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No Espírito Santo (ES), a cultura do café conilon destaca-se pela sua importância 

socioeconômica, abrangendo desde a agricultura familiar à grandes produções, 

constituindo-se como a principal atividade agrícola deste. A produção dessa 

commodity vem de um crescente e sólido processo político e mercantil de aceitação 

e incentivo. Com a difusão dessa cultura no estado, novas áreas passaram a ser 

exploradas, em substituição de culturas agronômicas e, ou florestais, reafirmando a 

solidez da cafeicultura de conilon, sugerindo o franco potencial econômico da 

atividade e segurança por partes dos novos e experientes cafeicultores, que assumem 

o papel de investimento na cultura em substituição de cultivos de também alto 

reconhecimento no estado, como o mamão. Contudo, certos cultivos que precedem o 

estabelecimento do café conilon podem resultar em efeitos danosos à fitossanidade 

do cafeeiro, uma vez que podem ser hospedeiros comuns de diversos fitopatogenos 

de solo, afetando o seu estabelecimento e desenvolvimento. Dessa forma, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o histórico de cultivos em áreas produtoras de café conilon 

no norte e noroeste do ES. O levantamento foi realizado com amostragens aleatórias 

em lavouras com diferente tempo de cultivo, nos municípios de Jaguaré (35 amostras), 

Linhares (28), São Mateus (22), Sooretama (51), Aracruz (11), João Neiva (2), 

Conceição da Barra (8), Marilândia (13), Nova Venécia (17), Rio Bananal (4), Vila 

Valério (13), Montanha (7) e Pinheiros (43). Os resultados obtidos mostraram que 

nestas regiões, 40,4% dos cultivos que antecedem ao plantio de café conilon 

correspondem a cultura do mamoeiro, seguido do cafeeiro conilon com 34,4% e em 

3º lugar, áreas de pastagens, representando 18% das culturas registradas. Com 

valores mais baixos, culturas florestais (eucalipto) representam 3,2%, grãos (1,2%), 

tomate (1,2%), banana (0,8%), cana de açúcar e maracujá, com 0,4%.  Nos principais 

municípios produtores de café conilon como Jaguaré, o cultivo que antecede a cultura 

estabelecida predomina-se o mamoeiro (88,6%), seguido do cafeeiro (5,7%), 

maracujá e pastagens, com 2,7%, para ambas. Para o município de Vila Valério, o 

café conilon (84,6%) e área de pastagens (15,4%). Em Nova Venécia segue o mesmo 

comportamento, com cultivos de café antecedendo em 76,5%. Sooretama anteveem 

de áreas de mamão, eucalipto, café e pastagens, com as duas últimas representando 

juntas, 86,3%. Em Linhares, os cultivos incluem tomate (10,7%) e eucalipto em 21,4%. 

Nos municípios de Rio Bananal e Marilândia aferiu-se em 100% a precedência do 

cafeeiro conilon. Em São Mateus, há predominância do mamoeiro e café (72,72% e 

18,18%, respectivamente), e Pinheiros, as áreas de pastagens são de maior 

representatividade (90,69%). Com isso, conclui-se que nestas regiões um grande 

número de áreas produtoras de café conilon têm precedência do cultivo de mamoeiro 
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e cafeeiro. Tais resultados instaura a complementação das variáveis relacionados ao 

manejo fitossanitário na produção do café conilon nestas regiões, uma vez que o 

mamoeiro é hospedeiro de agentes biológicos (fitonematoides) de alta agressividade 

a cultura do conilon, afetando diretamente e indiretamente a produtividade, assim 

como o monocultivo de conilon, que permite a prevalência e estabilização da 

população destes agentes na área de produção. 
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