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PRODUÇÃO DAS VARIEDADES CATURRA E MUNDO NOVO DE CAFÉ EM FUNÇÃO DO 

ESPAÇAMENTO, NÚMERO DE PLANTAS POR COVA E CONDUÇÃO DAS PLANTAS 

RESUMO 

Autor: INÁCIO DE BARROS 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ DIAS COSTA 

Com o objetivo de avaliar a influência da densidade de plantio, número de plantas por 

cova e do manejo de podas programadas sobre a produção das variedades 'Caturra' e 'Mundo 

Novo' de café, foram conduzidos dois experimentos no Centro Experimental do Instituto 

Agronômico em Campinas durante o período de 1963 a 1983. No primeiro experimento, foram 

estudadas cinco espaçamentos (1,62 x 0,62 m; 2,0 x 1,0 m; 2,3 x 1,3 m; 2,79 x 1,79 m e 3,0 

x 2,0 m) combinados com uma ou duas plantas por cova e conduzidas sem podas, decotadas a 

2m de altura e recepadas em esquema pré-determinado tipo Beaumont & Fukunaga, com as 

variedades 'Caturra' e 'Mundo Novo' pelo períOdO de 17 colheitas. No segundo experimento 

foram estudados três espaçamentos (3,0 x 2,0; 2,5 x 1,5 e 2,0 x 1,Om), combinados com uma 

ou duas plantas por cova e conduzidos sem podas, decotadas a 2m de altura, recepadas em 

esquema fixo tipo Beaumont & Fukunaga e recepadas em ruas altemadas após duas colheitas e 

em área total após sete colheitas com a variedade de 'Mundo Novo' pelo período de 12 

colheitas. Os resultados demonstraram que altas densidades de plantio apresentaram elevadas 

produções nas primeiras safras com acentuado decréscimo após sete colheitas para as duas 

variedades, independentemente da aplicação de podas; a variedade 'Mundo Novo' manteve o 

potencial produtivo enquanto que 'Caturra' diminui sensivelmente a produção ao longo dos 

anos, evidenciando o baixo vigor da segunda. A utilização de duas plantas por cova favoreceu 

ao aumento na produção para plantio não adensado. A adoção de podas programadas não 

influenciou na produção das variedades estudadas. 
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SEED YIELDS OF COFFEE VARIETIES • CATURRA ANO MUNDO Nove AS AFFECTED 

BY SPACINGS; NUMBER OF PLANTS PER HOLE ANO PRUNING SYSTEMS 

SUMMARY 

Author: INÁCIO DE BARROS 

Adviser: Prof. Dr. JOSÉ DIAS COSTA 

Aiming the evaluation of two coffee variedades ('Caturra' and 'Mundo Novo') in several 

plant densities, number of plants per hole and pruning systems, two experimental trials were 

carried out in Campinas, from 1963 to 1983. In the first, five plant spacings (1,62 x O,62m; 2,0 x 

1,Om; 2,3 x 1,3m; 2,79 x 1,79m and 3,0 x 2,Om) along with one and two plants/hole, were 

studied the following three pruning systems: a) no pruning; b) capped at 2m height and c) 

Beaumont & Fukunaga for a period of 17 harvests. In the second, only for the variedade 'Mundo 

Novo' was tested. three spaeings (3,0 x 2,Om; 2,5 x 1,5m and 2,0 x 1,Om), utilizing one and two 

plants/hole, were cheeked following four pruning systems (the three above mentioned and d) 

capping in altemate rows after the second harvest, followed by overall eappings after the 

seventh harvest), for a period of 12 harvests. The higherthe plant densities (eloser spaeings) the 

higher the seed yields up to the seventh harvest; after that, there was a sharp deerease in seed 

yields for both variedades (only in the higher plant densities), even applying several pruning 

systems. The use of two plants/hole caused an increase in seed yields in larger spacings while 

the pruning systems tested did not affect the seed yields potential of the variedades studied. 

'Mundo Novo' variedade showed a much more stead seed yields ability than 'Caturra' during the 

test period. 



1 

1 INTRODUÇÃO 

Muitos pontos passaram a ser relevantes ao café brasileiro com a extinção do IBC, tal 

como a qualidade do produto, que anteriormente não era levada em conta na política 

governamental de adquirir o excedente da produção interna e passou a ser questão crucial no 

cenário de livre comércio, tomando posição prioritária das lideranças do setor (Bertone, 1992). 

Outro ponto a merecer destaque é a adoção de um processo agressivo de marketing (Moricochi 

& Martin, 1993). 

Quanto a produtividade, o país convive com uma situação de baixíssima eficiência 

técnica, uma vez que a produtividade média é inferior a 10 sacas beneficiadas por hectare por 

ano, todavia são comuns casos de produtores com produtividade acima de 30 sacas. Com a 

adoção de manejos não convencionais, existem produtores com faixas de produtividade acima 

de 50 sacas. Mesmo em situações desfavoráveis de mercado, produtividades acima de 20 

sacas proporcionam retornos satisfatórios. Já existem em órgãos públicos e privados de 

pesquisa tecnologias à disposição do setor produtivo para mudar o quadro de produtividade da 

cafeicultura brasileira (Moricóchi& Martin, 1993). 

No período de outubro de 1992 a abril de 1994 houve uma retomada de crescimento 

nos preços internacionais do café devido principalmente a uma redução nos estoques mundiais 

que eram da ordem de 48,5 milhões de sacas à época do fim do AIC e atingiram o patamar de 

30,9 milhões de sacas no período 1994/1995, provocada em parte pela redução da produção 

brasileira desde 1988. Os preços têm se mantido satisfatórios desde então, com previsões de 

estender-se até 1998 (Bacha, 1996). Esse aquecimento nos preços promoveu euforia quanto as 

perspectivas do segmento e uma busca, pelo setor produtivo, de novas tecnologias para o 

aumento da produtividade e melhoria da qualidade do produto, já que até as torrefadoras 

nacionais, responsáveis pelO mercado interno, passaram a adotar uma política de valorização 

do produto através de programas como o de selo de pureza promovido pela Associação 

Brasileira das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café (ABIC), desvalorizando cafés de 

baixa qualidade. 

Dentre as opções de novas tecnologias, o adensamento das lavouras tem sido o mais 

buscado pelos produtores e gerado as maiores polêmicas entre os técnicos. Fundamentalmente 
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a elevação da densidade de plantas, melhor tecnologia de colheita e de preparo do café 

possibilitam a obtenção de um produto final com preço diferenciado (Martin et aI., 1995). 

Os defensores do sistema apresentam como razões fundamentais o meflor custo de 

produção por saca em virtude da maior produção por área (Matsunaga, 1981) e a liberação de 

áreas da propriedade para cultivos alternativos (Martin et aI., 1995). Todavia, Barros (1994), 

argumenta vários aspectos a serem considerados quando da opção pelo adensamento, tais 

como: necessidade de manejo das lavouras com podas programadas, aumento na incidência de 

ataque pela broca, em virtude de seu difícil controle nessa situação e o aumento da mão-de

obra sazonal, o que para certas regiões do Estado de São Paulo traria concorrência com a 

colheita da cana-de-açúcar e da laranja. 

O objetivo da presente dissertação foi avaliar a influência da densidade de plantio como 

função do espaçamento, do número de plantas por cova e do manejo de podas programadas 

sobre a produção das variedades Caturra e Mundo Novo de café. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Características genéticas 

O uso do plantio adensado em cafezais, associado à utilização de variedades 

adequadas e com manejo eficiente, com certeza aumentará a curto prazo a produção por área 

em níveis bem mais elevados que o plantio aberto e de livre crescimento (Fazuoli, 1994). 

Conforme o adensamento utilizado, poderão ocorrer profundas mudanças no cafezal formado 

tais como: maturação mais tardia; mudanças na fauna e flora microbiana; sistema radicular; 

crescimento do cafeeiro; fertilidade do solo; melhor aproveitamento de nutrientes pelas plantas; 

incidência de pragas e moléstias, etc (Montenegro, 1962; Mitchel, 1976; Matiello, 1991). 

2.1.1. Arquitetura da Planta 

2.1.1.1. Direção dos ramos 

No cafeeiro "Arábica" ou "Típica", o ângulo que os ramos laterais fazem com a haste 

principal é, em média, de 67°, variando de 50 a 85°. Alguns mutantes de C. arabica formam 

diferentes ângulos, dando diferentes formatos à copa e poderão fornecer caracteres genétiCOS 

propícios ao adensamento das lavouras (Fazuoli, 1994). São eles: 

2.1.1.1.1. Cafeeiro 'Erecta' 

Em cafeeiros desse mutante, o ângulo médio é de 26° com variação de 11 a 

41 0
• Mesmo apresentando crescimento vertical, verifica-se que os ramos laterais continuam a 

manter todas as características de ramos plagiotrópicos (Carvalho et aI., 1991). A enxertia de 

ramos laterais de 'Erecta' produzem plantas de baixa estatura e com apenas ramos 

plagiotrópicos (Carvalho & Antunes Filho, 1952), confirmando o dimorfismo característico dos 

ramos do cafeeiro. No Estado de São Paulo, cafeeiros 'Erecta' foram encontrados em Campinas 

e Cravinhos, no entanto, não se sabe se possuem a mesma origem ou se foram trazidos de 

outros países, já que foram descritos como variedade distinta de C. arabica na Indonésia 

(Cramer, 1913). 

O uso dessa variedade em programas de melhoramento mostrou que ° par de fatores, a 

qual se deu o símbolo Eré dominante (Krug & Carvalho, 1950). Em virtude disso, híbridos F1 de 
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cafeeiros 'Erecta' e 'Arábica' apresentam ramos eretos e, em F2 verifica-se uma segregação de 

3: 1 de plantas eretas e normais. 

A sua produtividade é muito baixa, mas pode ser plantado em altíssimas densidades. 

Segundo Fazuoli (1994) foram realizadas hibridações entre a variedade Catuaí 

Vermelho de C. arabica e 'Erecta' com o objetivo de reduzir o porte da planta, em virtude do 

fator Ct de Catuaí, e ramos eretos. A combinação Catuaí-Erecta poderá ser viável em plantios 

adensados, contudo precisa ser melhor avaliada (Fazuoli, 1994). 

2.1.1.1.2. Cafeeiro 'Semi-erecta' 

Plantas com ramificação semi-erecta são encontradas em materiais oriundos da 

Etiópia, porém não está relacionado com as plantas 'Erecta'. O fator 'semi-erecta' parece ser 

recessivo e é de difícil classificação (Carvalho, 1959). Esse fator, bem como o 'Erecta', pode 

ser transferido a variedades comerciais, alterando sua arquitetura, deixando-os mais 

apropriados a plantios adensados. 

2.1.1.1.3. Cafeeiro 'Pêndula' 

Mutante de C. arabica encontrado em Botucatu, Estado de São Paulo, cujos 

ramos laterais são pendentes fazendo ângulo com a haste principal maior que o 'Arábica'. Nas 

plantas adultas, os ramos laterais são pendentes, daí sua denominação. Cafeeiros com essa 

característica foram descritos por Cramer (1913) como pertencentes à variedade 'Pêndula' 

(Krug et ai., 1938). Híbridos F1 entre 'Erecta' e 'Pêndula' apresentam ramos eretos, porém, com 

as extremidades pendentes, constituindo um exemplo diferente de interação entre fatores. 

2.1.1.2. Outros tipos de arquitetura 

2.1.1.2.1. Cafeeiros de porte baixo 

A característica de porte baixo, conferida pela redução no tamanho dos 

intemódios, é controlada por fatores genéticos que podem ser: Ct-Caturra, Sb-São Bernardo, VI

Vila Lobos ou Sr-San Ramon, todos dominantes (Carvalho et a/., 1984; Carvalho et ai., 1991). 

As variedades que possuem o alelo Ct apresentam porte baixo e são mais produtivas, enquanto 

as variedades que apresentam os outros alelos são menos produtivas (Fazuoli, 1994). 

Os cafeeiros de porte baixo, possuem de modo geral, arquitetura adequada a plantios 

adensados, por permitir um maior número de plantas por unidade de área. 
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2.1.1.2.2. Arquitetura de • Acaiá' 

A variedade Acaiá possui uma arquitetura muito boa para plantios densos, pois 

os ramos laterais são mais curtos. O seu principal inconveniente é a altura exagerada, que pode 

ser controlada por meio de podas a fim de manter a planta em uma altura adequada à colheita 

(Fazuoli,1994). 

2.1.2. Maturação dos frutos 

No sistema adensado, as variedades de café normalmente mudam seu comportamento 

com relação à maturação dos frutos, tornando-se mais tardia, independente da região. De forma 

geral, constitui-se em problema, principalmente em regiões altas e frias, já que os cafeeiros 

nessas condições se tomam bem mais tardios, inviabilizando muitas vezes o seu plantio 

(Fazuoli, 1994). 

Dentre os cafeeiros de porte baixo indicados para plantios adensados, Catuaí Vermelho 

e Catuaí Amarelo atrasam consideravelmente a maturação em áreas mais frias, sendo portanto 

mais apropriadas para regiões mais quentes. 

As outras variedades de porte baixo não foram ainda devidamente analisadas em 

plantios adensados no Brasil (Fazuoli, 1994). 

Dentre as variedades de porte alto, Acaiá apresenta bom comportamento de maturação 

em plantios adensados e deve ser preferida em relação às demais (Fazuoli, 1994). 

2.1.3. Resistência a pragas e doenças 

Quando se adota plantios adensados de café, as condições da lavoura a instalação e o 

desenvolvimento das principais doenças do cafeeiro (Matiello, 1991). 

2.1.3.1. Ferrugem 

Existem atualmente cerca de 39 raças de ferrugem. No Brasil, foram constatadas cerca 

de 12 raças (Rodriguez Júnior et aI., 1975; BeUencourt & Rodriguez Júnior, 1988; Kushalappa & 

ESkes, 1989; Fazuoli, 1991). 

No Brasil e no exterior desenvolvem-se programas de pesquisa visando obter 

variedades resistentes ao agente da ferrugem. 

Pelo fato de poderem apresentar resistência específica e principalmente não específica 

às raças conhecidas do patógeno, vem sendo dada especial atenção aos híbridos naturais ou 

artificiais entre as espécies C. arabica e C. canephora, como 'Híbrido de Timor', 'Arabusta', 
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'Icatú', 'Catimor' e outros (Carvalho et aI., 1989a; Carvalho et aI., 1991; Carvalho & Fazuolí, 

1993). 

Dentre as variedades e seleções resistentes à ferrugem, os principais são: 

2.1.3.1.1. IAPAR 59 

Lançada em 1993 pelo Instituto Agronômico do Paraná, esta variedade 

apresenta porte baixo, resistência ao agente causador da ferrugem. É derivada do cruzamento 

entre 'Vila Sarchi' e 'Híbrido de Timor' indicada para plantios preferencialmente adensados em 

virtude de possuir menor altura e diâmetro que o 'Mundo Novo' e 'Catuaí'. Possui grãos que 

apresentam peneira média 16 e é susceptível a Cercospora cOffeicola, Pseudomonas siringae 

p.v. garcae e ao bicho mineiro (Perileucoptera coffeella) (IAPAR, 1993). 

2.1.3.1.2. Icatu Vennelho, Icatu Amarelo e Icatu Precoce 

Do cruzamento entre C. canephora cv. Robusta e C. arabica cv. Bourbon 

Vermelho e sucessivos retrocruzamentos com C. arabica cv. Mundo Novo, deu origem a 

variedade 'Icatu' Vermelho, de porte alto, rústica, produtiva e com resistência específica e não 

específica ao agente patológico da ferrugem. Já as variedades 'Icatu Amarelo' e 'Icatu Precoce' 

foram obtidas pelo cruzamento natural de 'Icatu Vermelho' com 'Bourbon Amarelo' (Monaco & 

Carvalho, 1975; Carvalho et ai., 1989a; Fazuoli, 1986; Fazuoli, 1991). O adensamento das 

lavouras com as variedades de 'Icatu' deve ser mais ameno em virtude do elevado vigor, 

rusticidade, maior altura e diâmetro da copa. 

2.1.3.1.3. IAC 1669-20, IAC 1669-33 e derivados 

Derivada do cruzamento de 'Vila Sarchi' com o 'Híbrido de Timor', de linhagens 

IAC 1669-20 e IAC 1669-33 foram selecionadas no IAC (Carvalho et aI., 1989b). 

Apresentam produção elevada (Costa et aI., 1983), bom vigor, resistência à ferrugem, 

porte baixo, frutos de coloração vermelha e maturação tardia. Apresentam também boa reação 

de brotação após recepa, o que constitui vantagem em plantios adensados e o tamanho de suas 

sementes é, geralmente, maior que as do 'Catuaí'. 

Da linhagem IAC 1669-20 foram selecionadas plantas que receberam a designação de 

IAC 4092 e IAC 4275, todas muito promissoras para plantios adensados e da linhagem IAC 

1669-33 foram selecionadas as linhagens IAC 4093, IAC 4094, IAC 4095 e IAC 4096, também 

muito promissoras para plantios adensados (Fazuoli, 1994). 
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2.1.3.1.4. 'Colombia' 

É uma variedade composta de várias linhagens de porte baixo. É derivada do 

cruzamento de 'Caturra Vermelho' e 'Caturra Amarelo' com o 'Híbrido de Timor', apresentando 

porte baixo, frutos vermelhos ou amarelos e resistência à ferrugem. O seu aspecto fenotípico, 

as características dos frutos e das sementes são semelhantes à variedade Caturra (Castilho & 

Moreno, 1987). 

2.1.3.2. Nematóides 

Até o momento tem-se recomendado a enxertia hipocotiledonar das variedades de C. 

arabíca no porta-enxerto 'Apoatã' de C. canephora. Esse porta-enxerto apresenta resistência a 

Meloídogyne exígua e às raças de M. íncognita existentes em São Paulo (Fazuoli, 1986; Fazuoli 

et a/., 1987). 

