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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

SISTEMAS DE PODAS DO TIPO RECEPA E SUA CONDUÇÃO EM LAVOURAS CAFEEIRAS ADENSADAS
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Um grande número de propriedades cafeeiras tem adotado, nos últimos anos, espaçamentos reduzidos que
possibilitam o cultivo de 5.000, 10.000 e até acima de 20.000 plantas por hectare.  Esta tendência proporci-
onou uma grande demanda de informações relativas à condução destas lavouras, maximizando suas vanta-
gens e minimizando as desvantagens. O objetivo deste trabalho foi obter informações seguras que possam
subsidiar a condução das lavouras adensadas por meio de podas do tipo recepa, eliminando-se os problemas
causados pelo “fechamento”, principalmente com referência às produções, ao longo da vida útil da cultura. O
trabalho foi realizado no município de Perdões, limítrofe ao município de Lavras-MG, em uma lavoura da
cultivar Mundo Novo IAC 379/19, com 10 anos,  espaçamento de 2,0 x 1,0m, com 1 planta por cova e
apresentando declínio acentuado na produção das 3 últimas safras. O delineamento experimental utilizado foi
em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela, foi constituída de 6 linhas com 6
plantas em cada linha, perfazendo um total de 36 plantas sendo 16 úteis. A recepa foi feita com altura de 40
cm. Foram conduzidas 2 hastes por tronco em todas as parcelas. Os tratamentos utilizados no ensaio, foram:
Testemunha, livre crescimento; Recepa total; Recepa em linhas alternadas (50%); Recepa de 1/3 das linhas
(33%); Recepa no esquema Fukunaga (25%); e Arranquio seguido de novo plantio. No tratamento “recepa
alternada”, 1 fileira era recepada e a adjacente permanecia intacta, sendo recepada apenas quando a anterior
entrasse em produção; no tratamento “recepa de 1/3  das linhas”, numerou-se sequencialmente as linhas da
parcela de 1 a 3 sendo que a fileira 1 foi recepada, posteriormente a fileira 3 no terceiro ano e a fileira 2 no
quinto ano após o início do experimento; no tratamento “esquema Fukunaga”, as linhas foram numeradas
sequencialmente de 1 a 4, e estão sendo recepadas (uma fileira por ano), obedecendo a seguinte ordem: 1, 3,
2 e 4 a cada conjunto de 4 fileiras. A avaliação das produções, foi realizada nos anos de 2000, 2001 e 2002,
com a  quantificação em litros e quilogramas de “café da roça”, de cada parcela. A partir destes dados, a
análise de variância foi realizada de acordo com o modelo usual para blocos casualizados, para a variável
estudada. Foram efetuados os testes de média (Scott Knott 5%). Concluiu-se que no prazo de três anos, é
possível  recuperar de 25% a 33% da lavoura sem prejuízos de produtividade devido a poda parcial das
plantas, com expectativa de melhoria de produtividade no médio prazo.
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Para avaliar aspectos biofísicos, ambientais e econômicos de associações de árvores em lavouras de café
Robustas (Cofeea canephora) em Rondônia. As informações foram coletadas entre fevereiro a abril de 2001
de agricultores que plantaram arvores em suas lavouras de café, nos municípios de Ouro Preto e Ji-Paraná.
Ouro Preto do Oeste está localizado a 62° 13’ W e 10°44” 3” S. O clima é tipo Am,

segundo Koppen, com precipitação media anual de 2230 mm, temperatura media de 25,6° C e umidade
relativa do ar de 82% e 240 m. a. m.; Ji- Paraná localizado à 61°58’0” W 10°55’ S , com clima do tipo Am,
precipitação media anual de 2300mm, temperatura de 25°C e 82% de umidade relativa do ar, tem solos,
predominantemente, do tipo Latossolo Vermelho Amarelo. Através de entrevistas informais obtiveram-se
informações dos agricultores, sobre as espécies arbóreas utilizadas nos cafezais, suas características, área
plantada, estratégias de práticas e manejos dos sistemas e razões pelas quais plantaram árvores em suas
lavouras.  Foram feitas, também, visitas, contatos e entrevistas com técnicos dos escritórios da EMATER -
RO, CEPLAC, INCRA e Associações de produtores rurais, obteve-se um perfil dos principais tipos de consórcios
praticados (idade, área plantada, espaçamentos, etc.). Através de entrevistas informais obtiveram-se
informações dos agricultores, sobre as espécies arbóreas utilizadas nos cafezais, suas características, estratégias
de práticas e manejos dos sistemas e razões pelas quais plantaram árvores em suas lavouras. Os resultados do
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