução e de manejo das podas para a cultura do café Conilon
no Estado do Espírito Santo.
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2. ESPAÇAMENTOS DE PLANTIO E DENSIDADE DE CULTIVO
No passado, espaçamentos de 4,0 m a 5,0 m entre linhas e de 3,0 m
a 4,0 m entre plantas eram bastante comuns no Espírito Santo. A partir da
década de 80, verificou-se tendência à utilização de menores espaçamentos,
com adensamento das lavouras em relação às populações utilizadas até então
(FONSECA et al., 2019). Contudo, a densidade de plantas por unidade de área
era ainda muito baixa para proporcionar índices de produtividade satisfatórios
(SILVEIRA; ROCHA, 1995; SILVEIRA, 1996, 2008). Nessas condições de
cultivo, conduzidas sem qualquer forma de poda ou desbrotas, as plantas
tendem a crescer mais rapidamente e a desenvolver um número excessivo de
hastes ortotrópicas. Assim, havia a perda precoce da produtividade da lavoura,
em função da ocorrência de estiolamento, da competição, do esgotamento e
do depauperamento precoce das plantas (FONSECA et al., 2019).
Em uma série de trabalhos conduzidos pelo Incaper em diferentes
regiões do Espírito Santo, ficou demonstrada a necessidade de se estabelecer
uma combinação harmônica entre espaçamento a ser adotado, densidade de
plantas e o número de hastes ortotrópicas por área cultivada. Para a definição
dos espaçamentos e da densidade do plantio, é preciso levar em consideração:
a arquitetura das plantas (copas mais altas ou mais baixas, mais eretas ou mais
abertas, de enfolhamento mais ou menos denso, entre outras características);
o emprego de mecanização; as condições de relevo e do solo; a forma da
colheita, entre outros fatores. O número de hastes a serem mantidas por planta
(e consequentemente por área) precisa ser planejado com antecedência, para
que se possa criar condições adequadas para a condução das lavouras desde
sua fase inicial de desenvolvimento. O ajuste do adensamento da lavoura já
em produção também pode ser possível pela alteração do número de hastes
ortotrópicas por planta.
De forma geral, os espaçamentos mais empregados, atualmente no
Estado, para o cultivo do café Conilon são da ordem de 3,0 m entre linhas e
de 0,75 m a 1,5 m entre plantas (VERDIN FILHO et al., 2015a). A escolha do
espaçamento estabelece a população total de plantas por área, enquanto o
manejo do número de hastes ortotrópicas por planta determina a população
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de hastes por área, sendo essa combinação determinante do adensamento da
lavoura. Segundo Fonseca et al. (2019), associando-se a manutenção de uma
população média de 3.333 plantas/ha (comumente empregada) com a maior
parte das recomendações que orientam para que sejam mantidas de três a
cinco hastes por planta, totaliza-se uma população de 10 mil a 15 mil hastes/ha.
Em lavouras nas quais se adotam processos mecanizados para realização
de tratos culturais (por exemplo, a colheita com colheitadeiras automotrizes ou
colheitas semimecanizadas), a manutenção de 9 mil a 12 mil hastes/ha pode
facilitar as operações (FONSECA et al., 2019).
Em condições específicas, ganhos em produtividade puderam ser
observados com o emprego de combinações entre espaçamentos e números
de hastes por planta, os quais resultavam em populações de 16 mil a 20
mil hastes/ha (VERDIN FILHO et al., 2014). A exploração desse ganho com
adensamento é especialmente importante para o cultivo do cafeeiro Conilon
em sistemas de regime familiar e regiões de topografia acidentada.
Os resultados preliminares apresentados por Verdin Filho et al. (2019),
estudando campos de produção de café Conilon conduzidos na Fazenda
Experimental de Marilândia, demonstram que fixando o espaçamento entre
linhas de plantio em 3,0 m, o emprego de espaçamentos mais largos entre plantas
resultou em aumento da produção por plantas. Contudo, o estreitamento dos
espaçamentos entre plantas causou aumentos proporcionais da produtividade
da lavoura (Figura 1), devido ao aumento do número de plantas produzindo
por área. Resultados semelhantes foram obtidos por Schmidt et al. (2018c) no
Estado de Rondônia.

A
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B
Figura 1 – Produção em gramas de café beneficiado por planta (PROD) em função
do espaçamento entre plantas (A) e do número de hastes ortotrópicas por planta (B)
de cafeeiro Conilon, na Fazenda Experimental de Marilândia.
Fonte: Verdin Filho et al. (2019).