Em germoplasmas de 'Icatu' e derivados de 'Híbrido de Timor', têm sido feitas seleções 

de cafeeiros com tolerância ou resistência aos nematóides e assim dispensar o emprego da 

enxertia, que é de custo elevado (Fazuoli et aI., 1987; Gonçalves & Ferraz, 1987; Gonçalves, 

1993). Tem-se procurado associar a resistência a nematóides e ao agente da ferrugem (Fazuoli 

et ai., 1987). 

2.1.3.3. Resistência às pragas 

Em locais quentes e espaçamentos abertos, o bicho mineiro (Perileucoptera coffeella) é 

a praga mais importante. No entanto, até o presente momento e para as variedades plantadas 

comercialmente, independente da região, essa praga passa a não ser importante quando se 

trata de plantios adensados (Matiello, 1991). 

Já a broca do café (Hypotenemus hampet) , tem grande importância e aumenta sua 

incidência em plantios adensados, além de ser de difícil controle nessas condições (Barros, 

1994). Até o momento, não existem fontes de resistência à broca, o que inviabiliza um 

programa de melhoramento. Para plantios adensados, o controle biológico parece ser a melhor 

alternativa; no entanto, as pesquisas são ainda recentes e o controle químico é o mais utilizado 

(Fazuolí,1994). 
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2.1.4. Reação à Recepa 

A reação à recepa é muito importante quando se trata de plantios adensados, já que 

esta será utilizada com frequência nesse tipo de plantio (Fazuoli, 1994). 

Cafeeiros 'Mundo Novo' e 'Acaiá' rebrotam bem quando recepados. Já 'Bourbon 

Amarelo', 'Catuaí Vermelho' e 'Catuaí Amarelo', nas condições do Estado de São Paulo, 

apresentam rebrota apenas razoável, variando amplamente em função da idade e estado 

nutricional das lavouras (Fazuoli, 1994). 

'Icatu' tem apresentado ótima capacidade de brotação ao ser recepado, o mesmo tem 

ocorrido com as linhagens de porte baixo resistentes à ferrugem IAC 1669-20 e IAC 1669-33 em 

Mococa. SP (Fazuoli, 1994), bem como com a 'IAPAR 59' (IAPAR, 1993). 

2.1.5. Características das variedades utilizadas no trabalho 

2.1.5.1. 'Caturra Vermelho' e 'Caturra Amarelo' 

São variedades provavelmente originárias de Minas Gerais ou Espírito Santo por uma 

mutação de 'Bourbon Vermelho'. Suas sementes foram introduzidas no Instituto Agronômico de 

Campinas em 1937, oriundas de Siqueira Campos, Estado do Espírito Santo. As informações 

obtidas mostram que os mutantes surgiram pelo menos 22 anos antes da introdução da 

variedade no IAC (Krug et aI., 1949). Todavia, esses mutantes passaram a ser aprimorados 

através de seleções após a sua introdução no IAC. 

Suas principais características são: porte reduzido, por apresentar internódios mais 

curtos, tanto dos ramos ponteiros quanto dos laterais, o que confere um aspecto compacto à 

planta. Sua produção é elevada, tendo o epicarpo dos frutos coloração vermelha no 'Caturra 

Vermelho' e amarela no 'Caturra Amarelo'. Por tratar-se da primeira mutação de café que 

apresenta porte reduzido e produção elevada, estas variedades deram grande contribuição aos 

programas de melhoramento genético do IAC (Carvalho et ai., 1991) e consequentemente do 

Brasil. As características de porte reduzido dessas variedades são conferidas por um par de 

fatores genéticos dominantes CtCt (Carvalho et aI., 1984), o que facilita os programas de 

melhoramento. 

Um dos principais entraves da utilização dessas variedades no Brasil foi a falta de vigor 

após algumas colheitas. Talvez, devido a maturação dos frutos mais precoce que esta 
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variedade apresenta, ela poderia ser experimentada em plantios adensados em locais de 

altitudes elevadas e em solos férteis (Fazuoli, 1994). 

2.1.5.2. 'Mundo Novo' 

A variedade Mundo Novo corresponde a uma recombinação, resultante do cruzamento 

natural entre as variedades Sumatra e Bourbon Vermelho de Coffea arabica, que ocorreu no 

município de Mineiros do Tietê, Estado de São Paulo. Algumas sementes desses cafeeiros 

foram plantadas no município de Mundo Novo, que posteriormente passou a se chamar Urupês, 

Estado de São Paulo. Nesta localidade, foram realizadas entre 1943 a 1952, seleções de várias 

plantas matrizes que deram origem a variedade. As plantas selecionadas sofreram assim, 

seleções entre e dentro das progênies, onde procurou-se eliminar os vários defeitos 

encontrados na população original. Algumas dessas seleções. S1 e S2, então denominadas de 

Mundo Novo, foram multiplicadas e distribuídas aos cafeicultores (Carvalho et ai., 1952; 

Fazuoli, 1977). 

Em experimentos conduzidos em Campinas, Jaú e Mococa, todos municípios paulistas, 

as melhores progênies de 'Mundo Novo' chegaram a produzir 80% a mais que o material 

original, 50% a mais que as melhores seleções de 'Bourbon Amarelo', 95% a mais que as 

melhores seleções de 'Bourbon Vermelho' e 240% a mais que as progênies de 'arábica' 

('Nacional' ou 'Típica) (Carvalho et ai., 1964; Monaco et aI., 1965). 

As suas linhagens se caracterizam por elevada produção de café beneficiado, aliado a 

bom vigor. Nas condições de Campinas, o período médio da fertilização até a maturação dos 

frutos é de 224 dias (Fazuoli, 1994). 

Em experimentos da Seção de Genética do IAC. as linhagens de 'Mundo Novo' 

apresentam uma produção média anual de 2.000 kg.ha·1, incluindo as primeiras produções após 

o plantio, com uma oscilação entre 1.500 a 3.000 kg.ha·~. Em plantios adensados, essas 

produções podem ser ampliadas, principalmente nas quatro primeiras colheitas, com valores 

que variam de acordo com o espaçamento adotado. Em anos de elevada produção, pode atingir 

até 6.000 kg.ha·1 de café beneficiado (IAC, 1980). 

Atualmente, diversas linhagens de 'Mundo Novo' são indicadas para plantio: IAC 

LCMP376-4, IAC LCP379-19, IAC LCP388-17, IAC LCMP388-17-1, IAC LCMP388-6, IAC 

LCP464-12, IAC LCP515-20, fAC LCP501-5, fAC LCP502-19 e IAC LCP467-11. Várias outras 

linhagens encontram-se em estudo, tanto no Estado de São Paulo quanto em outras regiões do 

Brasil (Fazuoli, 1994). 
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Os cafeeiros 'Mundo Novo' têm apresentado boas produções em quase todas as regiões 

cafeeiras do Brasil, com clima apropriado para C. arabica, mostrando ampla capacidade de 

adaptação (Fazuoli, 1994). 

Dentre as linhagens apresentadas, IAC LCMP376-4, IAC LCP379-19, IAC LCP464-12 e 

fAC LCP515-20 são as que melhor se prestam a plantios adensados. As linhagens fAC LCP388-

17, IAC LCMP388-17-1 e IAC LCMP388-6, não são indicadas para essa finalidade em virtude 

de apresentarem maior diâmetro de copa. Todavia, quando se utiliza a variedade 'Mundo Novo' 

em plantios, deve-se levar em conta o excelente vigor desta variedade, utilizando-se distâncias 

mínimas de 2,0 a 2,5m entre linhas e 0,75 a 1,0 m entre plantas (Fazuoli, 1994). 

2.2. Podas 

2.2.1. Morfologia do cafeeiro arábico 

A renovação dos ramos de cafeeiros a períodos regulares é baseada em características 

morfológicas. Em estado natural, o cafeeiro arábico é uma árvore compacta de até 10m de 

altura. Possui um ramo central vertical dominante chamado de ortotrópico, de onde surgem 

ramos laterais chamados de plagiotrópicos que nascem em pares opostos. Esses primeiros 

ramos plagiotrópicos são chamados de ramos primários e surgem no ramo ortrotópico de uma 

gema que geralmente se apresenta sozinha (Femie, 1966) e é comumente conhecida como 

"cabeça de série". Assim, se o ramo primário for cortado além do primeiro nó, não é possível 

haver rebrota (Warmer & Gituanja, 1970). 

Dos ramos primários. surgem os ramos secundários e destes, os ramos terciários, dos 

quais surgem os ramos quatemários (Gathaara, 1996). 

Os ramos ortotrópicos. são oriundos de gemas presentes na axila foliar em uma série 

de 4 a 6 gemas (Rayner, 1946), abaixo da gema "cabeça de série". 

As brotações de ramos ortotrópicos são similares a haste principal. Essa característica 

morfológica forma a base do ciclo regular de podas. 

2.2.2. Relação fonte-dreno 

As folhas, por possuírem capacidade fotossintetizante, constituem-se como fonte de 

fotossintetizados (carbohidratos). Órgãos armazenadores podem também, através de 

exportação para os drenos, funcionar como fontes. Já tecidos em crescimento, armazenando ou 

em metabolismo constituem-se drenos. Como exemplo, folhas jovens, frutos, ápices de raízes e 
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ramos e os fotossintatos movimentam-se das fontes para os drenos, independentemente da 

gravidade (Salísbury & Ross, 1978). 

No cafeeiro, duas funções distintas ocorrem simultaneamente: a formação da produção 

e o crescimento vegetativo para o próximo período de produção. Assim, é necessária uma ação 

balanceadora da partição de fotossintetizados para ambas as funções (Gathaara, 1996). 

Durante a frutificação e em anos de alta produção, ocorre uma drástica redução nas 

taxas de crescimento vegetativo, o que repercute em uma menor capacidade de produção do 

ano seguinte. Assim, o crescimento de plantas desprovidas de frutos, aumentaram a produção 

de pares de folhas e longitude dos eixos ortotrópicos e plagiotrópicos em relação às plantas 

com fruto em 43,8%, 100,1%, 42,3% e 129,5%, respectivamente no período de um ano 

(Segura, 1994). Resultados semelhantes são mencionados por Carvalho (1985). 

Em condições de habitat natural, altamente sombreado, a produção e crescimento da 

planta é escassa, sendo que a produção total de material seco de cafeeiros pode chegar a 

apenas 53% em relação ao pleno sol (Jimenez & Martinez, 1979). Estas características 

permitem manter uma relação equilibrada fruto: área foliar: raíz. 

A adoção de cafeicultura intensiva, onde utilizam-se materiais genéticos de alto 

potencial produtivo e plantios a pleno sol, tem contribuído para induzir metabolicamente a 

planta, convertendo a frutificação em um forte dreno metabólico, às custas do crescimento da 

parte aérea e raízes. 

Esta re-exportação energética produz um desequilíbrio e grandes quedas na capacidade 

de produção de biomassa. Isto ocorre em virtude do efeito de grande produção e baixo 

crescimento vegetativo serem altemados com anos de baixa frutificação e alto crescimento 

vegetativo (Cannel, 1985; Segura, 1989). 

2.2.3. Die-back 

Em geral, os cafeeiros cultivados intensamente apresentam a capacidade potencial de 

produzir colheitas abundantes nos primeiros anos de estabelecimento da lavoura. Ao longo dos 

anos, em maior ou menor grau, de acordo com o manejo e material genético utilizado, ocorre 

uma queda na produção seguida por lignificação progressiva. Esse fenômeno, conhecido por 

"die back" ou "seca dos ponteiros", constitui-se em sintoma típico de depauperamento ou 

esgotamento que contribui para acentuar o ritmo bienal de produção (Rena et ai., 1983). 

São citadas várias causas para o problema: nutricional (Malavolta et aI., 1958), 

patológica (Octávio, 1961; Mansk et ai., 1975; Leguizamon & Arcila, 1981), fisiológica-ambiental 

(Gopal & Ramaiah, 1971; O'Souza, 1972; Figueiredo et ai., 1980), ou ainda o conjunto destes 

(Clowes, 1973). Todavia, a elevada produção de frutos é uma característica que 
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sistematicamente está associada com o fenômeno (Cannell, 1976; Kumar, 1979; Carvalho, 

1985). 

Como são necessários 20cm2 de área foliar para atender as necessidades energéticas 

de cada fruto sem afetar o crescimento vegetativo da planta, em anos de alta produção, além 

da grande queda de frutos, pode ocorrer forte redução no crescimento e "seca de ponteiros" 

(Cannell, 1985). Essa "seca de ponteiros" pode ser evitada em plantas jovens, através da 

eliminação artificial das primeiras inflorescências (Cannell, 1974). 

O esgotamento vegetativo do cafeeiro é, portanto, um fenômeno natural que pode ser 

acentuado por causas bióticas e pode ser minorado por meio de um bom manejo agronômico, 

tal como o rejuvenecimento dos tecidos, através de podas. 

2.2.4. Razões para adoção de podas 

As principais razões para se podar os cafeeiros são, segundo Fernie (1970): 

1. Manter uma razão frutos: folha adequada. 

2. Reduzir a bienuidade de produção 

3. Regular o nível de produção 

4. Auxiliar no controle de pragas 

5. Auxiliar no controle de doenças 

6. Diminuir o número de pulverizações 

7. Possibilitar melhor incidência de luz e circulação de ar 

8. Evitar a seca de ponteiros 

2.2.5. Tipos e sistemas de podas 

Os cafeeiros apresentam um fenômeno denominado de produção distai, ou seja, 

somente as seções de ramos plagiotrópicos diferenciadas no ciclo imediatamente anterior de 

crescimento se tomam produtivas, sendo que apenas 4% dos frutos são provenientes do ciclo 

de crescimento anterior ao último ciclo (Segura, 1994). 

Atualmente, vários países produtores adotam diferentes tipos e sistemas de podas, que 

são descritos de forma detalhada em Henríquez (1983); Carvajal (1984); Melles & Guimarães 

(1985); Willson (1985); Miguel et ai., (1986); Hemandez (1988); Matiello (1991). 

No Brasil, os principais tipos de poda adotados são a recepa, o decote e o 

esqueletamento (Thomaziello et aI., 1996). 

A recepa é um tipo de poda, procedendo-se o corte da planta próximo ao nível do solo 

(40-60cm), constituindo-se uma poda drástica, onde são eliminados quase todo material 
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vegetativo da planta e portanto, deve ser adotado apenas quando outras alternativas são 

inviáveis (Femandes, 1983). 

Quando ainda existem ramos com enfolhamento adequado na parte de baixo da planta 

(saia), o corte deve ser realizado um pouco mais alto, deixando-se esses ramos enfolhados, 

denominados ramos pulmão, que proporcionam um melhor desenvolvimento das rebrotas 

(Oficina Del Café, 1982) e é denominado "recepa com pulmão" (IBC, 1987). 

Na poda do tipo decote é realizado o corte da planta a uma altura entre 1,5m a 2,Om 

com o objetivo de reduzir ou manter a altura das plantas para facilitar as práticas culturais, 

principalmente a colheita, bem como corrigir falhas, como o fenômeno denominado "pescoço 

pelado", onde há falta de ramos plagiotrópicos em um segmento do ramo principal, ocasionado 

por problemas nutricionais e climáticos (Miguel et ai., 1986). 

O esqueletamento, por sua vez é uma poda onde se procede o corte dos ramos 

primários a aproximadamente 20 a 25cm da inserção com a haste principal (Tomaziello et ai., 

1996). Essa poda baseia-se na produção distai que o cafeeiro apresenta. Com isso, o diâmetro 

da copa dos cafeeiros é incrementado ano após ano e assim, decorrido alguns ciclos de 

produção, o diâmetro da copa atinge tal dimensão que dificulta os tratos culturais e a produção. 

Geralmente, esse tipo de poda é aplicada conjuntamente com o decote (Miguel et aI., 1986). 

Como no Brasil há geralmente a predominância de plantios largos (Miguel et aI., 1986), 

é rara comum a adoção de um sistema de podas pré determinado. Normalmente a poda é 

baseada na inspeção do aspecto visual da lavoura. Com o aumento do número de plantios 

adensados dos últimos anos (FNP - Consultoria & Comércio, 1996), tem-se buscado um sistema 

adequado de podas às condições brasileiras. 

Costa 1 adota um sistema de podas onde se procede o decote a 1 ,8m associado a 

esqueletamento bienal. Com isso, a produção ocorre apenas a cada dois anos e, sendo mais 

concentrada, apresenta média igual ao sistema convencional (sem podas), porém com redução 

nos custos de produção e maximização do uso de infraestrutura. 

Outra altemativa recomendada é a condução das plantas a livre crescimento e depois 

de 4 a 6 colheitas, quando o ciclo bienal se acentua e as dificuldades de colheita aumentam, 

diminuindo a eficiência de mão-de-obra, realiza-se a recepa por talhão (Androcioli Filho, 1994). 

Também pode-se adotar o sistema de poda por planta, onde a cada ano são podados por 

esqueletamento apenas os cafeeiros depauperados, de forma a manter sempre revigorada sua 

parte produtiva (Androcioli Filho, 1994). 

1 COSTA, T. E. da (Cia de cafés Bom Retiro). Comunicação pessoal, 1996. 



14 

Um esquema de podas pré-determinado muito utilizado foi desenvolvido no Hawai por 

Beaumont & Fukunaga (1958). Nesse sistema procede-se a recepa baixa de 20% da área a 

cada ano em esquema fixo para cada grupo de 5 ruas, sendo que são pOdadas anualmente em 

sequência, as ruas 2, 4, 1, 3 e 5, repetindo-se a sequência após completar-se o ciclo. 

Em Java, o sistema Beaumont & Fukunaga (1958) aumentou a produção em 

espaçamentos densos em relação a poda tradicional por decote para café robusta (Soenarjo, 

1974). Também na África do Sul, Rooster (1976) encontrou melhores resultados com a adição 

de uma modificação do sistema Beaumont & Fukunaga (1958) para ciclo de 3 anos em relação 

às podas tradicionalmente utilizadas. 

Carvalho (1959) faz uma descrição do sistema Beaumont & Fukunaga também com 

modificações para ciclos de 3 e 4 anos e menciona que o sistema foi adotado com sucesso na 

Costa Rica. 

No Brasil, foram realizados alguns estudos onde se adotou o sistema Beaumont & 

Fukunaga (1958). Toledo et ai., (1993) afirma que para Catuaí em espaçamento de 1,75 x 1,Om, 

não há necessidade de podas até a 128 colheita quando comparou-se vários métodos de podas 

inclusive o Beaumont & Fukunaga. No entanto, Toledo et ai., (1987) em plantios adensados de 

'Mundo Novo' e 'Catuaí', encontraram melhores produções com 'Catuaí' em sistema Beaumont 

& Fukunaga (1958) em relação a 'Mundo Novo'. 

Além das podas, outra opção para se controlar os problemas adversos causados pelo 

fechamento das lavouras é a eliminação de ruas (Oliveira et ai., 1990). 

Com relação à altura de corte na recepa, Strauch & Mestre (1972) não observaram 

efeito no crescimento das brotações quando adotou-se alturas de corte de 20, 40 e 60cm. Já em 

EI Salvador, Guerra (1972) concluiu que o corte a 60-90cm de altura apresentou os melhores 

resultados na manutenção de brotaçães produtivas com 'Bourbon'. 

Figueroa (1990) encontrou melhores produções quando se aplicou podas seletivas por 

planta do que em esquema Beaumont & Fukunaga. Chegaram à mesma conclusão o 

Departamento de Investigaciones en Café (1980) e Soto (1980). 

2.2.6. índice de área foliar e produtividade 

De modo geral, a taxa de produção de fotoassimilados aumenta em função do índice de 

área foliar (IAF), que expressa a quantidade de área foliar existente em uma superfície de 

terreno, até certos limites em virtude do auto sombreamento que as folhas da parte superior da 

planta exercem sobre as da parte inferior, reduzindo sensivelmente a capacidade produtiva das 

plantas (Bemardes, 1987). 
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Para a variedade Caturra, as maiores produções estão relacionadas a um IAF entre 

7,97 a 10 (Huerta & Alvim, 1962; Valencia, 1973). Tal índice pode, por sua vez, ser atingido 

com densidade de plantio de 10.000 plantas por hectare com idade de 3 anos ou com 5.000 

plantas por hectare com 4 anos ou mais procurando manter-se a lavoura nessas condições por 

meio de manejo de podas (Valencia, 1973). 

No passado, os estudos realizados relacionavam altas produções e produtividades com 

densidades de plantio e espaçamentos, bem como tipos de formação da planta (Uribe & Mestre, 

1980; Siqueira et ai., 1983; Siqueira et ai., 1985; Uribe & Mestre, 1988a; Uribe & Mestre, 1988b; 

Miguel et ai., 1986). Entretanto, não enfocam o manejo do tecido vegetativo por meio de tipos e 

sistemas de podas para garantir o máximo aproveitamento dos plantios adensados a curto e 

longo prazo. 

Apesar disso, vários estudos com plantios adensados apresentavam melhores 

resultados com populações entre 5.000 e 10.000 plantas por hectare (Browning & Fisher, 1976; 

Kumar, 1978; Cortes, 1985; Libran et ai., 1985; Pavan et ai., 1993). Coincidindo com as 

densidades de plantio que proporcionavam um IAF adequado encontradas por Huerta & Alvim 

(1962). 

Assim, um sistema de poda ideal, permitirá manter o IAF adequado à maximização da 

produtividade (Segura, 1994). 

2.2.7. Benefícios da poda na propriedade 

A adoção de podas apresenta ainda vários benefícios à propriedade. Através dela, os 

resíduos vegetais incorporados ao solo, aumentam o seu teor de matéria orgânica e 

consequentemente as propriedades físico-químicas do solo são melhoradas, o que é 

particularmente importante em solos de baixa fertilidade (pavan et aI., 1993). Através da poda, 

podem ser incorporados ao solo entre 9,2 a 26 toneladas de material seco por hectare 

(Malavolta, 1990). 

O material seco incorporado ao solo pode fornecer, segundo Malavolta (1990) até 312 

kg de nitrogênio, 18 kg de fósforo e 284 kg de potássio, quantidades suficientes para satisfazer 

as necessidades da lavoura na maioria dos países produtores pelo ciclo seguinte de produção 

(Jayarama & Ramaiah, 1988). Quando se utiliza cultivos intercalares de culturas anuais com o 

cafeeiro, geralmente há uma queda na produção de café (Chaves, 1978; Melles et aI., 1985). No 

entanto, quando os cafeeiros são podados, há a possibilidade de se realizar cultivos 

intercalares, desde que devidamente adubados, sem prejudicar a produção de café vindoura 

(Chaves, 1978). 
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2.3. Densidades de plantio 

Segundo Romero & Romero (1994), os primeiros plantios adensados no Brasil surgiram 

na década de 30 em Jacutinga, MG, objetivando a conservação do solo e, já na década de 40 é 

iniciado em Macaca um experimento com plantios adensados de café, porém não publicado. 

Desde então, vários trabalhos foram conduzidos objetivando estudar a relação entre a produção 

de café e o espaçamento adotado. 

2.3.1. Ajuste do espaçamento 

Os critérios que possibilitam ajustar as densidades de plantio, levando em conta os 

fatores que interferem no desenvolvimento da planta foram definidos apenas recentemente 

(Androcioli Filho & Siqueira, 1993) podendo ser citados: altitude, variedade, nutrição das 

plantas, condições edafoclimáticas, nível tecnológico e capacidade de investimento (Androcioli 

Filho, 1994). 

Como as formas de recomendação de espaçamento para café adotadas até 

recentemente não levavam em consideração os fatores mencionados, geralmente são indicados 

espaçamentos iguais para condições diferentes (Androcioli Filho, 1994). 

Androcioli Filho & Siqueira (1993) propõem uma fórmula matemática para determinação 

do espaçamento, onde a distância entre linhas é dada pela fórmula E=D+L, onde E é o 

espaçamento entre as linhas em m; D é o diâmetro da copa do cafeeiro adulto (m) e L é o 

espaço livre desejado pelo produtor para manejo da lavoura (m). 

As distâncias entre os cafeeiros é dada pela equação E=D*3,6-1 para uma planta por 

cova e E=(D*3,6-1)*2 para duas plantas por cova. 

2.3.2. Relação entre densidade de plantio e produtividade 

Carvajal (1981) afirma que altas densidades de plantio favorecem ao aumento da 

produção com variedades de porte baixo, sendo que espaçamentos de 0,84 x 1,68m são 

bastante comuns. 

Altas densidades de plantio são recomendadas desde a década de 60 na Costa Rica 

(Ministério de Agricultura y Ganaderia, 1968). 

No Brasil, o espaçamento a ser adotado depende do manejo futuro que se pretende 

aplicar, sendo utilizados plantios largos a livre crescimento com poda tardia ou plantios densos 

com podas regulares, a qual tem mostrado bons resultados (Carvajal, 1984). 
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No Kenya, o espaçamento mais comumente utilizado é 2,75 x 2,75 m, tanto para 

pequenos como para grandes plantios (Mitchell, 1976d). Neste país, tais pesquisas sobre 

plantios adensados foram iniciadas em 1959 e os resultados publicados na década de 70. 

Mitchell (1976 a, b, c, d) concluí que o espaçamento mais adequado é 1 x 2 m, correspondendo 

a uma população de 5000 plantas por hectare. 

Em EI Salvador, as densidades de plantio variam de 1587 plantas por hectare (2,32 x 

2,32m) para a variedade Bourbon a 7143 plantas por hectare (0,84 x 1,68m) para a variedade 

Pacas (Instituto Salvadoreno de Investigaciones dei Café, 1976). 

Na Costa Rica, as variedades de porte alto como Mundo Novo são plantadas em 

densidades de 4570 plantas por hectare e as variedades de porte baixo, como Caturra em 

densidades de 6000 a 7143 plantas por hectare (Gutiérrez et aI., 1975). 

De modo geral, as melhores produções durante as duas a três primeiras colheitas são 

alcançadas em densidades de plantio superiores àquelas que apresentam maiores produções 

nos anos posteriores (Browning & Fisher, 1976), possivelmente devido ao excessivo IAF. 

A relação entre a colheita e a densidade de plantio, no primeiro ciclo de produção pode 

Sbi explicada pela equação sugerida por Holliday (1960): 

1/y = a + bp + Cp2 

onde: a, b e c são coeficientes cujos valores podem ser calculados de um conjunto de 

dados por regressão quadrática da relação entre a colheita por planta (y) e a densidade de 

plantio (p) (Browning & Fisher, 1976). 

Almeida et ai., (1983) obtiveram médias de produção de café em espaçamentos de 2,0 

x 0,5m, de até 2,5 vezes superior a produção do espaçamento tradicional (4 x 2,Om) no período 

de 5 safras. Resultados semelhantes foram obtidos por Miguel et aI., (1983) e Toledo (1979). 

Quando se deseja aumentar a densidade de plantio sem contudo comprometer a 

possibilidade de mecanização da lavoura, uma opção favorável é a redução do espaçamento 

entre covas na linha (Miguel et aI., 1986). Siqueira et aI., (1983) verificaram que em 

espaçamento 4 x 1 m, as produções foram até 23% superiores ao espaçamento 4 x 2m nas 

variedades Catuaí Vermelho, Acaiá e lcatú, no período de três colheitas. A mesma tendência 

pode ser observada em vários experimentos (Scaranari & Nogueira Neto, 1963; Carvalho & 

Souza, 1980; Siqueira et aI., 1985; Pavan et aI., 1994). 

Além do aumento da produtividade com a diminuição do espaçamento, a distribuição 

dos cafeeiros na área também é importante. Lazzarini & Moraes (1967) verificaram que 

espaçamentos, cujas distâncias na linha e entrelinha eram semelhantes, apresentavam maiores 

produtividades. Entretanto, Uribe & Mestre (1958) não verificaram diferenças entre plantio com 

disposição em quadrado ou em retângulo na produção de quatro safras de café, enquanto 
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Bocquet (1958) considera a disposição em triângulo equilátero a mais adequada para café 

robusta. 

A redução nos espaçamentos proporcionou menores produções por cova (Salazar & 

Mestre, 1977) diminuindo o ciclo bienal de produção (Carvalho & Souza, 1980), permitindo uma 

recuperação mais rápida da lavoura após a ocorrência de geadas, uma vez que a intensidade 

dos danos será menor com a diminuição da produção por planta (Siqueira et aI., 1985). 

Experimentações realizadas no Estado de São Paulo, em 1932, indicaram resultados 

favoráveis às maiores densidades de plantio, com produção linear crescente até uma densidade 

de 5000 plantas por hectare (Scaranari, 1958; Scaranari & Nogueira Neto, 1963). Kabaara 

(1969) menciona que um dos métodos para elevar a produção de café na América Central e Sul 

é o aumento do número de plantas por unidade de área. 

Na Venezuela. Garcia et aI., (1967) também cita a utilização de plantios mais densos 

como estratégia para o aumento da produção. Bellavita (1968) recomenda plantios com 

densidade de 5000 a 6666 plantas por hectare. 

Hangdong & Bartolome (1963, 1966), em ensaios com densidades de 1.111 e 3.333 

plantas por hectare nas Filipinas, concluíram que os espaçamentos mais curtos foram mais 

produtivos. 

Bosque et aI., (1962) e Rodriguez et ai., (1966) em ensaios com densidade de plantio de 

até 5.000 plantas por hectare em Porto Rico. obtiveram os melhores rendimentos com a 

densidade mais alta. 

Na Colômbia, Uribe & Mestre (1988b) em ensaios com densidades de plantio de até 

20.000 plantas por hectare, verificaram na média de 4 colheitas, resposta quadrática da 

produção por área, concluindo ser a densidade de 14.740 plantas por hectare a mais produtiva. 

Os mesmos autores (1988a) já haviam concluído que densidades de 10.000 hastes por hectare, 

independente do sistema para obtê-los, constituía-se como adequada. 

Em um período de cinco colheitas. Salazar & Mestre (1977) concluem que a maior 

densidade de plantio é a mais produtiva em um ensaio com até 6.666 plantas por hectare. Os 

mesmos resultados foram encontrados por Uribe & Salazar (1981) e Uribe & Mestre (1980). 

Na Costa do Marfim. Capot (1972) encontrou uma densidade ideal de plantio ao redor 

de 1.100 plantas por hectare para o híbrido "Arabusta", esperando-se que sejam realizadas 

podas a cada cinco anos. 

Na Indonésia, por sua vez, Soenaryo & Saelistyo (1976) em ensaio com várias 

densidades de plantio até 2.222 plantas por hectare, não verificaram diferenças na produção de 

café arábico por planta. Consequentemente, a produção por área foi incrementada com o 

aumento na densidade de plantio. 
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Na Tailândia, Prasit & Aksorn (1986) não observaram diferenças no desenvolvimento 

vegetativo de Caturra entre 5.000 e 2.500 plantas por hectare, exceto no tamanho dos 

internódios da haste principal. 

O maior volume de pesquisas sobre a densidade de plantio em café, talvez tenha sido 

conduzido no Kenya, motivado por um Seminário sobre Intensificação da Cafeicultura realizado 

em 1968 (Mitchell, 1976), onde foram apresentados vários trabalhos cobrindo aspectos práticos 

e teóricos de várias técnicas (Huxley, 1968). 

Browning & Fisher (1976), encontraram melhores densidades de plantio para as duas 

primeiras colheitas ao redor de 5.000 a 10.000 plantas por hectare em espaçamentos 

progressivos, enquanto Gathaara & Kiara (1990) encontraram relação linear positiva até 5.120 

plantas por hectare, utilizando-se a variedade Catimor, resultado similar ao obtido com Caturra 

(Gathaara, 1988). 

A concentração de plantas, aumentando-se o espaçamento e o número de plantas por 

cova, porém mantendo-se a densidade de plantio, não apresentou benefícios na produção de 

'Caturra' e 'SL 28' com 10.000 plantas por hectare (Kiara, 1981). 

Mwakha (1980) obteve as melhores produções de café em densidade de 10.000 plantas 

por hectare com a variedade 'SL 28' de porte baixo, mencionando que, em densidades 

superiores a 6.667 plantas por hectare, o plantio intercalar de feijão é prejudicado. 

Gathaara (1988) verificou ainda, interação entre a densidade de plantio e a altitude 

local. Em altitude de 1.800m sobre o nível do mar, Caturra apresentou os melhores resultados 

em 7.463 plantas por hectare, enquanto 'SL 28' em 3.322 plantas. Já em altitude de i.600m 

sobre o nível do mar, ambas as variedades apresentaram melhor desempenho com 5.000 

plantas por hectare e em altitude de 1.400m sobre o nível do mar, 'SL 28' apresentou ótima 

densidade de plantio com 5.000 plantas por hectare contra 7.463 plantas por hectare para 

'Caturra'. 

Njoroge & Mwakha (1993), não detectaram diferenças na produção em densidades de 

2.658 e 5.320 plantas por hectare no primeiro ciclo de produção, porém, foram superiores a 

1.329 plantas por hectare, apresentando maior vegetação de lenho com 2.650 plantas por 

hectare. 

Njoroge & Kimemia (1994) também verificaram respostas diferenciadas à densidades 

de plantio em regiões úmidas com relação a regiões secas, mostrando incrementos na produção 

até 4.000 plantas por hectare. Contudo, em regiões secas, a produção cai em densidades acima 

desse patamar, enquanto em regiões úmidas a produção aumenta, porém em menor taxa. 

No Brasil, a relação entre a população de cafeeiros por unidade de área e a produção, 

foi objeto de estudos de longo prazo no Estado de São Paulo (Lazzarini et ai., 1967), onde 
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concluíram que a densidade de 6m2 por cova constituía-se como a mais produtiva. Todavia 

Scaranari & Nogueira Neto (1963) verificaram melhores produções com densidades de 5.000 

plantas por hectare. Santinato et aI., (1994), verificaram produções crescentes em função do 

adensamento até 1 m entre ruas e até 0,5 a 0,75m entre plantas na primeira safra. Siqueira & 

Androcioli Filho (1994) também verificaram aumentos na produção com o adensamento nas 

primeiras colheitas, resultados semelhantes aos de Camargo et aI., (1990); Toledo et aI., 

(1990a, b); Toledo et aI., (1989); Miguel et aI., (1987). 

Siqueira et aI., (1985) recomenda o plantio de cafezais com espaçamentos de 2,5m 

entre ruas e 1,7 a 2,Om entre plantas com duas plantas por cova para as condições do Paraná, 

onde já havia sido demonstrado o potencial produtivo de plantios adensados (Siqueira et aI., 

1985), confirmado posteriormente por Pavan et aI., (1994). 

Diferentes variedades comportam-se diferentemente em função da densidade de 

plantio. Siqueira et aI., (1990) verificaram produções mais elevadas de Acaiá em relação ao 

lcatu e Catuaí Vermelho nas quatro primeiras safras em plantios adensados. Contudo, após 11 

colheitas, Icatu demonstrou incrementos lineares na produção até 14.286 plantas por hectare, 

enquanto Catuaí aumentou a produção até 7.143 plantas por hectare. Tal fato pode ser atribuído 

à característica de resistência à ferrugem na variedade. 

Viana et a/., (1984) observaram produções crescentes de Catuaí até a densidade 

máxima estudada de 7.812 plantas por hectare na média de sete safras. 