Resposta semelhante foi observada na Fazenda Experimental de Bananal
do Norte, localizada em Cachoeiro de Itapemirim (ES), onde foi possível notar
um aumento significativo de produtividade da lavoura com o adensamento do
cultivo (diminuição do espaçamento entre plantas) já a partir da segunda safra
(VERDIN FILHO et al., 2019). Verificou-se que as maiores produtividades
foram alcançadas com os espaçamentos de 0,50 m e 0,75 m entre plantas
na linha de cultivo, que chegaram a alcançar o dobro da produtividade obtida
com o espaçamento de 1,5 m (FONSECA et al., 2020, dados não publicados
– Relatório de Pesquisa do Consórcio Pesquisa Café)1.
Em lavouras que adotam atividades de manejo mecanizadas,
espaçamentos alternativos devem ser empregados, sendo comuns
espaçamentos entre linhas maiores do que 2,8 m e entre plantas na linha
variando de 0,5 m a 1,0 m. Dependendo das dimensões das máquinas, é
necessário adaptar o espaçamento entre linhas para evitar danos mecânicos
às plantas e permitir o trânsito das máquinas na lavoura (SOUZA et al., 2019a).
Em regiões mais quentes e chuvosas, como no Estado de Rondônia,
Schmidt et al. (2018b), estudando diferentes números de hastes ortotrópicas
1
FONSECA, A. F. A.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P.S.; FERRÃO, M.A.G. Relatório de Pesquisa
do Consórcio Pesquisa Café. [S.l.: s.n., 2020].
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em lavoura implantada com espaçamento de 3,0 m x 2,0 m, verificaram que
houve maior produtividade com a adoção de maiores números de hastes por
planta. Esses autores relatam ganhos com o emprego de até quatro hastes por
planta. Já em estudos envolvendo a variação do espaçamento entre plantas,
com espaçamento entre linhas de 3,0 m e 4 hastes por planta, Schmidt et
al. (2018a) observaram que o aumento da densidade de plantas nas linhas
proporcionou aumento linear na produtividade de três safras sucessivas.
Avaliando diferentes espaçamentos e números de hastes por planta
ao longo de quatro safras, Verdin Filho et al. (2014) verificaram ganhos de
produtividade com o adensamento do cultivo, resultado da associação entre o
espaçamento 2,0 m x 1,0 m e maior número de hastes por planta (Tabela 1).
Tabela 1 – Produtividade média do cafeeiro Conilon cultivado em espaçamentos de
2,0 x 1,5 e 2,0 x 1,0 m, quando conduzido com diferentes números de hastes por
planta, na Fazenda Experimental de Marilândia

Fonte: Verdin Filho et al. (2014).
Nota: Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula nas linhas e minúsculas
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de probabilidade.

Ressalta-se, portanto, que a definição apropriada dos espaçamentos a
serem empregados deve levar em consideração todo um conjunto de fatores
e práticas envolvidas no contexto da atividade que poderão influenciar os
resultados atingidos. Dessa forma, não é possível que se estabeleça um único
modelo de espaçamento para todos os diferentes sistemas de cultivo, visto
que é possível obter resultados promissores com diferentes combinações
para diferentes tipos de situações. O adensamento de lavouras já implantadas
pode ser adaptado pela alteração do número de hastes e dos procedimentos
na condução das plantas, visando revitalizar a lavoura de modo que ela se
MA N E JO DE P ODA S PA R A O CA F É CON ILON
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torne mais competitiva e longeva. No entanto, a definição do espaçamento é
um processo que deve ser preferencialmente planejado de modo racional, em
sintonia com o nível de tecnologia que será adotado, antes da implantação da
atividade.
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3. EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE MANEJO DE PODA
DO CAFEEIRO CONILON RECOMENDADOS PELO INCAPER
3.1 SURGIMENTO DA INTERVENÇÃO NO LIVRE CRESCIMENTO DAS
PLANTAS E ASSOCIAÇÕES DE TÉCNICAS DE CULTIVO
Até o início da década de 90, as lavouras de café eram formadas sem
intervenções no desenvolvimento vegetativo das plantas, permitindo-se que elas
crescessem livremente (Figura 2). Lavouras estabelecidas em livre crescimento
apresentam curvas de produção que normalmente alcançam suas maiores
produtividades entre a terceira e a quinta colheita e, a partir daí, declinam
quando passam a exibir aspectos de esgotamento em razão do envelhecimento
de seus ramos produtivos (SILVEIRA et al., 1993; SILVEIRA; ROCHA, 1995).
Após sucessivos ciclos produtivos, os ramos passam a apresentar perda de
vigor e crescimento incapaz de sustentar as altas produtividades ao longo
do tempo. Inicia-se, portanto, a evolução de um desequilíbrio entre a área
foliar da planta e a sua biomassa total, resultando em uma queda contínua na
taxa de crescimento relativo da planta (BRAGANÇA, 2005). Esse processo
de desequilíbrio associado à competição entre os crescimentos vegetativos e
reprodutivos culmina com a limitação da produtividade das plantas.

A

B

Figura 2 – Plantas de café cultivadas em sistema com livre crescimento (A e B).
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De acordo com Rena e Guimarães (2000), o emprego de qualquer sistema
de poda provoca alterações na relação entre a parte aérea e o sistema radicular
do cafeeiro. Essas modificações são tanto mais drásticas quanto mais severas
forem as podas, levando à morte de raízes em intensidades proporcionais à
parte aérea eliminada. Além disso, esses autores descrevem que as raízes de
menor diâmetro, justamente aquelas mais ativamente envolvidas na absorção
de água e nutrientes, são as mais afetadas por esse efeito.
Durante anos, lavouras esgotadas por sucessivas colheitas eram
eliminadas ou recepadas, na tentativa de revigorá-las (SILVEIRA et al., 1995).
Entretanto, devido à agressividade da recepa, notadamente quando aplicada
às lavouras mais depauperadas, a prática pode ocasionar morte de plantas,
o que compromete a sua eficiência para a recuperação da produtividade das
lavouras envelhecidas.
As primeiras recomendações do Incaper para a adequação das podas,
a partir da realização da recepa, orientavam que a operação fosse planejada
de acordo com o estado da lavoura, mantendo-se entre uma e duas hastes
ortotrópicas para diminuir o problema da morte de plantas. Também já se
recomendava que, para a melhor recuperação das plantas, todos os demais
fatores de manejo também fossem devidamente observados, destacandose as necessidades de correção e fertilização dos solos e da suplementação
hídrica nas lavouras (SILVEIRA et al., 1993; SILVEIRA, 1995; SILVEIRA;
ROCHA, 1995).
Um estudo em lavouras mais antigas, formadas com mudas multiplicadas
por sementes, adubadas somente no plantio e após muitas colheitas, possibilitou
que Silveira et al. (1993) verificassem um aumento de produtividade apenas
pelo emprego do sistema de poda recomendado na época, que consistia da
simples eliminação das hastes quebradas, secas e improdutivas. Foi observado
ganho de 53% na média de produtividade das quatro primeiras safras com o
emprego da poda em relação às parcelas não podadas. Porém, quando essa
poda foi associada à adubação das plantas, verificou-se que esse aumento
chegou a 143,8% (Tabela 2). Esse fato corrobora a importância da adoção de
um manejo de podas, assim como a associação da poda com o emprego de
outras tecnologias de manejo para aumentar a eficiência produtiva do café
Conilon.
20