2.3.3. Fatores que afetam a produção em plantios adensados 

Gathaara & Kiara (1984) estudaram os fatores que influenciam a produção em altas 

densidades de plantio de café e verificaram que o fluxo da radiação fotossinteticamente ativa 

através do dossel diminui exacerbadamente com o aumento da densidade de plantio. 

Aparentemente altera o parcionamento da matéria seca entre frutos e parte vegetativa, já que 

folhas de café apresentam fotossíntese líquida em intensidades de luz muito baixas (Kumar & 

Tieszen, 1976). Enquanto isso, a iniciação de gemas florais requer intensidades de luz mais 

altas (Cannell, 1972). 

Os autores não encontraram diferenças no potencial hídrico da folha como resposta à 

densidade de plantio. Resultados similares foram obtidos por Fisher & Browning (1978, 1979). 

Provavelmente, porque o uso de água por unidade de área não é afetado pela densidade de 

plantio (Gathaara & Kiara, 1984). Dessa forma, a água não é limitante à produção em plantios 

adensados, de forma mais acentuada que em plantios não adensados. 

A umidade relativa no interior da lavoura tende a aumentar com o incremento na 

densidade de plantio, provavelmente devido ao dossel aerodinâmicamente mais suave dos 
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plantios adensados (Huxley & Cannell, 1968), Consequentemente, há uma diminuição na taxa 

de evapotranspiração em plantios com alta densidade. 

O crescimento de ramos primários é maior no topo da planta em maiores densidades de 

plantio, enquanto na região mediana e na parte de baixo da planta, o comportamento é inverso. 

O mesmo ocorrendo com o número de frutos por nó (Gathaare & Kiana, 1985). 

O maior crescimento do topo da planta, provoca sombreamento e consequente 

diminuição no fluxo de luz ao longo do dossel (Gathaara & Kiara, 1984), diminuindo com isso, 

os parâmetros que suportam a produção na parte de baixo do dossel em plantios adensados, já 

que menor número de gemas florais são iniciados sob sombra que quando bem iluminadas 

(Huxley & Cannell, 1968; Wormer & Gituanja, 1970; Cannell, 1972). 

Práticas culturais que reduzem o número de nós produzidos e frutos por nó reduzem a 

produção final. Os nós produzidos constituem o componente de produção mais importante na 

resposta à variação da produção em função de práticas culturais (Cannell, 1973). Resultados 

semelhantes foram observados por Kuguru et aI., (1978). 

É importante lembrar que os aspectos acima mencionados reduzem a produção 

considerando-se apenas a planta, o que pode ser favorável em virtude de reduzir a bienalidade 

de produção (Carvalho & Souza, 1980). Todavia a produtividade leva em consideração a 

densidade de plantio. Assim, apesar da menor produção por planta, a produção por área é 

incrementada com o adensamento. 

2.3.4. Influência da densidade de plantio nas condições do solo e uso de fertilizantes 

O aumento da densidade de plantio oferece maior proteção ao solo devido à maior 

cobertura proporcionada pelo próprio cafeeiro e pelo maior número de folhas que caem no 

chão, diminuindo a erosão, a temperatura do solo, a lixiviação e volatização, a evaporação da 

água, e intensifica a reciclagem de nutrientes, melhorando as propriedades físicas e químicas 

do solo, aumentando a estabilidade dos agregados, pH, cálcio, magnésio e potássio, diminuindo 

o alumínio trocável (Siqueira et aI., 1990; Pavan et ai., 1991; Pavan et aI., 1993). 

Além disso, a manutenção da umidade nas camadas superficiais e a maior quantidade 

de raízes com melhor distribuição por volume de solo, contribuem para aumentar a eficiência de 

aproveitamento de nutrientes, quando se aumenta a densidade de plantio (Androcioli Filho, 

1994). 

Em Cuba, com o adensamento de 5.000 para 10.000 plantas por hectare constatou-se 

aumento da quantidade de raíz absorvente na área cultivada. O aproveitamento pelos cafeeiros 
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do nitrogênio total aplicado no solo elevou de 55% para 71 % respectivamente da menor para a 

maior densidade (Rivera, 1993). 

Em função da maior eficiência no uso de fertilizantes nos plantios adensados, devido à 

melhorias no solo e no sistema radicular, Pavan et aI., (1990) verificaram produções superiores, 

na média, de nove colheitas, com populações de 6.667 plantas por hectare e dosagem mediana 

de fertilizantes químicos que em densidades de 3.333 e 2.222 plantas por hectare com altas 

dosagens de fertilizantes. Resultados semelhantes aos encontrados por Pavan et aI., (1994). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados e discutidos dois experimentos realizados pela Seção de Café do 

Instituto Agronômico (IAC), conduzidos no Centro Experimental de Campinas (latitude 22° 54'S; 

longitude 4r 05'W; altitude 669m), em área de Latossolo Roxo, durante o período de janeiro de 

1963 a dezembro de 1983. 

O primeiro experimento recebeu a denominação de: "Ensaio de condução da planta x 

Espaçamento x Número de pés por cova x Variedades". 

O segundo experimento foi denominado: "Ensaio de condução da planta x Espaçamento 

x Número de pés por cova na variedade 'Mundo Novo"'. 

3.1. Experimento 1 

3.1.1. Período de execução 

O experimento foi instalado em 18 de janeiro de 1965 e a primeira das 17 

colheitas realizadas se deu em 02 de maio de 1967. O experimento se encerrou com a colheita 

de 15 de maio de 1983. 

A abertura dos sulcos de plantio foi realizada em 14 de janeiro de 1963 e a adubação de 

plantio nos sulcos foi procedida no dia seguinte. 

A variedade 'Caturra' foi semeada nos germinadores de areia em junho e a variedade 

'Mundo Novo' em setembro de 1963. O transplante para os laminados se deu em outubro e 

novembro de 1963 respectivamente para 'Caturra' e 'Mundo Novo'. 

3.1.2. Tratamentos 

Os tratamentos foram constituidos de: 

- Variedades: Caturra Amarelo e Mundo Novo LMP-376-4 

- Para Caturra Amarelo, os seguintes espaçamentos: 

-1,62 m x 0,62 m ( 1 m2
) - 10.000 covas.ha-1 

- 2,00 m x 1,00 m (2 m2
) - 5.000 covas_ha-1 

- 2,30 m x 1,30 m ( 3 m2
) - 3.333 covas.ha-1 
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combinados com 1 ou 2 plantas por cova e conduzidos com sistema de podas proposto por 

Beaumont & Fukunaga (1958) onde se procede a recepa baixa de 20% da área a cada ano em 

esquema fixo para cada grupo de 5 ruas, sendo podadas anualmente em sequência as ruas 

2,4,1,3,5. 

- 2,79 m xi ,79 m (5 m2
) - 2.000 covas.ha-1 

com 2 plantas por cova e conduzido sem intervenção de podas. 

- Para Mundo Novo, os seguintes espaçamentos: 

-2,3 m x 1,3 m ( 3 m2
) - 3.333 covas.ha-1 

com 2 plantas por cova e conduzidos com sistema de podas tipo BEAUMONT & FUKUNAGA. 

- 3,0 m x 2,0 m ( 6 m2
) - 1.666 covas.ha-1 

com 2 plantas por cova e divididos em 2 sistemas de condução: sem poda e decotados a 2 m 

de altura após a 7a colheita, sendo que os decotados sofriam desbrotas anuais nos meses de 

setembro e fevereiro para manutenção da altura das plantas, sendo portanto, eliminadas todas 

as brotações. 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos tratamentos: 

Nos tratamentos que receberam duas plantas por cova, essas foram plantadas 

espaçadas 25 cm uma da outra. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 repetições. 

As parcelas apresentavam bordadura simples e possuiam as seguintes dimensões úteis: 

6 m2 
- 5 linhas de 4 covas = 120 m2 

5 m2 
- 6 linhas de 5 covas = 150 m2 

3 m2 
- 7 linhas de 6 covas = 126 m2 

2 m2 
- 7 linhas de 8 covas = 112 m2 

1 m2 
- 7 linhas de 12 covas = 84 m2 

correspondendo a uma área total de 5.940 m2 (190,0 x 66,0 m) e útil de 4.640 m2 

Tabela 1. Relação dos tratamentos do experimento 1. 
VARIEDADE ESPA~AM. !m~ DENSID. ~m2/coval PUCV = TRAT. CONDU~AO 

1 Caturra 1,62 x 0,62 1 1 Recepa BF1 

2 Caturra 2,00 x 1,00 2 1 Recepa BF 
3 Caturra 2,30 x 1,30 3 1 Recepa BF 
4 Caturra 1,62 x 0,62 1 2 Recepa BF 
5 Caturra 2,00 x 1,00 2 2 Recepa BF 
6 Caturra 2,30 x 1,30 3 2 Recepa BF 
7 Caturra 2,79 x 1,79 5 2 Sem podas 
8 Mundo Novo 2,30 x 1,30 3 2 Recepa BF 
9 Mundo Novo 3,00 x 2,00 6 2 Decotado 
10 Mundo Novo 3,00 x 2,00 6 2 Sem podas 

'Recepa BF= recepa em esquema Beaumont & Fukunaga. 



3.1.3. Adubações 

Na Tabela 2 consta a adubação no sulco de plantio em 9 por metro de sulco: 

Tabela 2. Quantidades de nutrientes (em 9 por metro de sulco) 
aplicados no plantio do experimento 1. 

36 

36 

30 

30 

18 

18 

12 

12 

6 

6 

25 

correspondendo às quantidades de 60 kg.ha" de P20 5 e de K20, na forma de superfosfato 

simples e cloreto de potássio. Após o pegamento das mudas foram aplicados em cobertura a 

cada 45 dias, de janeiro a abril, 8g de N por cova, tendo como fontes o nitrocálcio e o sulfato de 

amônio alternadamente. 

Para o segundo e terceiro ano as adubações foram: 

Tabela 3. Quantidades de nutrientes (em g.cova"1) 
aplicados no 2° e 3° ano após o plantio do experimento1. 

Nutr. 2° ano 3° ano 

54 

24 

108 

5 

60 

divididos em 4 aplicações (Tabela 3) e, a partir do 4° ano agrícola (adubação de produção), em 

g. cova"1 (Tabela 4): 

Tabela 4. Quantidades de nutrientes (em g.cova"1) aplicados como 
adubação de produção no experimento1. 

Esp. N P20 5 K20 

6 m2 228 48 144 

5 m2 190 40 120 

3 m2 114 24 72 

2 m2 76 16 48 

1 m2 38 8 24 

correspondendo a 380 kg de N, 80 kg de P20 5 e 240 kg de K20 por hectare na forma de 

nitrocálcio e sulfato de amonio(N), alternadamente; superfosfato simples (P20 5) e cloreto de 
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potássio ( K20) , aplicados em cobertura ao redor dos cafeeiros e debaixo da saia, em 4 a 5 

vezes ao ano no período de outubro a abril. 

Foram fornecidos micronutrientes boro e zinco através de pulverizações com 6 g.litro-1 

de sulfato de zinco nos meses de novembro e fevereiro e de aplicações de Bórax na superfície 

do solo nas quantidades de 10g.cova-1 no segundo ano agrícola e 20g.cova-1 nos anos 

subsequentes. 

3.1.4. Condução das plantas 

As podas, em esquema Beaumont & Fukunaga, começaram a ser adotadas logo 

após a segunda safra e o decote, após a sétima colheita. 

3.1.5. Parâmetros avaliados 

Foram medidas as produções de café beneficiado em kg.ha-1
, das 17 colheitas 

realizadas e estatísticamente analisadas, divididas em 5 grupos: 

1) média do biênio inicial (duas primeiras colheitas) - 1967-1968; 

2) média do primeiro ciclo de podas (5 safras - 3ª à 7ª colheita) - 1969-1973; 

3) média do segundo ciclo de podas (5 safras - Sª à 12ª colheita) - 1974-1978; 

4) média do terceiro ciclo de podas (5 safras - 13ª à 17ª colheita) - 1979-1983 e 

5) média das 17 safras - 1967-1983. 

Os dados de produção anual dos tratamentos são apresentados no Apêndice 1 

3.2. Experimento 2 

3.2.1. Período de execução 

O experimento foi instalado em 20 de fevereiro de 1963 e a primeira das 12 

colheitas realizadas ocorreu em 03 de maio de 1966. O experimento encerrou com a colheita de 

08 de maio de 1977. 

A abertura dos sulcos de plantio foi realizada em 19 de fevereiro de 1963 e no mesmo 

dia foi procedida a adubação de plantio nos sulcos. 

A semeadura nos germinadores de areia foi feita em 15 de abril e o transplantio para os 

laminados se deu em 10 de julho de 1962, quando as mudas se encontravam no estágio de 

palito de fósforo. 

3.2.2. Tratamentos 

Foi utilizado no experimento a variedade 'Mundo Novo' MP376-4 e os 

tratamentos foram constituídos de: 
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Espaçamentos: 

- 2,0 x 1,Om (2,Om2 por cova) - 5.000 covas.ha-1 

- 2,5 x 1,5m (3,75m2 por cova) - 2.667 covas.ha-1 

- 3,0 x 2,Om (6,Om2 por cova) - 1.667 covas.ha-1 

Para todos os espaçamentos foram plantadas com uma e duas plantas por cova. No 

caso dos tratamentos que receberam duas plantas por cova, a distância entre elas na coveta de 

plantio foi de 25cm. 

Os espaçamentos 2,0 x 1,Om e 2,5 x 1,5m foram considerados como adensados 

enquanto o espaçamento 3,0 x 2,Om foi considerado largo (não adensado) para efeito de 

divisão dos sistemas de condução de podas. 

Para os espaçamentos adensados houveram dois tipos de condução por podas: 

- Sistema proposto por Beaumont & Fukunaga (1958), procedendo-se a recepa baixa de 20% 

da área a cada ano em esquema fixo para cada grupo de cinco ruas, sendo podadas 

anualmente em sequência as ruas 2, 4, 1, 3 e 5. O sistema de podas foi iniciado logo após a 

segunda colheita e foi realizado em dois ciclos (período 1968 a 1972 e 1973 a 1977). 

- Recepa baixa de 50% da área aplicada uma única vez após a segunda colheita, sendo 

podadas ruas alternadas. Após a sétima colheita, a condução dada a essas parcelas foi a 

recepa baixa em 100% da área, aplicada uma única vez. Assim, nesse nível do fator sistema 

de podas, o primeiro ciclo (período 1968 a 1972) recebeu recepa em 50% da área e no 

segundo ciclo (período 1973 a 1977), recebeu recepa em área total. 

Para o espaçamento largo (não adensado), foram adotados os seguintes sistemas de 

condução: 

- Sem podas ao londo do ciclo (Livre crescimento). 

- Decotado a 2m de altura após a sétima colheita e mantido com desbrotas permanentes nos 

meses de setembro e fevereiro para manutenção da altura das plantas, sendo portanto, 

eliminadas todas as brotações. 

Logo, para o espaçamento largo houve condução a livre crescimento durante o biênio 

inicial e o primeiro ciclo (período 1968-1972), sendo o decote aplicado somente para o último 

ciclo (período 1973-1977). 

A Tabela 5 apresenta um resumo dos tratamentos: 
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Tabela 5. Relação dos tratamentos do experimento 2. 

TRAT. ESPAÇAM. (m) DENSID. (m2.cova-1
) PUCV CONDUÇÃO 

1 2,0 x 1,0 2,0 1 Recepa BF 
2 2,0 x 1,0 2,0 1 Recepa baixa 
3 2,0 x 1,0 2,0 2 Recepa BF 
4 2,0 x 1,0 2,0 2 Recepa baixa 
5 2,5 x 1,5 3,75 1 Recepa BF 
6 2,5 x 1,5 3,75 1 Recepa baixa 
7 2,5 x 1,5 3,75 2 Recepa BF 
8 2,5x1,5 3,75 2 Recepabaixa 
9 3,0 x 2,0 6,0 1 Livre crescimento 
10 3,0 x 2,0 6,0 1 Decotado 
11 3,0 x 2,0 6,0 2 Livre crescimento 
12 3,0 x 2,0 6,0 2 Decotado 

TRA T=tratamento; ESPAÇAM=espaçamento; DENSID=densidade de plantio; PUCV=plantas 
por cova; Recepa BF=sistema de podas Beaumont & Fukunaga; Recepa baixa=recepa 50% 
alternada no primeiro e recepa total no segundo ciclo. Variedade Mundo Novo MP376-4 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com duas repetições. 

As parcelas apresentaram bordadura simples e possuiam as seguintes dimensões úteis: 

- 2,0 x 1,Om - 7 linhas de 12 covas = 168m2 

- 2,5 x 1 ,5m - 7 linhas de 08 covas = 210m2 

- 3,0 x 2,Om - 7 linhas de 06 covas = 252m2 

Correspondendo a uma área total do experimento de 7.056m2 (84,0 x 84,Om) e útil de 5.040m2
. 

3.2.3. Adubações 

Na Tabela 6 consta a adubação no sulco de plantio em 9 por metro de sulco, 

Tabela 6. Quantidades de nutrientes(em 9 por metro de 
sulco) aplicados no plantio do experimento 2. 
- Nutr. 2,0 x 1,0 2,5 x 1,5 3,0 x 2,0 

- P205 13,34 25,00 40,00 

- K20 8,00 15,00 24,00 

correspondendo às quantidades de 67kg de P20 5 e 40kg de K20 por hectare na forma de 

superfosfato simples e cloreto de potássio. Após o pegamento das mudas fora aplicados em 

cobertura a cada 45 dias no período de janeiro a abril 8g de N por cova, tendo como fontes o 

nitrocálcio e sulfato de amônio altemadamente. 
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Para o segundo e terceiro ano as adubações foram em g.cova-
j

, conforme a Tabela 7, 

divididas em 5 aplicações no período de outubro a abril. 