M A N E J O D E P ODAS PARA O C AF É CON ILON

Tabela 2 – Produtividade média de quatro safras em lavouras de café Conilon
conduzidas sem o emprego de poda em comparação com lavouras podadas,
adubadas ou não adubadas (Linhares-ES, 1993)

Fonte: Silveira et al. (1993).

De acordo com o exposto, a adoção de um sistema de manejo que
contemple a condução das plantas nas lavouras e determine um sistema de
poda adequado, associado às técnicas de adubação, deve fazer parte do
planejamento do cultivo ou do programa de renovação das lavouras.

3.2 PRIMEIRAS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PODAS DO
CAFEEIRO CONILON
As primeiras recomendações para o emprego de podas em cafeeiros
de Conilon no Estado foram propostas por Silveira et al. (1993), sendo
complementadas posteriormente por Silveira (1995), Silveira e Rocha (1995)
e Silveira (1996). Tendo em vista introduzir um sistema padronizado de poda,
em substituição a apenas a recepa, estabeleceu-se a “Poda de Produção do
Café Conilon”, que inclui seguidas desbrotas e substituições anuais de ramos
ortotrópicos depauperados (SILVEIRA et al., 1993).
Essa poda foi um dos pilares que ampararam o “Programa de
Revigoramento do Café Conilon no Espírito Santo – Recafé”. Esse programa
teve por objetivo precípuo alavancar a produção dessa espécie no Estado, a
partir de um extenso leque de procedimentos estabelecidos entre os diferentes
atores da cadeia produtiva do Conilon capixaba. Como o estabelecimento
de novas lavouras ocorria de forma muito lenta na época, em um ritmo bem
diferente dos observados na atualidade, o mais prudente a ser feito foi oferecer
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bases mais sólidas para a renovação das lavouras existentes até então e
fazer novos plantios já orientados para a adoção de tecnologias recémdisponibilizadas, com a utilização de cultivares clonais melhoradas para as
condições do Estado, um manejo nutricional baseado em recomendações
de corretivos e fertilizantes adequadas, o dimensionamento mais preciso de
sistemas de irrigação e a adoção de um manejo de irrigação racional, entre
outros fatores igualmente importantes (SEAG, 1993).
Dessa forma, foi iniciada uma grande campanha para mostrar os
benefícios da utilização de podas e incentivar a sua adoção pelos produtores do
Estado, como fator capaz de aumentar substancialmente o potencial produtivo
das lavouras já implantadas naquela ocasião no Espírito Santo (SILVEIRA et
al., 1993).
As primeiras recomendações feitas pelo Incaper, ainda chamado de
Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa), em 1993, orientavam
que as plantas em produção fossem analisadas individualmente e que fossem
eliminadas as hastes ortotrópicas envelhecidas (que sustentaram de três a
cinco colheitas) caso encontradas. Dessa forma, esse processo permitia que
as novas brotações pudessem melhor se desenvolver e participar da renovação
da capacidade produtiva da planta (Figura 3). O procedimento de eliminação
de hastes indesejáveis poderia, inclusive, ser iniciado logo após a primeira
safra, a depender de um conjunto de fatores. A eliminação deveria contemplar
hastes quebradas, com baixo vigor, mal-localizadas ou estioladas, com baixo
potencial produtivo ou que se tornaram envelhecidas e depauperadas com o
tempo, visando a manutenção do vigor e da produtividade das lavouras ao
longo das safras (SILVEIRA et al., 1993).

A
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B
Figura 3 – Plantas de café Conilon conduzidas com Poda de Produção do Café
Conilon (A e B).