Tabela 7. Quantidades de nutrientes (em g por cova) 
aplicados no segundo e terceiro ano após o plantio do 
experimento 2. 
Nutr. 2° ano 3° ano 

57,5 

30 

135 

25 

75 

A partir do 4° ano agrícola (adubação de produção), foram aplicadas as seguintes 

quantidades de nutrientes em g.cova-1
, conforme a Tabela 8, 

Tabela 8. Quantidades de nutrientes (em g por cova) aplicados 
como em adubação de produção no experimento 2. 

3,0 x 2,0 

2,5 x 1,5 

2,0 x 1,0 

227 

142 

76 

48 

30 

16 

144 

90 

48 

correspondendo a 380 kg de N; 80 kg de P20 5 e 240 kg de K20 por hectare na forma de 

nitrocálcio e sulfato de amônio (N), alternadamente; superfosfato simples (P205) e cloreto de 

potássio (K20) , aplicados em cobertura, ao redor do cafeeiro e debaixo da saia, em 4 a 5 vezes 

ao ano, no período de outubro a abril. 

Foram fornecidos os micronutrientes boro e zinco através de pulverizações com 6 

g.litro-' de sulfato de zinco nos meses de novembro e fevereiro e de aplicações de borax, na 

superfície do solo nas quantidades de 10 g.cova-1 no segundo ano agrícola e 20 g.cova-1 nos 

anos subsequentes. 

3.2.4. Condução das plantas 

Após a segunda colheita foram feitas podas em esquema Beaumont & 

Fukunaga e a recepa de 50% das plantas em ruas alternadas. 

Após a sétima colheita foi iniciado o segundo ciclo de podas em esquema Beaumont & 

Fukunaga; efetuou-se a poda tipo decote nos tratamentos correspondentes. Nos tratamentos 

que tiveram ruas alternadas recepadas após a segunda colheita, foi feita a recepa baixa de 

todas as plantas. 
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3.2.5. Parâmetros avaliados 

Foram medidas as produções de café beneficiado, em kg.ha·1
, das 12 colheitas 

realizadas e estatisticamente analisadas, divididas em 3 grupos: 

1) média do biênio inicial (duas primeiras colheitas) - 1966-1967; 

2) média do primeiro ciclo de podas (5 safras - 3ª à 7ª colheita) - 1968-1972 e 

3) média do segundo ciclo de podas (5 safras - aª à 12ª colheita) - 1973-1977. 

Os dados de produção anual dos tratamentos são apresentados no Apêndice 2 

3.3. Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram realizadas seguindo procedimentos descritos em Pimentel 

Gomes (1987) e em Campos (1984). 

Os parâmetros estimadores da regressão linear do experimento 1, foram calculados 

pelo método dos pOlinômios ortogonais, tendo em vista que os níveis do fator densidade de 

plantio eram igualmente espaçados. 

No experimento 2, como os níveis do fator densidade de plantio (espaçamento) não 

eram igualmente espaçados, os parâmetros estimadores da regressão linear foram calculados 

pelo método dos quadrados mínimos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Experimento 1 

4.1.1 Biênio inicial 

Na Tabela 9 é apresentada a análise de variância para os fatores estudados. As 

produções médias dos tratamentos, em kg.ha-1 de café beneficiado, são apresentadas na 

Tabela 10 e resumido. as médias dos fatores principais nas Tabelas 11 e 12. 

Verifica-se, pela Tabela 9 que o contraste entre as variedades 'Caturra' e 'Mundo Novo' 

foi significativo e que, as médias apresentadas na Tabela 11, mostram uma produção mais 

elevada para 'Caturra' que 'Mundo Novo'. Essa produção mais elevada da variedade 'Caturra' 

se deve às densidades de plantio maiores que as da variedade 'Mundo Novo', à fase jovem dos 

cafeeiros, a ausência de concorrência entre plantas nos espaçamentos mais adensados, e 

consequentemente dos diversos problemas ligados ao fechamento das lavouras. 

Considerando-se a variedade 'Caturra', há significância para todos os contrastes 

estudados. A densidade de plantio que propiciava 5m2 por cova (não adensado), apresentou 

uma produção de aproximadamente metade da média dos espaçamentos que correspondiam 

áreas de 3,0; 2,0 e 1,Om2 por cova, conforme demonstra a Tabela 11. 

Entre os espaçamentos adensados para 'Caturra', formou-se um fatorial 3x2 entre o 

fator espaçamento nos níveis de 3,0; 2,0 e 1,Om2 por cova combinados com os níveis de 1 e 2 

do número de plantas por cova. 

Dentre esses fatores, o espaçamento foi significativo tanto para tendência linear quanto 

quadrática. No entanto, o coeficiente de determinação (r) de regressão linear, igual a 0,98, 

permitiu optar por esse modelo de regressão para explicar a tendência da produção em relação 

à densidade de plantio. 

A equação de regressão assim determinada permitiu plotar a Figura 1, onde é 

apresentado o grande decréscimo de produção com o aumento da área ocupada por cova, 

evidenciando a falta de competição entre as plantas. 

O número de plantas por cova também mostrou-se significativa, bem como a interação 

entre o espaçamento e o número de plantas por cova. O desdobramento dos níveis de plantas 

por cova dentro dos espaçamentos é apresentado na Tabela 13, mostrando significância para o 
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fator nos níveis de 1,0 e 2,Om2 por cova e as médias relativas podem ser conferidas nas 

Tabelas 10 e 12, onde verifica-se que a adoção de duas é superior a uma planta por cova. No 

entanto, apesar de a densidade de plantio com 1 m2 por cova com uma planta ter o mesmo 

número de plantas por área que a densidade de plantio com 2m2 por cova com duas plantas, a 

sua produção é consideravelmente superior, mostrando que, para uma mesma população de 

plantas por área, a distribuição mais uniforme, uma planta por cova, é mais adequada. 

Na variedade 'Mundo Novo' comparando-se o adensamento (3m2 por cova) com o 

espaçamento convencional (6m2 por cova) verifica-se pela Tabela 17 que há significância e, 

pela Tabela 11 que a produção no adensado foi aproximadamente 80% superior à produção do 

espaçamento convencional. 

Considerando-se a grande superioridade de produção dos espaçamentos adensados 

sobre os espaçamentos tradicionais, tanto para 'Caturra' quanto para 'Mundo Novo' mostrado 

nas Tabelas 10 e 11, fica evidente a viabilidade produtiva nas duas primeiras colheitas dos 

plantios adensados em relação aos tradicionais, devido à falta de concorrência entre as plantas 

quando jovens. 

Tabela 9: Análise da variância do experimento 1 - Biênio inicial (1967-1968). 

Fonte de variação 
Bloco 
(Tratamento) 

Mundo Novo vs Caturra 
(dentro de Caturra) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2! 
(dentro de 3, 2, 1 m ) 

(Espaçamento) 
comp. Linear 
comp. Quadrático 

Plantas por Cova 
Espaçam. x PI. por cova 

(dentro de Mundo Novo) 
6 m2 vs 3 m2 

desvios 
Resíduo 
Total 
Média geral = 1.736,20 
CV(%) = 12,9 

GL 
3 

(9) 
1 

(6) 
1 

(5) 
(2) 
1 
1 
1 
2 

(2) 
1 
1 

27 
39 

SQ 
652584 

(2267631) 
1576147 

(18909114) 
3608588 

(15299925) 
(13395194) 

13104400 
290785 

1505004 
399736 

(2191672) 
2170248 

21424 
1369629 
4289844 

QM 
217528 

(251959) 
1576147 

(3151519) 
3608588 

(3059985) 
(6697597) 
13104400 

290785 
1505004 

199868 
(1095836) 

2170248 
21424 
50727 

F 

(4,97) ** 
31,07 ** 

(62,13) ** 
71,14 ** 

(60,32) ** 
(132,03) ** 

258,33 ** 
5,73 * 

29,67 ** 
3,94 * 

(21,60) ** 
42,78 ** 
0,42 

*- significativo pelo teste F ao nível de 5%; ** - significativo pelo teste F ao nível de 1 % 



Tabela 10: Médias de produção dos tratamentos do experimento 1, em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Biênio inicial (1967-1968). 

Variedade Plantas por cova Espaçamento 
Mundo Novo 2 Plantas/cova 3,0 x 2,0 m 

Caturra 2 Plantas/cova 

1 Plantas/cova 

2,30 x 1,30 m 

2,79 x 1,79 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 

Médias 
1131 
2031 

987 
1254 
2189 
3347 
1118 
1526 
2645 

Tabela 11: Médias de produção das variedades estudadas no experimento 1, em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Biênio inicial (1967-1968). 

Sistema de plantio 
Variedade Não adensado Adensado Média 
Mundo Novo 1.131 (2) 2.031 (1) 1.430 (3) 
Caturra 987 (1) 2.013 (6) 1.866 (7) 

Entre parênteses está representado o número de tratamentos que compõem a média. 

Tabela 12: Médias de produção nos espaçamentos e número de plantas por cova 
estudados com a variedade Caturra no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Biênio inicial (1967-1968). 

PI. por cova 
1 
2 

Média 

2,30 x 1,30 m 
1.118 
1.254 
1.186 

Área por cova 
2,Ox1,Om 

1.526 
2.189 
1.857 

1,62 x 0,62 m 
2.645 
3.347 
2.996 

Média 
1.763 
2.263 

33 
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Tabela 13: Análise da vanancla do desdobramento da interação Espaçamento x 
Plantas/cova do experimento 1 - Biênio inicial (1967-1968). 
Fonte de variação GL SQ QM 
Bloco 3 652584 217528 
(Tratamento) (9) (2267631) (251959) 

Mundo Novo vs Caturra 1 1576147 1576147 
(dentro de Caturra) (6) (18909114) (3151519) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2
] 1 3608588 3608588 

(dentro de 3, 2, 1 m2
) (5) (15299925) (3059985) 

Espaçamento 2 13395194 6697597 
PI.lcova dentro de espaça-
mento 3 m2 1 37264 37264 
PI./cova dentro de espaça-
mento 2 m2 1 880464 880464 
PI./cova dentro de espaça-
mento 1 m2 1 987012 987012 

(dentro de Mundo Novo) (2) (2191672) (1095836) 
6 m2 vs3 m2 1 2170248 2170248 
desvios 1 21424 21424 

Resíduo 27 1369629 50727 
Total 39 4289844 

** - significativo pelo teste F ao nível de 1 %. 

3aD~ 
2500 j '~ y=3.823,42 • 905>< 

'7 I ''-"" ,2 =0,98 

; 2000 J '-"~, 

f ,~1 · '~,,~ 
I ~~~ 

1000 +-1---------+--------1 
2 3 

área por cova (m 2) 

Figura 1: Gráfico da regressão linear entre a produção de café beneficiado 
da variedade Caturra, em kg.ha-1

, e área por cova do biênio inicial (1967-
1968) no experimento 1 

F 

(4,97) ** 
31,07 ** 

(62,13) ** 
71,14 ** 

(60,32) ** 
132,03 ** 

0,73 

17,36 ** 

19,46 ** 
(21,60) ** 

42,78 ** 
0,42 
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4.1.2 Primeiro ciclo de podas 

Após a segunda safra, os espaçamentos adensados para 'Caturra', começaram a sofrer 

interferência por podas programadas em esquema "Beaumont & Fukunaga», pré-determinado. 

A Tabela 14 apresenta a análise de variância para os contrastes estudados. Dentre 

esses contrastes, verifica-se que a significância na comparação entre 'Caturra' e 'Mundo Novo' 

e as médias são apresentadas nas Tabelas 15 e 16. 

Os resultados desse período mostram uma inversão no comportamento das variedades, 

já que a produção de 'Mundo Novo' foi 66% superior a 'Caturra', que apresentou pronunciada 

queda de produção em relação ao biênio inicial, conforme as Tabelas 11 e 12. 

Considerando-se a variedade 'Caturra', a comparação entre o espaçamento tradicional 

(5m2 por cova) e os espaçamentos adensados (3,0, 2,0 e 1,Om2 por cova) foi significativa, 

conforme Tabela 14. Neste caso, os adensados apresentaram uma média de produção superior 

ao tradicional, como pode ser observado na Tabela 16. No entanto, a diferença de produção foi 

bem menos acentuada que no biênio inicial. 

As médias de produção do espaçamento tradicional apresentou pequena variação entre 

o biênio inicial e o primeiro ciclo. Ao contrário, houve queda pronunciada na produção dos 

espaçamentos adensados entre os dois períodos, podendo-se atribuir tal fato ao esquema de 

podas programadas. 

Assim, a concorrência entre as covas ainda não havia se iniciado de forma pronunciada 

e a produção foi depreciada em função da inexistência de 20% da área produtiva, devido à 

recepa, e ao gradiente do crescimento das plantas em função da programação das podas. 

Considerando-se o fatorial formado nos espaçamentos adensados para 'Caturra', 

verifica-se, pela Tabela 14 que a tendência linear é a que melhor explica o comportamento da 

produção como resposta ao espaçamento. 

Na Figura 2 são plotados os resultados da análise de regressão realizada. Por ele, 

verifica-se ainda uma queda na produção em função do aumento da área por cova. Todavia, a 

queda de produção é bem menos pronunciada que no biênio inicial, conforme mostram as 

Tabelas 12 e 17. No biênio inicial a produção com densidade de 1m2 por cova foi de 2.996 kg 

de café beneficiado por hectare, enquanto na densidade de 3m2 por cova, a produção foi de 

1.186 kg de café beneficiado por hectare, logo 150% maior. Já no primeiro ciclo de podas as 

produções de 1.339 kg de café beneficiado por hectare em 1 m2 por cova contra 1.000 kg de 

café beneficiado por hectare em 3m2 por cova, correspondem a uma diferença de 33,9%. 

O número de plantas por cova, assim como a interação entre o espaçamento e o 

número de plantas por cova, não foi significativo (Tabela 14). As médias de produção podem 

ser conferidas nas Tabelas 15 e 17. 
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Tal fato, mostra o início da concorrência por fatores de produção entre as plantas na 

cova. Com duas plantas na cova a produção não diferencia significativamente da produção 

obtida com uma planta por cova, em virtude da competição entre as plantas e consequente 

redução individual da produção. Contudo, apesar da existência de duas plantas na cova, a 

produção se manteve semelhante. 

Desta forma, a utilização de duas plantas por cova mostrou-se ineficiente para plantios 

adensados com a variedade Caturra, já no primeiro ciclo de podas. 

Com a variedade Mundo Novo, não houve diferenças significativas entre o 

espaçamento adensado e o espaçamento tradicional, conforme médias de produção 

apresentadas na Tabela 16. 

Como a variedade Mundo Novo é mais vigorosa, de porte alto, a concorrência entre as 

plantas no espaçamento adensado se inicia mais cedo que na variedade 'Caturra', diminuindo a 

produção, apesar das podas programadas. 

Tabela 14: Análise da variância do experimento 1 - Primeiro ciclo de podas (1969-1973). 

Fonte de variação GL 
Bloco 3 
(Tratamento) (9) 

Mundo Novo vs Caturra 1 
(dentro de Caturra) (6) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2
] 1 

(dentro de 3, 2, 1 m2
) (5) 

(Espaçamento) (2) 
comp. Linear 1 
comp. Quadrático 1 

Plantas por Cova 1 
Espaçam. X PI. por cova 2 

(dentro de Mundo Novo) (2) 
6 m2 vs 3 m2 1 

desvios 1 
Resíduo 27 
Total 39 
Média geral = 1.075,4 
CV(%) = 11,4 

** - significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

SQ 
138900 

(5559183) 
4801507 
(708300) 

156022 
(529420) 
(466860) 

459684 
7176 
5104 

57426 
(49378) 

80 
49298 

408375 
6106458 

QM 
46300 

(617687) 
4801507 
(118050) 

156022 
(105884) 
(233430) 

459684 
7176 
5104 

28713 
(24689) 

80 
49298 
15125 

F 

(40,84) ** 
317,46 ** 
(7,80) ** 
10,32 ** 
(7,00) ** 

(15,43) ** 
30,39 ** 

0,47 
0,34 
1,90 

(1,63) 
0,01 
3,26 
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Tabela 15: Médias de produção dos tratamentos do 
beneficiado - Primeiro ciclo de podas (1969-1973). 

experimento 1 em kg.ha-1 de café 

Variedade Plantas por cova Espaçamento Sistema de Podas Médias 
Mundo Novo 2 Plantas/cova 3,0 x 2,0 m 

Caturra 2 Plantas/cova 

1 Plantas/cova 

2,30 x 1,30 m 

2,79 x 1,79 m 
2,30 x 1,30 m 
2,0 x 1,0 m 

1,62 x 0,62 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 

Livre Crescimento 
Recepa BF 

Livre Crescimento 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 

Tabela 16: Médias de produção das variedades estudadas no experimento 1 em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Primeiro ciclo de podas (1969-1973). 

Sistema de plantio 
Variedade Não adenso (LC) Adensado (BF) 
Mundo Novo 1.904 (2) 1.909 (1) 
Caturra 954 (1) 1.182 (6) 

Média 
1.905 (3) 
1.149 (7) 

Entre parênteses está representado o número de tratamentos que compõem a 
média. 

Tabela 17: Médias de produção dos espaçamentos e número de plantas por cova 
estudados, com a variedade Caturra, no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Primeiro ciclo de podas (1969-1973). 

Área por cova 
PI. por cova 

1 
2 

Média 

2,30 x 1,30 m 
929 

1.071 
1.000 

2,0 x 1,0 m 
1.186 
1.229 
1.208 

1,62 x 0,62 m 
1.387 
1.290 
1.339 

Média 
1.167 
1.197 

1904 
1909 

954 
1071 
1229 
1290 

929 
1186 
1387 
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Figura 2: Gráfico da regressão linear entre a produção de café beneficiado 
da variedade Caturra, em kg.ha-1

, e área por cova do primeiro ciclo de 
podas (1969-1973) no experimento 1 

4.1.3 Segundo ciclo de podas 
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A Tabela 18 apresenta o resultado da análise de variância para os fatores estudados no 

segundo ciclo de podas. 

O contraste entre as duas variedades adotadas no experimento foi significativo. As 

médias, apresentadas na Tabela 19, Calculadas a partir das médias dos tratamentos (Tabela 

20), mostram grande superioridade de 'Mundo Novo' sobre 'Caturra'. Apesar dos espaçamentos 

menos adensados, 'Mundo Novo' foi 386% mais produtivo. 

Para a densidade de 3 m2.cova-1
, com duas plantas e podas "Beaumont & Fukunaga", a 

variedade Mundo Novo apresentou média de produção 388% superior à variedade Caturra. A 

ausência de vigor desta variedade, associada à competição entre plantas na cova, podem 

explicar essa baixa produtividade. 

Com a variedade 'Caturra', verifica-se pela Tabela 18, que o contraste entre a 

densidade de 5m2 por cova e as densidades adensadas de plantio não foram significativas no 

período. As médias, apresentadas nas Tabelas 19 e 20, mostram produções muito baixas, tanto 

para o espaçamento largo quanto para os adensados com podas programadas, devido às suas 

características de menor vigor. 
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Adotando-se espaçamentos adensados para a variedade 'Caturra' com podas 

programadas, verifica-se que há significância apenas para a tendência linear de produção em 

relação à área ocupada por cova (Tabela 18), com correlação negativa entre eles, conforme 

pode ser verificado pela Figura 3 e pêlos dados da Tabela 21. 

O número de plantas por cova e a interação entre os fatores espaçamento e plantas por 

cova não foi significativo, evidenciando a inviabilidade da adoção de múltiplas plantas na cova 

de plantio em espaçamentos adensados com a variedade 'Caturra'. 

O contraste entre o espaçamento adensado e não adensado para a variedade 'Mundo 

Novo' também mostrou-se significativo (Tabela 18) e as médias mostram, conforme 

apresentado na Tabela 19, uma maior produção média para os tratamentos com espaçamentos 

não adensados em relação ao espaçamento adensado com podas programadas. 

As características de porte e maior vigor da variedade Mundo Novo propicia um 

fechamento da lavoura e no espaçamento adensado. A concorrência entre as covas causa 

diminuição da produtividade. 

Após a sétima safra, iniciou-se a adoção de decote para o espaçamento largo com a 

variedade 'Mundo Novo', e tal prática mostrou-se significativa pelo teste F (Tabela 18) . 

. Na Tabela 22, é possível verificar uma queda na produção média do tratamento que 

sofreu a poda, em relação ao tratamento sem intervenção por poda, mostrando que a 

diminuição da área de produção na planta nesse período foi prejudicial à produtividade. Isto 

evidencia que foi precoce a adoção de decote após sete safras para a variedade Mundo Novo, 

plantada em espaçamento não adensado. 

Neste período, vale a pena ressaltar que, conforme pode ser vislumbrado pela Tabela 

21, apesar de haver tendência linear de aumento da produção com a redução de 3 para 1 m2 por 

cova com podas programadas na variedade 'Caturra', a adoção de 5m2 por cova (não 

adensado) para essa variedade e conduzida sem podas, apresentou produção média (214 kg de 

café beneficiado por hectare), superior à adoção de 3m2 por cova e próxima da produção da 

densidade de 2m2 por cova. Tal fato, associado à menor utilização de mão-de-obra em 

espaçamentos não adensados, evidencia a superioridade desse tratamento. 



Tabela 18: Análise da variância do experimento 1 - Segundo ciclo de podas (1974-1978). 

Fonte de variação GL 
~ooo 3 
(Tratamento) (9) 

Mundo Novo vs Caturra 1 
(dentro de Caturra) (6) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2
] 1 

(dentro de 3, 2, 1 m2
) (5) 

(Espaçamento) (2) 
comp. Linear 1 
campo Quadrático 1 

Plantas por Cova 1 
Espaçam. x PI. por cova 2 

(dentro de Mundo Novo) (2) 
6 m2 vs 3 m2 1 
(dentro de 6 m2

) (1) 
Livre cresc. vs Decote 1 

Resíduo 27 
Total 39 
Média geral = 308,2 
CV(%) = 19,4 

** - significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

SQ QM 
56988 18996 

(3700224) (411136) 
297050 297050 
(62124) (10354) 

188 188 
(61935) (12387) 
(59390) (29695) 

59049 59049 
341 341 

2204 2204 
342 171 

(3341050) (1670525) 
212816 212816 

(3128234) (3128234) 
3128234 3128234 

96363 3569 
37153575 

F 

(115,18) ** 
83,23 ** 
(2,90) ** 

0,05 
(3,47) ** 
(8,32) ** 
16,54 ** 
0,10 
0,62 
0,05 

(468,07) ** 
59,63 ** 

(876,50) ** 
876,50 ** 

Tabela 19: Médias de produção das variedades estudadas no experimento 1 em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Segundo ciclo de podas (1974-1978). 

Sistema de plantio 
Variedade Não adenso (LC) Adensado (BF) Média 
Mundo Novo 943 (2) 661 (1) 849 (3) 
Caturra 214 (1) 221 (6) 220 (7) 

Entre parênteses está representado o número de tratamentos que compõem a média. 
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Tabela 20: Médias de produção dos tratamentos do experimento 1 em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Segundo ciclo de podas (1974-1978). 

Variedade Plantas por cova Espaçamento 
Mundo Novo 2 Plantas/cova 3,0 x 2,0 m 

Caturra 2 Plantas/cova 

1 Plantas/cova 

3,0 x 2,0 m 
2,30 x 1,30 m 

2,79 x 1,79 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 

Sistema de Podas 
Livre Crescimento 
Decote 
Recepa BF 

Livre Crescimento 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 

Médias 
1056 
830 
661 

214 
170 
231 
291 
145 
222 
267 



Tabela 21: Médias de produção dos espaçamentos e número de plantas por cova 
estudados, com a variedade Caturra, no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Segundo ciclo de podas (1974-1978). 

Área por cova 
Pio por cova 2,30 x 1,30 m 2,0 x 1,0 m 1,62 x 0,62 m Média 

1 
2 

Média 

145 
170 
158 

222 
231 
226 

267 
291 
279 

Tabela 22: Médias de produção dos sistemas 
de podas estudados, com a variedade Mundo 
Novo, no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Segundo ciclo de podas (1974-
1978). 

Sistema de podas 
Livre crescimento 

Decote 

2 

Média 
1.056 
830 

3 I 
i I Área por cova (ml) ! I 

Figura 3: Gráfico da regressão linear entre a produção de café beneficiado da 
variedade Caturra, em kg.ha-\ e área por cova do segundo ciclo de podas 
(1974-1978) no experimento 1 

211 
231 

41 
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4.1.4 Terceiro ciclo de podas 

O último ciclo de podas avaliado, que corresponde ao período compreendido entre a 13a 

e a 17a safra, conforme a Tabela 23, mostra que o contraste entre as duas variedades é 

altamente significativo. Suas produções médias demonstram uma produtividade 650% superior 

de 'Mundo Novo' sobre 'Caturra' (Tabela 24). A variedade Caturra, tanto nesse período como no 

anterior, apresentou produções médias inferiores a 240 kg de café beneficiado por hectare 

(quatro sacas). 

Apesar da baixa produção média geral da variedade Caturra no período verifica-se que 

o contraste entre os espaçamentos adensados e o não adensado foi significativo (Tabela 23). 

As médias, apresentadas na Tabela 24, calculadas pelas médias dos tratamentos (Tabela 25), 

demonstram produção superior (35%) do espaçamento não adensado. 

Considerando-se os espaçamentos adensados para 'Caturra', apenas a tendência linear 

da produção com relação ao espaçamento foi significativa (Tabela 23) e, mais uma vez, houve 

queda de produção com a diminuição da densidade de plantio (Figura 4). A produção média 

(250 kg.ha-1
) do espaçamento não adensado e conduzido sem podas (Tabela26), embora baixa, 

foi superior à produção das densidades 3 a 2 m2 por cova e próxima da de 1 m2 por cova. 

Com a variedade 'Mundo Novo', por seu lado o contraste entre o espaçamento 

adensado (3m2 por cova) com podas programadas e os tratamentos não adensados (6m2 por 

cova) foi significativo (Tabela 23). As médias, apresentadas na Tabela 24, mostram uma 

produtividade média bem superior dos tratamentos não adensados em relação ao adensado. 

Apesar das podas programadas, o fechamento entre os cafeeiros 'Mundo Novo' 

provocou decréscimo da produção no período. 

O contraste entre a adoção ou não de poda tipo decote no espaçamento não adensado 

para 'Mundo Novo' não foi significativo pelo teste F (Tabela 23). As médias de prOdução são 

apresentadas na Tabela 27. No entanto, os cafeeiros quando decotados, principalmente de 

variedades de porte alto, apresentam o manejo da lavoura facilitado, como a colheita e tratos 

culturais, aumentando assim o rendimento da mão-de-obra. 

A falta de vigor da variedade 'Caturra', fica evidente quando se compara a produção 

média dessa variedade em densidade de 3m2 por cova com duas plantas e conduzida com 

podas pré-determinadas. Com o mesmo tratamento a variedade Mundo Novo (Tabela 25) 

prOduziu 6,2 vezes mais que a variedade Caturra. 
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Tabela 23: Análise da variância do experimento 1 - Terceiro ciclo de podas (1979-1983). 

Fonte de variação GL SQ QM F 
Bloco 
(Tratamento) 

3 
(9) 
1 

(6) 
1 

(5) 
(2) 
1 
1 
1 
2 

44265 
(10671948) 

9593805 
(111720) 

766362 
(97765) 
(73826) 

14755 
(1185772) (120,09) ** 

Mundo Novo vs Caturra 
(dentro de Caturra) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2! 
(dentro de 3, 2, 1 m ) 

(Espaçamento) 
campo Linear 
campo Quadrático 

Plantas por Cova 
Espaçam. X PI. por cova 

(dentro de Mundo Novo) 
6 m2 vs3 m2 

(dentro de 6 m2
) 

Livre cresc. vs Decote 
Resíduo 
Total 
Média geral = 510,1 
CV(%) = 19,4 

(2) 
1 

(1) 
1 

27 
39 

70968 
2858 

20556 
3380 

(966422) 
963843 
(2578) 

2578 
266598 

10982811 

9593805 
(18620) 
766362 
(19553) 
(36913) 

70968 
2858 

20556 
1690 

(483211) 
963843 
(2578) 

2578 
9874 

971,62 ** 
(1,89 
77,61 ** 
(1,98) 
(3,74) * 

7,19 ** 
0,29 
2,08 
0,17 

(48,94) ** 
97,61 ** 
(0,26) 

0,26 

* - significativo pelo teste F ao nível de 5%; ** - significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

Tabela 24: Médias de produção das variedades estudadas no experimento 1 em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Terceiro ciclo de podas (1979-1983). 

Variedade 
Mundo Novo 
Caturra 

Sistema de plantio 
Não adenso (Le) Adensado (BF) 

1.464 (2) 863 (1) 
250 (1) 186 (6) 

Média 
1.264 (3) 
195 (7) 

Entre parênteses está representado o número de tratamentos que compõem a 
média. 

Tabela 25: Médias de produção dos tratamentos do experimento 1 em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Terceiro ciclo de podas (1979-1983). 

Variedade Plantas por cova Espaçamento 
Mundo Novo 2 Plantas/cova 3,0 x 2,0 m 

Caturra 2 Plantas/cova 

1 Plantas/cova 

3,0 x 2,0 m 
2,30 x 1,30 m 

2,79 x 1,79 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 

Sistema de Podas 
Livre Crescimento 
Decote 
Recepa BF 

Livre Crescimento 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 

Médias 
1447 
1481 

863 

250 
139 
207 
299 
114 
134 
221 



Tabela 26: Médias de produção dos espaçamentos e número de plantas por cova 
estudados com a variedade Caturra no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Terceiro ciclo de podas (1979-1983). 

Área por cova 
PI. por cova 

1 
2 

Média 

300

1 

2,30 x 1,30 m 
114 
139 
127 

2,0 x 1,0 m 
134 
207 
170 

1,62 x 0,62 m 
221 
299 
260 

Tabela 27: Médias de produção dos sistemas 
de podas estudados, com a variedade Mundo 
Novo, no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Terceiro ciclo de podas (1979-
1983). 

Sistema de podas 
Livre crescimento 

Decote 

Média 
1.387 
1.481 

22&J~ 
i o, I 

y=319,43 - 66,66x 

r 2 =O,96 

~ ! 
.g 200 i 

II ~ J 
II I,! ~II 
1I I· 

I1 

100 I 

I 2 3 1\ 

I1 Área por cova (m 2) : I II II1 

Figura 4: Gráfico da regressão linear entre a produção de café beneficiado 
da variedade Caturra, em kg.ha-1

, e área por cova do terceiro ciclo de podas 
(1979-1983) no experimento 1 

Média 
156 
215 

44 
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4.1.5 Média geral das 17 colheitas 

Para se conhecer o comportamento da produção nos diversos sistemas de condução 

dos cafeeiros adotados nesse experimento, foi feita a análise da produtividade média das 17 

colheitas realizadas no período. As médias de produção dos tratamentos são apresentadas na 

Tabela 28. 

A análise estatística realizada apresentou significância pelo teste F para o contraste 

entre as variedades (Tabela 29) e as médias são apresentadas Tabela 30. A produtividade 

média em 'Mundo Novo' foi aproximadamente o dobro que em 'Caturra', mostrando a 

inviabilidade do plantio de 'Caturra' por longos períodos nas condições da região. 

Para a variedade 'Caturra' o contraste entre o plantio em espaçamento não adensado e 

os espaçamentos adensados também foi significativo (Tabela 29) e as médias (Tabela 30), 

mostram uma superioridade dos espaçamentos adensados, em virtude da elevada produção 

inicial desses espaçamentos, refletindo na média geral das 17 colheitas. 

Nos espaçamentos adensados para a variedade 'Caturra', a tendência linear para a 

densidade de plantio e o número de plantas por cova também foram significativos (Tabela 29). 

Mantendo-se a tendência de cada período estudado, a redução da densidade de plantio 

promoveu, como consequência, redução na produção média, conforme pode ser visualizado na 

Figura 5 e pelos dados das Tabelas 28 e 31. 

Com relação ao número de plantas por cova, a maior produção apresentada quando da 

adoção de duas plantas (Tabela 31) parece ser, ainda, reflexo da elevada produção inicial. 

Com a variedade 'Mundo Novo', as diferenças entre os tratamentos largos foram 

significativamente diferentes do tratamento adensado (Tabela 32) e apresentaram uma 

produção maior para os não adensados (Tabela 30). 

Diferentemente de 'Caturra', a variedade Mundo Novo não teve queda pronunciada na 

produção ao longo dos períodos, a maior produção inicial constatada no tratamento adensado 

não influenciou de forma marcante a média de produção das 17 colheitas. 

A intervenção por decote após a sétima safra não alterou significativamente a média 

das 17 colheitas (Tabela 29). As produções médias são apresentadas na Tabela 32. 

Considerando-se a produção das dez colheitas realizadas após a intervenção por 

decote, verifica-se uma média de produção de 1.073 e 1.039 kg de café beneficiado por 

hectare, respectivamente para os tratamentos com livre crescimento e decotado (Tabela 32). 

Apesar de não apresentar vantagem em termos de produção, a aplicação da poda tipo 

decote em variedades muito vigorosas, facilita o manejo e assim, o rendimento da mão-de-obra 

é incrementado, devendo tal fato ser considerado na tomada de decisão quanto a sua adoção. 

O menor vigor da variedade Caturra e sua inadequação a utilização em longa duração 

nas condições locais, fica expressa quando se compara as médias apresentadas na Tabela 28. 
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Com densidade de 3m2
, duas plantas por cova e condução com recepas programadas a 

produção média de 'Caturra' foi 2,2 vezes menor que 'Mundo Novo'. 

Tabela 28: Médias de produção dos tratamentos do experimento 1 
beneficiado - Média geral das 17 colheitas (1967-1983). 

em kg.ha-1 de café 

Variedade Plantas por cova Espaçamento 
Mundo Novo 2 Plantas/cova 3,0 x 2,0 m 

Caturra 2 Plantas/cova 

1 Plantas/cova 

3,0 x 2,0 m 
2,30 x 1,30 m 

2,79 x 1,79 m 
2,30 x 1,30 m 
2,0 x 1,0 m 

1,62 x 0,62 m 
2,30 x 1,30 m 

2,0 x 1,0 m 
1,62 x 0,62 m 

Sistema de Podas 
Livre Crescimento 
Decote 
Recepa BF 

Livre Crescimento 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 
Recepa BF 

Médias 
1447 
1347 
1227 

533 
553 
734 
947 
481 
633 
863 

Tabela 29: Análise da variância do experimento 1 - Média geral das 17 colheitas (1967-
1983). 
Fonte de variação 
Bloco 
(Tratamento) 

Mundo Novo vs Caturra 
(dentro de Caturra) 

5 m2 vs [ 3, 2, 1 m2! 
(dentro de 3, 2, 1 m ) 

(Espaçamento) 
comp. Linear 
comp. Quadrático 

Plantas por Cova 
Espaçam. X PI. por cova 

(dentro de Mundo Novo) 
6 m2 vs 3 m2 

(dentro de 6 m2
) 

Livre cresc. vs Decote 
Resíduo 
Total 
Média geral - 761,2 
CV(%) = 11,1 
** - significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

GL 
3 

(9) 
1 

(6) 
1 

(5) 
(2) 
1 
1 
1 
2 

(2) 
1 

(1 ) 
1 

27 
39 

SQ 
98331 

(4526091) 
3680974 
(747996) 

98002 
(649995) 
(604736) 

600718 
4019 

44416 
840 

(97126) 
77173 

(199953) 
199953 
194130 

4818552 

QM 
32777 

(502899) 
3680974 
(124666) 

98002 
(129999) 
(302368) 

600718 
4019 

44416 
420 

(48563) 
77173 

(19953) 
19953 
7190 

F 

(69,94) ** 
511,96 ** 
(17,34) ** 

13,63 ** 
(18,08) ** 
(42,05) ** 

83,55 ** 
0.56 
6,18 ** 
0,06 

(6,75) ** 
10,73 ** 
(2,77) 

2,77 



Tabela 30: Médias de produção das variedades estudadas no experimento 1 em 
kg.ha-1 de café beneficiado - Média geral das 17 colheitas (1967-1983). 