Com a demonstração dos resultados alcançados com a poda nas muitas
unidades de observação conduzidas em propriedades privadas em parceria
com o Incaper, seguindo as recomendações descritas anteriormente, a prática
teve sua utilização amplamente aceita pelos cafeicultores, passando a compor
o sistema de manejo das plantas de café de grande parte das lavouras do
Estado em pouco tempo.
Apesar de ser uma prática que efetivamente promove o rejuvenescimento
das lavouras e permite o aumento de suas produtividades, a poda é uma
tecnologia que depende de uma análise específica das plantas que compõem
a lavoura. No início da década de 90, as lavouras ainda eram compostas
por plantas multiplicadas por sementes, razão pela qual era comum que as
plantas de uma determinada lavoura apresentassem expressivas distinções
para muitas de suas características, inclusive as relacionadas à arquitetura
e hábitos de crescimento. Dessa forma, o planejamento da poda dependia
de uma interpretação da situação individual das plantas da lavoura por parte
do executor da técnica, tornando muito difícil a padronização das atividades
e, consequentemente, ocasionando um baixo rendimento operacional e a
elevação do custo de produção.
Quinze anos após a recomendação do primeiro sistema de poda para o
cultivo do café Conilon, com o advento da ampla utilização de cultivares clonais
melhoradas e o emprego de outras tecnologias aprimoradas nesse período,
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o sistema de poda evoluiu e foi ajustado à nova realidade da cafeicultura
capixaba, que passou, na ocasião, a registrar médias de produtividades, em
2007, da ordem de 25 sacas beneficiadas por hectare (CONAB, 2020b), valores
que representavam um crescimento de 140% em relação aos alcançados na
ocasião das primeiras recomendações.
A partir da evolução da Poda de Produção e de uma série de estudos e
adaptações, o Incaper apresentou algumas novas tecnologias aos cafeicultores
do Estado que vieram a modernizar a prática da poda. Em 2008, foi lançado
o novo sistema de podas para o cafeeiro Conilon, denominado de “Poda
Programada de Ciclo” (PPC) (VERDIN FILHO et al., 2008). A PPC para o café
Conilon incorporou a evolução dos princípios do manejo de poda que, em
associação com novas tecnologias e recomendações de cultivo, eram mais
favoravelmente aplicáveis, devido ao seu sinergismo para a implantação ou
renovação das lavouras.
O princípio básico da PPC se baseia na substituição cíclica de hastes
ortotrópicas envelhecidas (geralmente depois de três a cinco colheitas) através
da seleção de brotações e condução de novas hastes para renovação da
parte aérea (Figura 4), de modo que a planta seja capaz de sustentar maiores
níveis de produtividade ao longo dos próximos ciclos produtivos. Ronchi e
DaMatta (2019) afirmam que a poda do cafeeiro Conilon, quando devidamente
associada a outras práticas igualmente importantes, constitui-se em um dos
mais importantes fatores para a manutenção de elevadas produtividades, além
de atenuar os efeitos da bienalidade e ampliar a longevidade das lavouras de
café.

A
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Figura 4 – Plantas conduzidas com o manejo da Poda Programada de Ciclo (PPC).
Lavoura de segunda colheita (A), lavoura de terceira colheita (B) e lavoura com
brotações novas para renovação da parte aérea (C).
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Com a expansão da cafeicultura do Conilon ao longo do período
compreendido entre 1993 e 1995, o Incaper lançou três cultivares clonais: a
‘Emcapa 8111’, a ‘Emcapa 8121’ e a ‘Emcapa 8131’. Esse fato foi seguido por
uma grande demanda de mudas para o plantio dessas cultivares. Para atender
a essa intempestiva demanda, o Incaper intensificou os testes envolvendo
métodos alternativos de condução de plantas matrizes, com o intuito de
aumentar o número de brotações úteis. Uma das técnicas empregadas foi o
vergamento dos galhos mais velhos, fixando-os próximo ao nível do solo (com
o auxílio de um arame, por exemplo) e retirando-se grande parte dos ramos
plagiotrópicos, de modo a aumentar a exposição do caule ao sol e o estímulo
das brotações.
Essas observações práticas acerca do emprego de técnicas de
indução de brotações pelo uso do vergamento foram objetos de estudo no
desenvolvimento de projetos de pesquisa, em execução na época, que tinham
o objetivo de melhorar as tecnologias para a produtividade da cafeicultura
de Conilon no Estado do Espírito Santo. Através dos esforços realizados
pelas equipes executoras na Fazenda Experimental de Marilândia, liderados
pela iniciativa dos técnicos Abraão Carlos Verdin Filho e Paulo Sérgio Volpi,
aperfeiçoou-se a prática de vergamento de caules que, em associação com
demais métodos de manejo da planta, resultou nas atuais recomendações do
sistema de condução da Poda Programada de Ciclo.
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4. PODA PROGRAMADA DE CICLO (PPC) PARA O CAFÉ CONILON
4.1 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA
Após a terceira, quarta ou até mesmo a quinta colheita, na ocasião da
necessidade de intervenção, eliminam-se as hastes mais centrais das plantas,
empregando-se uma altura de corte entre 20 cm e 30 cm do nível do solo.
Nesse momento, recomenda-se a eliminação de 50% a 75% das hastes
ortotrópicas, mantendo-se, no máximo, duas hastes mais externas, voltadas
para as entrelinhas, o que confere à planta o formato de “V”, uma conformação
que facilita a penetração de luz e promove o desenvolvimento das brotações
(VERDIN FILHO et al., 2008; FONSECA et al., 2019).
Recomenda-se que a seleção das brotações seja realizada de 30 a 40
dias após a eliminação das hastes centrais, antes que eles ultrapassem a
altura de 12 cm, de modo a evitar que a competição entre brotações prejudique
seu desenvolvimento (FONSECA et al., 2019).
As hastes remanescentes do processo de eliminação da poda
permanecerão na planta até a colheita de seus frutos no ano subsequente. A
manutenção dessas hastes, além de evitar a interrupção da produção para o
cafeicultor (“safra zero”), tem a função de diminuir a mortalidade de plantas.
Após a colheita, as hastes serão eliminadas e as brotações, selecionadas na
etapa anterior e conduzidas ao longo desse período, já estarão formando as
copas renovadas para sustentar o próximo ciclo (Figura 5).
Na PPC, também é recomendada a eliminação de ramos produtivos
(plagiotrópicos) das partes inferiores das copas, quando eles se apresentarem
mais velhos e já esgotados pelas produções anteriores (VERDIN FILHO et
al., 2008). Geralmente, essa eliminação é feita quando os ramos produtivos
excedem de 50% a 70% do potencial produtivo. No entanto, a proporção exata
para a eliminação desses ramos ainda está sendo elucidada por trabalhos em
andamento (FONSECA et al., 2019).
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Figura 5 – Etapas sequenciais de execução da Poda Programada de Ciclo (PPC)
em plantas de café Conilon.
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4.2 LAVOURAS EM FORMAÇÃO
Quando as ações para a implantação da lavoura de café Conilon
são devidamente planejadas para a sua condução com a PPC, inicia-se o
procedimento para a padronização do número de hastes verticais a ser
mantido nas plantas, cerca de 90 a 120 dias após plantio das mudas em
campo (VERDIN FILHO et al., 2008). Para isso, as plantas ainda jovens, mas
já estabelecidas, precisam ser induzidas a emitir mais brotações, de modo
que sejam possíveis a seleção e a condução dos brotos mais bem-distribuídos
ao redor do tronco. Deve-se eleger os brotos mais vigorosos e localizados de
forma mais equidistante para favorecer as condições de seu desenvolvimento,
evitando a competição por luz, nutrientes, água e espaço. Normalmente são
necessárias entre duas e quatro desbrotas iniciais (SILVEIRA et al., 1993).
Para as condições de Rondônia, Schmidt et al. (2015) verificaram que a
indução de brotações realizada preferencialmente aos 60 dias após o plantio (e
no máximo aos 86 dias) permitiu a obtenção de melhores resultados. Segundo
esses autores, a indução de brotações pode ser feita tanto pelo vergamento
das plantas jovens quanto pela poda apical. Contudo, foi observado que o
vergamento da haste principal promoveu maior estímulo para o crescimento
vegetativo das brotações. É válido ressaltar que a poda apical tem menor custo
de aplicação e, por essa razão, tem sido a técnica de indução mais empregada
na região de Rondônia (ESPINDULA et al., 2016).
Há diferentes processos através dos quais a brotação na base das plantas
jovens pode ser estimulada, entre as quais podem ser citados: o vergamento,
a eliminação do ápice ou poda apical, a limpeza da base das plantas e o
corte baixo da haste principal (Figura 6). Apesar da existência dessas opções,
esses processos apresentam distinções quanto à sua eficiência, quanto ao
custo para sua operacionalização e, principalmente, quanto à mortalidade das
plantas em campo.