Sistema de plantio 
Variedade Não adens. (Le) Adensado (BF) Média 
Mundo Novo 
Caturra 

1.397 (2) 1.227 (1) 
533 (1) 702 (6) 

1.340 (3) 
678 (7) 

Entre parênteses está representado o número de tratamentos que compõem a 
média. 

Área por cova 
PI. por cova 2,30 x 1,30 m 2,0 x 1,0 m 1,62 x 0,62 m Média 

1 
2 

Média 

481 
553 
517 

633 
734 
683 

863 
947 
905 

Tabela 32: Médias de produção nos sistemas de podas estudados com 
a variedade Mundo Novo no experimento 1, em kg.ha-1 de café 
beneficiado - Média geral das 17 colheitas (1967-1983). 

Sistema de podas Média (17a
) Média (10b

) 

Livre crescimento 1.190 1.073 
Decote 1.125 1.039 

a média das 17 colheitas; b média das 10 colheitas após a poda 
(decote). 

659 
745 
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Figura 5: Gráfico da regressão linear entre a produção de café beneficiado 
da variedade Caturra, em kg.ha-1

, e área por cova do média geral das 17 
colheitas (1967-1983) no experimento 1 

4.1.6 Variação dos fatores ao longo dos períodos 
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Com os dados provenientes das Tabelas 11, 12, 16, 17, 19,21,22,24,26 e 27, foram 

plotados as Figuras 6,7,8,9, 10 e 11. 

As produtividades médias das variedades estão apresentadas na Figura 6. Os 

resultados mostram produções mais elevadas de 'Caturra' em relação a 'Mundo Novo' nas duas 

primeiras safras e, como exposto anteriormente, essa maior produtividade foi causada não 

apenas pelas características das variedades, mas também pelo fato de 'Mundo Novo' ter sido 

cultivado em densidade de plantio menor do que 'Caturra'. Nesta fase jovem do cafeeiro, ainda 

não havia se iniciado a concorrência entre plantas nos espaçamentos mais adensados e nem os 

diversos problemas que o fechamento das lavouras ocasionam, além de não ter iniciado as 

podas regulares. 

Observa-se também que, com o desenvolvimento da cultura, ocorreu acentuada queda 

de produção na variedade Caturra, enquanto 'Mundo Novo' manteve o potencial produtivo até o 

final do período avaliado. Na média geral das 17 colheitas, os tratamentos com 'Mundo Novo' 

apresentaram produtividade próxima de 100% superior aos tratamentos com 'Caturra' (Tabela 

30). 
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Com a variedade Caturra, em todos os períodos estudados, foram encontradas 

diferenças significativas entre os sistemas com densidades de 5 m2 por cova (conduzidos sem 

podas, considerado não adensado), e os sistemas com densidades de 3, 2 e 1 m2 por cova 

conduzidos com podas programadas (adensados). 

Na Figura 7 estão plotadas as médias de produtividade em função dos sistemas nos 

períodos estudados. Em ambos os sistemas, houve pronunciada queda de produtividade ao 

longo dos períodos, porém esse decréscimo foi mais acentuado nos tratamentos em 

espaçamentos adensados com podas programadas. No biênio inicial, os adensados 

apresentaram produções 2 vezes superiores ao espaçamento largo ( 5 m2
) ; no segundo período 

(primeiro ciclo de podas) a produção foi de apenas 1,24 vezes superior; não diferiu 

significativamente no terceiro período (segundo ciclo de podas) e foi 1,34 vezes inferior no 

último período (terceiro ciclo de podas). 

Apesar de ser o decréscimo de produção mais acentuado nos espaçamentos 

adensados, tanto nas maiores densidades de plantio como no espaçamento largo houve 

elevada queda na produtividade entre o primeiro e o segundo ciclo de podas, mostrando baixa 

.. " 
--11- Caturra 

400 -.tr- M.mdo Novo 

'\ 
\ .. 

"\.l1li----_11 
o+-------------~------------,_----------__, 

67-68 69-73 74-78 79-83 
PeríodO 

Figura 6: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, das variedades testadas ao longo dos períodos estudados -
experimento 1 
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Figura 7: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, dos sistemas de plantio testados com a variedade Caturra ao 
longo dos períodos estudados - experimento 1 

50 

viabilidade da produção de Caturra após 7 safras para as condições do experimento e da 

região. 

Entre os espaçamentos adensados para a variedade Caturra, o espaçamento foi 

significativo para todos os períodos seguindo o modelo de regressão linear, onde a produção 

diminuiu com o aumento da área ocupada por cova. Esse decréscimo diminui ao longo dos 

períodos, apresentando coeficientes angulares (131) de: -905; -169,5; -60,75 e -66,6 para o 

biênio inicial e os ciclos de podas (primeiro, segundo e terceiro, respectivamente), conforme 

pode ser visualizado nos Figuras 1,2,3 e 4. Esses resultados permitem concluir que as 

diferenças de produção entre as três densidades estudadas diminui ao longo dos períodos 

estudados, conforme mostra o Figura 8. 
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Figura 8: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha·1

, dos espaçamentos adensados com a variedade Caturra ao longo 
dos períodos estudados - experimento 1 
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Com relação ao número de plantas por cova para a variedade Mundo Novo, foram 

constatadas diferenças significativas apenas para o biênio inicial e para a média das 17 safras. 

Pelas produções médias plotadas na Figura 9, verifica-se que o uso de 2 plantas por cova foi 

superior ao uso de 1 planta, apenas no biênio inicial. Neste caso, a decisão pela adoção de 1 ou 

2 plantas por cova em plantios adensados merece ser regida à luz de critérios econômicos, com 

relação ao custo de implantação da lavoura e do retomo apresentado nas duas primeiras safras. 
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Figura 9: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, com o plantio de 1 ou 2 plantas por cova na variedade Mundo 
Novo ao longo dos períodos estudados - experimento 1. 

Como a média de produção do biênio inicial foi substancialmente superior aos demais 

períodos, a média de produção nas 17 safras também resultou em diferenças significativas para 

número de plantas por cova, todavia, o aumento da produtividade na média geral com a adoção 

de 2 plantas por cova em relação a 1 planta foi menor que no biênio inicial (Tabela 31). 

Esses resultados diferem dos encontrados por Henao & Mestre (1988) que concluíram 

haver diferenças de produção em função do número de plantas por cova em um mesmo 

espaçamento, mas não são diferentes quando o número de plantas.ha-1 for igual. 

Em Mundo Novo, comparando-se o plantio adensado (3 m2 por cova) com o cultivo do 

cafeeiro em espaçamento largo (6 m2 por cova) , verificou-se não haver diferenças 

significativas apenas para o primeiro ciclo de podas (período 1969-1973). As médias plotadas 

na Figura 10, mais uma vez evidencia a maior produtividade do cafezal adensado nas primeiras 

safras. Entretanto essa situação se inverte após as 7 primeiras colheitas, sendo que a 

produtividade no espaçamento largo foi superior ao adensado, mesmo adotando-se as podas 

programadas. 
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Figura 10: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha,1, dos sistemas de plantio testados com a variedade Mundo Novo 
ao longo dos períodos estudados - experimento 1 
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Pela Figura 11 verifica-se que para 'Mundo Novo' em espaçamentos largos, a adoção 

de poda tipo decote a 2 m de altura, após a sétima colheita, provocou diferenças consideradas 

significativas em relação ao livre crescimento (sem podas) apenas no segundo ciclo de podas 

(primeiro ciclo após o decote). As produções médias obtidas foram 1.056,5 e 830,5 kg por 

hectare de café beneficiado respectivamente para os cafeeiros a livre crescimento e os 

decotados. 

Esse decréscimo na produtividade dos cafeeiros decotados pode ser atribuído à 

diminuição da área produtiva causada pela poda (decote) executada após a sétima safra. Como 

no período subsequente (terceiro ciclo de podas) as produções não deferiram 

significativamente, conclui-se que a aplicação de poda do tipo decote provoca redução de 

produção apenas no período seguinte à sua realização. Contudo, ao adotar essa prática deve-se 

levar em consideração que ela promove maior facilidade nos tratos culturais e 

consequentemente maior rendimento da colheita e manejo da lavoura e, em contrapartida, 

necessita de desbrotas anuais para manter a altura das plantas. 

Os resultados mostraram que, para a variedade Mundo Novo, o uso de espaçamentos 

mais adensados, com a adoção de podas regulares no esquema Beaumont & Fukunaga é 

vantajoso até a sétima safra, após a qual as produtividades não são satisfatórias. Tal fato leva a 

crer que a adoção de plantios em espaçamentos adensados, porém que permitam ser 
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transformados em espaçamentos tradicionais, pela eliminação de ruas após as 5 a 7 primeiras 

safras, ou o uso de recepa total a períodos regulares de 5 a 7 colheitas, sejam tecnologias 

promissoras para a região. 

A variedade Caturra demonstrou menor vigor que 'Mundo Novo' para as condições 

locais, por apresentar queda de produtividade após 7 safras, mesmo em espaçamentos largos. 

O uso de recepa total a períodos regulares, talvez seja uma solução para esse problema. 

-<>- Decotado 

74-78 79-83 
Período 

Figura 11: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, dos sistemas de poda testado no espaçamento não adensado 
com a variedade Mundo Novo ao longo dos períodos estudados -
experimento 1 

4.2 Experimento 2 

4.2.1 Biênio inicial 

Na Tabela 33 é apresentada a análise de variância para os fatores estudados no biênio 

inicial do experimento 2, com a variedade Mundo Novo. Pelos resultados, verifica-se que 

apenas o espaçamento apresentou diferenças significativas, seguindo tendência linear. Os 

dados apresentados na Tabela 34 mostram redução da produtividade com o aumento do 

espaçamento. Essa redução pode ser bem visualizada na Figura 12, onde verifica-se que a 
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produção do espaçamento 2,0 x 1,Om (2m2 por cova) foi 2,6 vezes superior à produção do 

espaçamento 3,0 x 2,Om (6m2 por cova) evidenciando a maximização 'da produção de café nas 

primeiras colheitas com o adensamento em função da falta de concorrência entre as plantas 

quando jovens. 

Com relação ao número de plantas por cova, não houve significância ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste F e as médias, apresentadas na Tabela 34, mostram uma produção 

13% superior com a adoção de duas plantas por cova. 

O valor Tabelado de F ao nível de 5% de probabilidade para 1 grau de liberdade para 

tratamento e 17 graus de liberdade para o resíduo é de 4,45 (Pimentel Gomes, 1976), próximo 

do valor calculado 4,31. Assim, a diferença entre os níveis do fator, poderia ser considerado 

significativo ao nível de 10% de probabilidade, a favor da adoção de duas plantas. 

Tabela 33: Análise da variância do experimento 2 com a variedade Mundo Novo -
Biênio inicial (1966-1967). 

Fonte de variação 
Bloco 
Espaçamento(E) 
Plantas por cova(PC) 
ExPC 
Resíduo 
Total 

Média geral = 2.197,6 
CV(%) = 14,57 

GL 
1 
2 
1 
2 
17 
23 

** significativo pelo teste F ao nível de 1 %. 

SQ 
1.770.361 

16.548.942 
442.273 
229.382 

1.742.847 
20733807 

Tabela 34: Médias de produção dos tratamentos do 
experimento 2 com a variedade Mundo Novo, em kg.ha-1 

de café beneficiado - Biênio inicial (1966-1967). 
Espaçamento Plantas por cova 

3,0 x 2,0 m 
2,5x1,5m 
2,0 x 1,0 m 
Média 

1 planta 2 plantas 
1.130 1.390 
1.792 2.316 
3.262 3.294 
2.061 2.333 

Média 
1.260 
2.054 
3.278 
2.197 

QM 
1.770.361 
8.274.471 

442.273 
114.691 
102.520 

F 

80,71 ** 
4,31 
1,11 
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4.2.2 Primeiro ciclo de podas 
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Após a segunda colheita, foram aplicadas as podas nos esquemas pré-determinados 

para os tratamentos adensados, ou seja: recepa em esquema Beaumont & Fukunaga a ciclo de 

cinco anos e recepa de 50% da parcela em linhas alternadas, sendo podadas três das sete 

linhas da parcela. 

O primeiro ciclo após a aplicação das podas nos espaçamentos adensados, 

corresponde ao período compreendido entre a 3a e a 7a colheita. 

Nesse período, o contraste entre o espaçamento de 3,0 x 2,Om, propiciando 6m2 por 

cova, considerado como largo (não adensado) e os espaçamentos considerados adensados (2,5 

x 1,5m e 2,0 x 1,Om) não foi significativo, conforme mostra a Tabela 35. As médias, 

apresentadas na Tabela 36, calculadas a partir das médias dos tratamentos (Tabela 37), 

mostram uma produção nos adensados, em média 11 % superior ao não adensado. 

O vigor elevado da variedade Mundo Novo, proporciona um desenvolvimento precoce e 

elevado das plantas, favorecendo a competição entre as covas. Apesar da maior densidade de 

plantas nos espaçamentos adensados, a produção por planta é reduzida pela competição 

independente das podas programadas, a tal proporção que a produção por área não diferencia 

significativamente do espaçamento não adensado (largo), nessa fase da cultura. 
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Nos espaçamentos adensados formou-se um fatorial 2 x 2 x 2 entre os níveis 2,0 x 

1,Om e 2,5 x 1,5m do fator espaçamento, recepa 20% em esquema Beaumont & Fukunaga e 

recepa 50% altemada do fator tipo de poda e 1 e 2 do fator número de plantas por cova. 

Dentre esses fatores o espaçamento e a interação entre o espaçamento e o número de 

plantas por cova foram significativos pelo teste F ao nível de 1 e 5% respectivamente (Tabela 

35). O desdobramento do número de plantas por cova nos espaçamentos adensados é 

apresentado na Tabela 38, onde verifica-se significância do fator nos dois níveis do 

espaçamento. 

As médias desses fatores são descritas na Tabela 39. O espaçamento 2,0 x 1,Om foi 

22% mais produtivo que o espaçamento 2,5 x 1,5m. No entanto a densidade de plantio é 87% 

superior (5.000 covas por hectare e 2.667 covas por hectare respectivamente), ressaltando a 

diminuição da produção por cova com o adensamento do plantio. 

Por sua vez, o número de plantas por cova teve comportamento diferenciado nos dois 

espaçamentos. Considerando-se o espaçamento 2,5 x 1,5m houve uma maior produção com a 

adoção de duas plantas por cova, enquanto no espaçamento 2,0 x 1,Om, o uso de apenas uma 

planta por cova mostrou-se mais produtivo, conforme pode ser observado na Tabela 39. 

Esses resultados demonstram novamente para 'Mundo Novo' maior competição 

promovida entre plantas quanto maior o adensamento. Para um mesmo número de covas por 

área, a produção foi substancialmente inferior (26%) que a adoção de apenas uma muda por 

cova. 

O tipo de poda adotada e as demais interações estudadas para os espaçamentos 

adensados não foram significativos, conforme mostra a Tabela 38 e as médias são descritas na 

Tabela 40. Neste caso, quando da adoção de plantio adensado com a variedade 'Mundo Novo', 

a utilização de recepa em 50% das linhas, de forma alternada, em apenas uma época parece 

ser mais favorável que a adoção do esquema Beaumont & Fukunaga. Além de apresentar uma 

diferença de produção não significativa em relação ao sistema Baeumont & Fukunaga, o seu 

manejo e aplicação é substancialmente mais simples, principalmente em grandes extensões. 

Quando utilizou-se o espaçamento largo (3,0 x 2,Om) o único fator apresentado até esse 

período era o número de plantas por cova nos níveis 1 e 2 os quais não apresentaram 

diferenças significativas (Tabela 38). As suas médias estão representadas na Tabela 40. 

Considerando que a prOdução não apresentou diferenças significativas entre os níveis 

do fator e o custo de plantio, a adoção de uma planta por cova apresenta-se como mais 

vantajosa. 



Tabela 35: Análise da variância do experimento 2 com variedade Mundo Novo -
Primeiro ciclo de podas (1968-1972). 

Fonte de variação 
Bloco 
(tratamento) 

Largo vs Adensado 
(dentro de adensado) 

Espaçamento(E) 
Tipo de poda(TP) 
Plantas por cova(PC) 
ExTP 
ExPC 
TPxPC 
ExTPxPC 

(dentro de largo) 
Plantas por cova (PC) 
desvios 

Resíduo 
Total 
Média geral = 2.453,1 
CV(%) = 11,24 

GL 
1 

(11) 
1 

(7) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(3) 
1 
2 

11 
23 

SQ 
14.701 

(2.278.686) 
332.001 

(1720.646) 
1.000.000 

15.876 
85.264 
68.121 

505.521 
38.809 

7.056 
(226.037) 

183.012 
43.024 

836.476 
3.129.863 

QM 
14.701 

(207.153) 
332.001 

(245.806) 
1.000.000 

15.876 
85.264 
68.121 

505.521 
38.809 

7.056 
(75.345) 
183.012 
21.512 
76.043 

F 

(2,72) * 
4,36 

(3,23) * 
13,15 ** 
0,20 
1,12 
0,89 
6,64 * 
0,51 
0,09 

(0,99) 
2,40 
2,28 

* significativo pelo teste F ao nível de 5%; ** significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

Tabela 36: Médias de produção, em kg.ha-1 de café beneficiado, em 
função do tipo de plantio e número de plantas por cova, com a 
variedade Mundo Novo, no experimento 2 - Primeiro ciclo de podas 
(1968-1972). 