30

M A N E J O D E P ODAS PARA O C AF É CON ILON

A

B

MA N E JO DE P ODA S PA R A O CA F É CON ILON

31

C
Figura 6 – Plantas jovens conduzidas com vergamento da haste principal (A e B) e
com o corte do ápice das plantas (C) para estímulo das brotações.

Em trabalho conduzido na Fazenda Experimental de Marilândia (Incaper),
com o objetivo de estudar a eficiência de processos de condução inicial do
cafeeiro Conilon (tradicional sem interferência, vergamento, eliminação do
ápice, limpeza da base das plantas e corte da base das plantas), Volpi et
al. (2016) verificaram que o tempo para a operacionalização entre eles é
diferente (Tabela 3). Todos os métodos de condução demandam operações
manuais e provocam o aumento da necessidade de mão de obra em relação
ao tradicional, ou seja, a condução das plantas sem qualquer interferência
dos cafeicultores. Nesse caso, com 3.333 plantas por hectare, os autores
verificaram que o vergamento das plantas se destacou pela elevada demanda
de mão de obra (29 horas por hectare), porém, não diferiu estatisticamente
da demanda requerida pela utilização da limpeza ou eliminação de todas as
hastes e brotações secundárias (22 horas e 14 minutos por hectare), que, por
sua vez, não diferiu significativamente do corte do ápice das plantas jovens (18
horas e 47 minutos por hectare). O corte basal das plantas foi o método que
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demandou menos tempo para sua operacionalização (14 horas e 29 minutos
por hectare), porém, nesse manejo, houve maior número de mortes de plantas
em campo.
Tabela 3 – Tempo necessário para a realização de diferentes práticas para a indução
de brotações em café Conilon no Estado do Espírito Santo

Fonte: Volpi et al. (2016).
Nota: Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade.