Plantas por cova 

Média 

1 
2 

Tipo de plantio 
Largo Adensado 
2.135 2.609 
2.438 2.463 
2.286 2.536 

Tabela 37: Médias de produção dos tratamentos do experimento 2 
com a variedade Mundo Novo, em kg.ha-1 de café beneficiado -
Primeiro ciclo de podas (1968-1972). 
Espaçamento Tipo de Poda Planta por cova 

3,0 x2,0 m 
2,5 x 1,5 m 
2,5 x 1,5 m 
2,0 x 1,0 m 
2,0 x 1,0 m 
Média 

Livre crescim. 
Recepa BF 
Recepa 50% 
Recepa BF 
Recepa 50% 

1 planta 
2.135 
2.187 
2.176 
2.870 
3.204 
2.451 

2 plantas 
2.438 
2.453 
2.329 
2.509 
2.562 
2.454 
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Tabela 38: Análise da variância do desdobramento da interação Espaçamento x 
Plantas por cova com a variedade Mundo Novo no experimento 2, - Primeiro ciclo de 
podas (1968-1972). 

Fonte de variação 
Bloco 
(tratamento) 

Largo vs Adensado 
(dentro de adensado) 

Espaçamento(E) 
Tipo de poda(TP) 
PC em E= 2,5 x 1,5 m 
PC em E= 2,0 x 1,0 m 
ExTP 
TPxPC 
Ex TP x PC 

(dentro de largo) 
Plantas por cova(PC) 
desvios 

Resíduo 
Total 

Média geral = 2.453,1 
CV(%) = 11,24 

GL 
1 

(11) 
1 

(l) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(3) 
1 
2 
11 
23 

SQ 
14.701 

(2.278.686) 
332.001 

(1.720.646) 
1.000.000 

15.876 
87.780 

503.004 
68.121 
38.809 

7.056 
(226.037) 

183.012 
43.024 

836.476 
3.129.863 

QM 
14.701 

(207.153) 
332.001 

(245.806) 
1.000.000 

15.876 
87.780 

503.004 
68.121 
38.809 
7.056 

(75.345) 
183.012 
21.512 
76.043 

F 

(2,72) * 
4,36 * 

(3,23) * 
13,15 ** 
0,20 
1,15 * 
6,61 * 
0,89 
0,51 
0,09 

(0,99) 
2,40 
0,28 

* significativo pelo teste F ao nível de 5%; ** significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

Tabela 39: Médias de produção, dos espaçamentos 
adensados do experimento 2 com a variedade Mundo 
Novo em kg.ha-1 de café beneficiado - Primeiro ciclo de 
podas (1968-1972). 

Espaçamento 
2,5 x 1,5 m 
2,0 x 1,0 m 
Média 

Plantas por cova 
1 2 

2.181 2.391 
3.037 2.535 
2.609 2.463 

Média 
2.286 
2.786 
2.536 

Tabela 40: Médias de produção em função do tipos de poda, dos 
espaçamentos e número de plantas por cova com a variedade Mundo 
Novo, em kg.ha-1 de café beneficiado no experimento 2, - Primeiro 
ciclo de podas (1968-1972). 

Ti~o de poda 
Espaçamento Livre cresc. Recepa BF Rece~a50% 
3,0 x 2,0 m 2.287 
2,5x 1,5 m 2.320 2.252 
2,Ox 1,0 m 2.689 2.883 
Plantas por cova. 

1 2.135 2.528 2.690 
2 2.438 2.481 2.445 

Média 2.286 2.504 2.567 
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4.2.3 Segundo ciclo de podas 

Pelos resultados da análise para o segundo ciclo de podas, correspondendo da 88 à 128 

colheita, é possível verificar que o contraste entre o espaçamento largo e os espaçamentos 

adensados foi significativo (Tabela 41). Os valores médios, apresentadas na Tabela 42, 

demonstram que o espaçamento largo foi mais produtivo que os espaçamentos adensados, 

evidenciando a competição entre as plantas, apesar das podas aplicadas nessa fase da cultura. 

Quando se considera o fatorial formado dentro dos espaçamentos adensados, verifica

se que apenas o número de plantas por cova apresentou diferenças significativas. As produções 

médias dos tratamentos são apresentados na Tabela 43. As médias dos fatores principais e das 

interações são descritas nas Tabelas 44 e 45. 

Nessa fase, a utilização de uma planta por cova foi significativamente superior à adoção 

de duas plantas por cova nos espaçamentos adensados (Tabela 41). Esses resultados 

evidenciam a maior competição entre as plantas, depreciando a produção, com o 

envelhecimento da cultura. 

Com relação ao sistema de podas, após a sétima colheita, os tratamentos em esquema 

pré-determinado Beaumont & Fukunaga iniciaram o segundo ciclo de podas e os tratamentos 

que foram recepados em ruas altemadas (50%) após a segunda colheita, foram podadas com 

recepa baixa em todas as linhas (100%) após a sétima safra. 

Durante o segundo ciclo de podas (88 a 128 colheita) não foi constatada diferença 

significativa com relação à produção entre os dois sistemas de poda acima descritos. Logo, 

seondo a recepa total menos trabalhosa que em esquema Beaumont & Fukunaga, essa se toma 

a opção mais vantajosa, apesar de não diferir na produção. 

Também após a sétima safra, o espaçamento largo (3,0 x 2,Om) foi dividido em dois 

sistemas de podas, livre crescimento (sem podas) e decotado a 2m de altura. 

Pela Tabela 41, é possível verificar que não houve diferenças significativas entre esses 

dois tipos de condução dos cafeeiros no espaçamento não adensado (largo), nem para a 

interação entre a condução dos cafeeiros e número de plantas por cova. Os valores das 

produções médias dos dois sistemas são apresentados na Tabela 45. 

Apesar de não diferirem significativamente quanto à produção, pela diminuição do porte 

da planta, o decote favorece os tratos culturais, principalmente a colheita. Por outro lado, requer 

desbrotas permanentes para a manutenção da altura das plantas e esses fatores devem ser 

considerados para uma tomada de decisão quanto à sua aplicação. 

O número de plantas por cova foi significativo ao nível de 5% de probabilidade, no 

espaçamento largo (Tabela 41). Os valores médios de produção apresentados na Tabela 42, 



61 

demonstram uma produção mais elevada com a adoção de duas plantas por cova, nessa fase 

da cultura. 

Tabela 41: Análise da variância do experimento 2 com a variedade Mundo Novo -
Segundo ciclo de podas (1973-1977). 

Fonte de variação GL 
Bloco 
(tratamento) 

Largo vs Adensado 
(dentro de adensado) 

Espaçamento(E) 
Tipo de poda(TP) 
Plantas por cova (PC) 
ExTP 
ExPC 
TPxPC 
ExTPxPC 

(dentro de largo) 
Tipo de poda(TP) 
Plantas por cova(PC) 
TPxPC 

Resíduo 
Total 

Média geral = 1.268,58 
CV(%) = 12,20 

1 
(11) 

1 
(7) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(3) 
1 
1 
1 

11 
23 

SQ 
132.313 

(1.262.785) 
733.095 

(238.820) 
8.649 

43.681 
153.664 
26.896 

1.225 
2.401 
2.304 

(290.869) 
47.124 

237.360 
6.384 

263.624 
1.658.723 

QM 
132.313 

(114.798) 
733.095 
(34.117) 

8.649 
43.681 

153.664 
26.896 

1.225 
2.401 
2.304 

(96.956) 
47.124 

237.360 
6.384 

23.965 

F 

(4,79) ** 
30,58 ** 
(1,42) 

0,36 
1,82 
6,41 * 
1,12 
0,05 
0,10 
0,09 

(4,04) * 
1,96 
9,90 * 
0,26 

... significativo pelo teste F ao nível de 5%; ** significativo pelo teste F ao nível de 1%. 

Tabela 42: Médias de produção, em função do tipo de plantio e 
número de plantas por cova com a variedade Mundo Novo em kg.ha-1 

de café beneficiado no experimento 2, - Segundo ciclo de podas 
(1973-1977). 

Plantas por cova Tipo de plantio 
Largo Adensado 

Média 

1 
2 

1.343 1.243 
1.688 1.047 
1.515 1.145 

Tabela 43: Médias de produção dos tratamentos do experimento 2 
com a variedade Mundo Novo, em kg.ha-1 de café beneficiado -
Segundo ciclo de podas (1973-1977). 
Espaçamento Tipo de Poda 

3,Ox2,0 m 
3,Ox2,0 m 
2,5x 1,5 m 
2,5x 1,5 m 
2,Ox 1,0 m 
2,0 x 1,0 m 
Média 

Livre crescim. 
Decote 
Recepa BF 
Recepa 100% 
Recepa BF 
Recepa 100% 

Planta por cova 
1 planta 2 plantas 

1.295 1.583 
1.392 1.793 
1.224 997 
1.198 1.068 
1.182 968 
1.368 1.155 
1.276 1.260 



Tabela 44: Médias de produção dos espaçamentos 
adensados com a variedade Mundo Novo do experimento 
2, em kg.ha-1 de café beneficiado - Segundo ciclo de podas 
(1968-1972). 

Espaçamento 
2,5 x 1,5 m 
2,0 x 1,0 m 
Média 

Plantas por cova 
1 2 

1.211 1.032 
1.275 1.061 
1.243 1.047 

Média 
1.121 
1.168 
1.145 

Tabela 45: Médias de produção dos espaçamentos, tipos de poda e número de 
plantas por cova com a variedade Mundo Novo no experimento 2, em kg.ha-1 de 
café beneficiado - Segundo ciclo de podas (1973-1977). 

Espaçamento 
3,Ox2,0 m 
2,5 x 1,5 m 
2,0 x 1,0 m 
Plantas por cova 

Média 

1 
2 

Livre cresc. 
1.439 

1.295 
1.583 
1.439 

Tipo de poda 
Decote Recepa BF Recepa 100% 

1.592 
1.110 1.133 
1.075 1.261 

1.392 1.203 1.283 
1.793 982 1.111 
1.592 1.092 1.197 

4.2.4 Variação dos fatores ao longo dos períodos 
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Pelo demonstrado na Figura 13, a produção inicial é amplamente incrementada com a 

diminuição do espaçamento. Todavia, com o decorrer dos períodos, há uma pronunciada queda 

da produção no espaçamento 2,0 x 1 ,Om; já no espaçamento 2,5 x 1,5 a produção do primeiro 

ciclo de podas foi próxima da produção do biênio inicial e apresentou acentuada queda no 

período seguinte (segundo ciclo de podas). No espaçamento 3,0 x 2,Om a produção aumentou 

entre o biênio inicial e o primeiro ciclo de podas apresentando uma queda na produtividade do 

período subsequente. Entretanto, essa queda é menos pronunciada que nos espaçamentos 

adensados e a produção nesse período é maior no espaçamento largo. 

A competição entre as plantas nos espaçamentos adensados pode explicar a queda 

acentuada na produção dos espaçamentos adensados ao longo dos períodos, conforme 

demonstrado na Figura 14. Por outro lado, a produção aumenta no espaçamento não adensado 

entre o biênio inicial e o primeiro ciclo de podas. 

O efeito da competição entre as covas fica bem demonstrado na Figura 13. Com a 

maior densidade de plantio, a competição entre as plantas intensifica logo após o biênio inicial, 

afetando drasticamente a produção, acentuando seu efeito no segundo ciclo de podas. No 

espaçamento 2,5 x 1,5m essa competição também pode ser detectada após o biênio inicial, 
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tendo em vista que a produção no primeiro ciclo de podas foi semelhante ao do biênio inicial, 

apesar do maior desenvolvimento da cultura. No entanto, essa competição é menos 

pronunciada que no espaçamento 2,0 x 1,Om. 

Quando se considera o espaçamento largo, verifica-se que a competição entre as 

plantas ainda não se pronuncia até o primeiro ciclo de podas, já que a produção é incrementada 

entre o biênio inicial e o primeiro ciclo, só decrescendo de forma menos acentuada entre o 

primeiro e o segundo ciclo de podas. 
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Figura 13: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, dos espaçamentos testados ao longo dos períodos estudados 
com a variedade Mundo Novo - experimento 2 
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Figura 14: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, dos sistemas de plantio testados ao longo dos períodos estudados 
com a variedade Mundo Novo - experimento 2 
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Em virtude da variedade Mundo Novo apresentar excelente vigor, porte e área foliar 

elevados, a competição entre as plantas nos espaçamentos adensados se expressa de forma 

mais acentuada em relação ao espaçamento largo, apesar das podas adotadas que não foram 

significativas em nenhum dos períodos estudados, tanto aplicada em todos os espaçamentos. 

Com relação aos resultados do número de plantas por cova (Figura 15) verifica-se uma 

inversão de comportamento entre o biênio inicial e o primeiro ciclo de podas, nos espaçamentos 

adensados. Com duas plantas por cova há uma queda na produção entre os períodos, enquanto 

há aumento na produção com uma planta por cova, evidenciando a competição mais precoce 

na medida do aumento da densidade de cafeeiros. 

Essa competição se iguala após o primeiro ciclo de podas e a queda de produção é 

proporcional e semelhante entre o primeiro e segundo ciclo de podas, tanto para uma quanto 

para duas plantas por cova. 

No espaçamento largo (3,0 x 2,Om), a tendência manteve-se a mesma ao longo dos 

períodos, tanto para a adoção de uma quanto para duas plantas por cova, conforme pode ser 

observado na Figura 16, evidenciando a maior produção com duas plantas sem caracterizar 

competição entre plantas na comunidade. 



3000 

2500 

11 

2000 

1500 

Adensados 

' .. 

---1 planta/cova 

....... 2 plantas/cova 

I 

I 
!I 
il 
: ) 

1~+--------------------------------------------, fi 

66-67 68-72 7?r77 : i 

Períodos 

Figura 15: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-\ com o plantio de 1 ou 2 plantas por cova nos espaçamentos 
adensados ao longo dos períodos estudados com a variedade Mundo Novo -
Experimento 2 

I1 

i I 

! I 
! I 
: ! 

Largo 

2500 

~! - ~ 

" ~ ~ //~ // / ~"~" 
i I 
, t 

i ( 
l! 
i I 
) r 

i i 
[' ~ "---

II ~ 1500 ///// ----- 1 planta/cova ~, i I 

I 
.... / '- i i 

I 'I //'---- 2 plantas/cova i I 

II 

II 1~66-~6-7-----------------68-~72------------------7~?r77 II 

1'111 ===~==========~==~~==Pe==r=ío=d=o=s==~==~======~====~==~ii L:::= Ii 
Figura 16: Representação gráfica da produção média de café beneficiado, 
em kg.ha-1

, com o plantio de 1 ou 2 plantas por cova no espaçamento largo 
ao longo dos períodos estudados, com a variedade Mundo Novo -
Experimento 2. 

65 



66 

5 CONCLUSÕES 

Em face dos resultados obtidos, para as condições dos experimentos, pode-se concluir 

que: 

1. O aumento da densidade de plantio pela diminuição da área ocupada por cova propiciou 

aumento de produção apenas nas duas primeiras safras para a variedade Mundo Novo; 

2. Na variedade Caturra o aumento da densidade de plantas, pela diminuição da área ocupada 

por cova e pelo aumento do número de plantas por cova, propiciou aumento de produção 

durante as sete primeiras colheitas ( biênio inicial e primeiro ciclo de podas); 

3. O aumento da densidade populacional tomou-se prejudicial à produção após 12 e 7 colheitas 

para as variedades Caturra e Mundo Novo, respectivamente; 

4. Independentemente das densidades de plantio estudadas, a variedade Caturra apresentou 

acentuado decréscimo na produção após sete colheitas; 

5. A variedade Mundo Novo manteve a capacidade produtiva ao longo do período; 

6. A condução do cafezal com podas programadas no sistema Beaumont & Fukunaga em 

ciclos de 5 anos, não se mostrou adequado às condições da região; 

7. A adoção de poda tipo decote após sete colheitas, para a variedade Mundo Novo, não 

provocou alteração na produção em relação ao livre crescimento; 

8. Para a variedade 'Mundo Novo' a adoção de 2 plantas por cova, aumentou a produção 

apenas na menor densidade de plantio e no último ciclo de podas estudado (88 a 128 

colheita); 

9. Para a variedade Mundo Novo, o espaçamento 2,0 x 1,Om a melhor disposição foi a 

utilização de uma planta por cova, enquanto no espaçamento 3,0 x 2, de duas; 

10.0s espaçamentos adensados para 'Mundo Novo' aumentaram a produção inicial da cultura, 

sendo prejudicial a sua utilização a longo prazo; 

11.A utilização de recepa, tanto em esquema pré-determinado Beaumont & Fukunaga, quanto 

recepa em ruas alternadas ou área total não favoreceram ao aumento da produção nos 

plantios adensados para a variedade Mundo Novo; 

12.0 esquema de podas Beaumont & Fukunaga não apresentou diferenças significativas em 

relação à recepa em ruas alternadas ou a recepa total em espaçamentos adensados com a 

variedade Mundo Novo; 
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13.Constatou-se queda na produtividade dos plantios adensados de 'Caturra' e 'Mundo Novo 

com o decorrer das colheitas, mesmo com intervenção por podas; 

14.Para as variedades Caturra e Mundo Novo, os plantios não adensados são mais adequados 

a uma produção de café de longo prazo. 
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