Apesar desse pequeno aumento do tempo de operacionalização e
consequente demanda de mão de obra, deve-se considerar paralelamente
o fato de que o emprego dessas técnicas (principalmente o vergamento e a
eliminação do ápice) promove a redução da necessidade de mão de obra em
outros processos realizados no sistema produtivo como um todo, facilitando
operações de manejo ao longo do desenvolvimento das plantas e podendo
trazer outras vantagens, como relatado tanto no Estado do Espírito Santo
(FONSECA et al., 2013; VERDIN FILHO et al., 2017) quanto nas condições de
Rondônia, na região da Amazônia Oriental (SCHMIDT et al., 2015; ESPINDULA
et al., 2016).
A indução das brotações pelo vergamento pode ainda ser destacada em
relação à resposta de diferentes genótipos que compõem as cultivares clonais
ao emprego dessa técnica. Trabalhos avaliando as características de brotos
emitidos por genótipos que compõem as cultivares clonais ‘Diamante ES8112’,
‘ES8122’ - Jequitibá e ‘Centenária ES8132’ de café Conilon, alertaram para a
existência de genótipos que apresentam menor emissão de brotos ou brotos
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com crescimento mais lento, para os quais o uso do vergamento pode ajudar
na padronização da lavoura e no alcance de um número de hastes compatível
para a seleção de acordo com a população desejada (RODRIGUES et al.,
2017, 2018; COLODETTI et al., 2018; SALLES et al., 2019; SOUZA et al.,
2019b).
Após a emissão dos brotos, realizam-se então as desbrotas (eliminação
das brotações desnecessárias) para que se mantenha somente o número de
hastes pré-estabelecido. Essa operação normalmente ocorre cerca de 30 a
40 dias após a indução das brotações. Dessa forma, os brotos selecionados
são conduzidos para que formem a copa das plantas para o primeiro ciclo de
produção.
Ao estudar a influência da associação entre a indução por vergamento
e a irrigação em lavouras clonais (utilizando a cultivar de café Conilon ‘‘Vitória
Incaper 8142’), na Fazenda Experimental de Sooretama (Incaper), Fonseca
et al. (2013) observaram que maiores produtividades foram alcançadas com
o emprego do vergamento juntamente com a irrigação. Além disso, os autores
descrevem que a produtividade média das plantas jovens vergadas e cultivadas
em sequeiro foi semelhante à alcançada pelas plantas irrigadas e conduzidas
de forma convencional (livre crescimento). Esses resultados reforçam as
vantagens da exploração associada de diferentes tecnologias para a melhoria
da produtividade das lavouras.

4.3 LAVOURAS EM PRODUÇÃO
Caso se deseje adotar a PPC em lavouras que já se encontram em
produção, o processo de conversão pode ser iniciado de forma racional,
levando-se em consideração o vigor das plantas naquele momento, o potencial
produtivo remanescente das hastes e a viabilidade econômica. É possível
também empregar a poda em talhões sucessivos, de forma a escalonar a
renovação, evitar a diminuição abrupta da produção ou a interrupção da receita
do cafeicultor (FONSECA et al., 2019).
O estabelecimento da primeira etapa da PPC deve ocorrer após a
colheita das hastes da planta, no momento em que se deseje iniciar esse
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programa de poda. Nessa ocasião, eliminam-se todas as hastes mais centrais
e mantêm-se no máximo duas das hastes mais externas da copa das plantas,
preferencialmente voltadas para as entrelinhas, eliminando, porém, os ramos
plagiotrópicos baixeiros dessas hastes (VERDIN FILHO et al., 2008). A partir
desse momento, após a limpeza das copas que favorece o desenvolvimento
dos brotos novos, realiza-se a seleção e manutenção das novas brotações que
irão compor as copas renovadas. No próximo ano, as hastes remanescentes
serão colhidas e as demais etapas das PPC serão efetuadas conforme sua
programação (FONSECA et al., 2019).

4.4 PODA PROGRAMADA DE CICLO DIRECIONADA OU EM TÚNEL
Na renovação da lavoura conduzida com a PPC, o produtor também pode
optar pelo método de Poda Programada de Ciclo “Direcionada ou em Túnel”.
O sistema de condução inicial e a poda de limpeza anual das plantas seguem
o proposto pela PPC, diferenciando apenas pela operação de direcionamento
dos ramos ortotrópicos remanescentes, de modo a formar duas fileiras em
formato de túnel e uma fileira de livre acesso (Figura 7).

A
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Figura 7 – Hastes direcionadas para a formação dos túneis (A e B).

Considerando quatro linhas sequenciais de cultivo, durante a etapa da
poda de renovação, a primeira fileira de plantas seria submetida à eliminação
de ramos ortotrópicos do lado esquerdo (seguindo as proporções anteriormente
discutidas para a PPC), a segunda fileira seria submetida à eliminação de ramos
ortotrópicos do lado direito, a terceira fileira seria podada com eliminação de
ramos novamente do lado esquerdo e a quarta fileira seria sujeita à eliminação
de ramos do lado direito. As demais fileiras seguiriam o mesmo esquema até
finalizar a quadra de plantio da lavoura. Nesse caso, a cada duas fileiras, formase uma fileira livre, que pode ser explorada para facilitar a locomoção pela
lavoura e a execução de tratos culturais, além de possibilitar a mecanização
nesse período. Essa adaptação do método de condução das plantas conduzidas
pela PPC tem sido mais empregada em lavouras localizadas em áreas planas
onde se deseja empregar a mecanização de certas etapas de cultivo, como
por exemplo, o emprego da colheita semimecanizada.
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4.5 ÉPOCA PARA A REALIZAÇÃO DA PODA
Recomenda-se que a prática da poda, em hastes ortotrópicas ou ramos
plagiotrópicos, seja realizada no período após a colheita e antes da primeira
florada. Efetuar a poda nesse período promove maior estabilidade da lavoura
evitando a perda desnecessária de fotoassimilados tão importantes para a
recuperação das plantas e o desenvolvimento das novas brotações (SILVEIRA;
ROCHA, 1995; RONCHI et al., 2007a).
Ronchi et al. (2007b) verificaram que quando a poda foi realizada em
genótipos de maturação precoce em maio/junho, os brotos se mostravam mais
vigorosos e maiores na ocasião da primeira desbrota (60 dias após a poda) do
que os brotos de genótipos mais tardios, podados em julho/agosto. Entretanto,
houve um crescimento compensatório suficiente para que, em janeiro do ano
seguinte, não houvesse mais diferenças entre o crescimento das brotações
em quaisquer dos genótipos estudados. Esses resultados foram corroborados
por estudos sobre as taxas de crescimento de ramos de diferentes genótipos
de cafeeiro Conilon após a poda, realizados no sul do Estado do Espírito
Santo (RODRIGUES et al., 2016, 2018). Não parece haver influência sobre a
produtividade dos genótipos de diferentes ciclos de maturação em função da
época da realização das podas, seja ela realizada logo após a colheita, seja
mais tardiamente, desde que antes da abertura da primeira florada (RONCHI
et al., 2007a).

4.6 FERRAMENTAS PARA A REALIZAÇÃO DA PODA
Para a realização das diferentes etapas envolvidas nos procedimentos da
PPC, são geralmente utilizados equipamentos como: motosserra de pequeno
porte, serrinha, facão e tesouras de poda (Figura 8). Essas ferramentas devem
sempre estar limpas e bem-afiadas, pois ferramentas de corte em condições
inadequadas podem causar ferimentos nas plantas, os quais dificultam
a cicatrização dos tecidos e criam portas de entrada para a penetração de
patógenos.
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A

B
Figura 8 – Ferramentas utilizadas no manejo da poda em cafeeiros de Conilon:
serrinha de poda (A) e motosserra de pequeno porte (B).
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As ferramentas devem sempre ser limpas e desinfetadas antes e após
as operações de poda, de modo a mantê-las com boas condições de corte e
evitar sua infecção por microrganismos indesejáveis. Esses procedimentos
dificultam que a ferramenta venha a se tornar um veículo de transmissão de
possíveis patógenos de uma lavoura para a outra.

4.7 DESBROTAS
As desbrotas se referem à eliminação do excedente de brotos (Figura 9)
que surgem de gemas laterais estimuladas pela incidência de luz nas áreas
internas das plantas. Essa prática deve ser realizada todos os anos, tanto
em lavouras em formação quanto naquelas em produção. Adicionalmente,
recomenda-se que a desbrota seja realizada em quaisquer dos sistemas de
poda utilizados no cafeeiro Conilon, independentemente das lavouras terem
sido submetidas ou não a podas naquele ano (VERDIN FILHO et al., 2015b).

A
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B
Figura 9 – Plantas de cafeeiro Conilon com brotações (A) e plantas sendo desbrotadas (B).

São normalmente realizadas entre duas e três desbrotas todos os anos.
Contudo, essas atividades podem se alterar, uma vez que a emissão de brotos
depende diretamente de outros fatores, tais como: condições climáticas,
método de condução da lavoura e o manejo hídrico e nutricional das plantas.
Recomenda-se que as desbrotas sejam realizadas entre 30 e 40 dias após as
podas dos ramos ortotrópicos, já que estas promovem uma intensa emissão
de brotos e induzem a competição por luz e nutrientes entre eles (VERDIN
FILHO et al., 2015b; FERRÃO et al., 2012).
Durante o procedimento das desbrotas, que requerem a seleção de
brotos que permanecerão nas plantas para renovação da copa, a escolha
deverá contemplar sempre os mais vigorosos, mais bem-distribuídos ao redor
do tronco e localizados na parte mais basal da planta (Figura 10).
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C
Figura 10 – Plantas de cafeeiro Conilon não desbrotadas (A) e plantas desbrotadas
e com a seleção de novos brotos para renovarem a parte aérea (B e C) na Poda
Programada de Ciclo.

4.8 PODA DOS RAMOS PLAGIOTRÓPICOS
A poda dos ramos plagiotrópicos consiste na eliminação daqueles que
já expressaram determinadas proporções de sua capacidade produtiva total,
de acordo com o que foi estabelecido na fase de planejamento do programa
de podas, sendo realizada com uso de ferramentas como facão ou foice de
pequeno porte, por exemplo (Figura 11). Geralmente, os ramos que já atingiram
cerca da 70% de suas produções potenciais são eliminados, podendo haver
variações em razão de outros fatores a serem considerados, tais como o estado
nutricional e fitossanitário, a idade, a carga pendente, o grau de adensamento
da copa. Esses ramos normalmente se apresentam envelhecidos após os
anos de produção, resultando em um menor enfolhamento e menos gemas
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disponíveis. Deve-se considerar o potencial de produção ainda existente nos
ramos plagiotrópicos para evitar a eliminação daqueles que têm capacidade
de produzir satisfatoriamente nas safras seguintes (VERDIN FILHO et al.,
2015a).

A

B
Figura 11 – Poda de ramos plagiotrópicos em cafeeiros de Conilon. Poda de ramos
utilizando facão (A) e foice de pequeno porte (B).
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O espaçamento, o número de hastes ortotrópicas mantidas por planta e
o potencial remanescente de produção dos ramos são critérios que devem ser
considerados em conjunto para a determinação do sistema de condução e do
manejo de plantas. Recomenda-se uma análise específica para que a adoção
de uma determinada orientação possa ser explorada de modo mais racional e
apropriado para cada situação.
Apesar da poda dos ramos plagiotrópicos ser uma prática amplamente
utilizada no manejo do cafeeiro de Conilon no Espírito Santo, estudos mais
aprofundados sobre esse tema estão sendo conduzidos para elucidar o melhor
aproveitamento dessa técnica. Ressalta-se que, de forma semelhante aos
demais aspectos discutidos sobre as práticas de podas, o que se pretende não
é o estabelecimento de um padrão único, mas oferecer subsídios para que os
cafeicultores internalizem os pressupostos que devem ser considerados para
a tomada de decisão em cada lavoura ou mesmo em cada talhão da lavoura.
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5. RECEPA
A recepa é, sem dúvida, a forma mais drástica e invasiva de se realizar
podas de cafeeiros, já que consiste na eliminação de quase toda parte aérea
das plantas de uma vez (Figura 12). A prática foi tradicionalmente utilizada na
renovação das lavouras de Arábica e Conilon por muitos anos nas diferentes
regiões produtoras do país.

A

B
Figura 12 – Recepa de plantas de cafeeiros de Conilon (A e B). O ângulo de corte
deve favorecer o escoamento da água na superfície recepada.
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Comparando a PPC com a recepa total para renovação de lavouras,
Verdin Filho et al. (2013) verificaram que as produtividades médias alcançadas
com a renovação usando a PPC superaram as observadas usando a recepa,
considerando-se a média de quatro anos (Tabela 4). Vale ressaltar que a
recepa das lavouras resulta em um ano sem produção (ano de “safra zero”),
o que acaba por impactar a distribuição da produção ao longo dos anos e,
consequentemente, a renda dos cafeicultores.
Tabela 4 – Média de quatro colheitas (sacas beneficiadas por hectare) em lavoura
renovada com a Poda Programada de Ciclo e a recepa

Fonte: Verdin Filho et al. (2013).
Nota: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste
F, a 5% de probabilidade.

De acordo com o exposto, essa modalidade de poda somente deve ser
recomendada para situações nas quais não seja possível o emprego de outro
tipo de manejo para a renovação da lavoura. Como é uma intervenção muito
drástica, a recepa pode causar a morte de parte do sistema radicular ativo das
plantas. A mortalidade excessiva de raízes pode ocasionar a dificuldade de
emissão de novos brotos e prolongar o tempo necessário para a recuperação
das lavouras ou mesmo resultar na morte de plantas.
De acordo com Ronchi (2009), mesmo lavouras depauperadas com mais
de sete anos podem ser plenamente renovadas, formando brotações uniformes
e vigorosas com o emprego das práticas recomendadas para a poda do
cafeeiro Conilon. Desse modo, a recepa deve ser reservada apenas para casos
específicos, em lavouras extremamente depauperadas e não responsivas a
outros métodos de renovação.

46

M A N E J O D E P ODAS PARA O C AF É CON ILON

6. VANTAGENS DA PODA PROGRAMADA DE CICLO
As principais vantagens da utilização da PPC para o cafeeiro Conilon, seja
a partir da implantação de novas lavouras, seja na sua aplicação em lavouras
em produção, podem ser enumeradas de forma resumida como se segue:
1. Apresenta procedimentos pré-estabelecidos e de fácil entendimento
por parte das pessoas que irão executá-los;
2. Promove a redução média da demanda de mão de obra, podendo
chegar a economizar até 32% do total necessário na fase de colheita;
3. Facilita a execução dos tratos culturais e fitossanitários, como
pulverizações, aplicações de fertilizantes e colheitas;
4. Altera o microclima das lavouras, promovendo o melhor arejamento;
5. Estimula a uniformização e a maturação mais homogênea dos frutos,
facilitando a obtenção de produtos de melhor qualidade;
6. Promove o aumento da produtividade das lavouras e atenua os efeitos
da bienalidade de produção.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O emprego de podas e a adaptação dos sistemas de condução de plantas
para o cultivo do cafeeiro Conilon revolucionou a atividade no Estado do Espírito
Santo. Esse manejo promoveu aumento na produção, sobretudo, quando
associada a outras tecnologias não menos importantes, como a utilização de
cultivares melhoradas, o manejo nutricional com base nas reais necessidades
e proporcionais às produções esperadas, o emprego de irrigação, a adoção de
práticas de manejo integrado de pragas e doenças, o uso de técnicas associadas
à melhoria da qualidade do produto, entre outras.
Os primeiros resultados alcançados pelos cafeicultores que aderiram a
essas novas tecnologias incentivaram a implantação de novas lavouras, quase
sempre em áreas onde antes havia lavouras mais velhas e depauperadas. Esse
processo resultou na recuperação do parque cafeeiro e possibilitou a melhoria
dos coeficientes de produção do cafeeiro Conilon. De modo geral, o uso das
tecnologias desenvolvidas e adaptadas para as condições da cafeicultura
capixaba permitiram a redução dos custos de produção e o aumento da
rentabilidade da propriedade e, consequentemente, a melhoria da qualidade de
vida dos cafeicultores, notadamente daqueles que conduzem suas atividades
em regime de trabalho familiar.
As técnicas relacionadas às podas, aos sistemas de condução de plantas
e ao manejo das lavouras têm sido continuamente aprimoradas. O Espírito Santo
conta atualmente com recomendações embasadas na adoção de tecnologias
desenvolvidas e adaptadas para os diferentes sistemas de cultivo empregados
no Estado.
Trabalhos cada vez mais específicos e aprofundados sobre o efeito das
podas e sua associação com outros fatores dos sistemas de condução de
plantas estão sendo continuados pelo Incaper, visando aperfeiçoar as atuais
recomendações. Esforços futuros devem ser lançados para que se possa
melhorar e associar as práticas da PPC a novos sistemas específicos de cultivo.
Os resultados que vierem a ser alcançados nessas novas situações, bem como
as possíveis melhorias para a atual recomendação, deverão ser incorporados à
base do manejo de condução de lavouras, contribuindo para a sustentabilidade
da cafeicultura capixaba.
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