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Para tornar sustentável o desenvolvimento da cafeicultura de montanha, é estratégico 

buscar o manejo das densidades populacionais e arranjos de plantio, que 

proporcionem maior aproveitamento de nutrientes, redução de custos e mão de obra. 

Para incrementar e melhorar o sistema produtivo, insere-se neste estudo o fator 

cultivar. Este interage com os anteriores, potencializando ou sendo potencializado 

pela combinação específica dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

cultivares de café arábica em arranjos convencionais e alternativos de plantio, 

constituindo diferentes densidades populacionais, e definir a mais produtiva em cada 

situação. Para tanto, no município de Brejetuba-ES (950 m de altitude), quatro 

cultivares de café arábica, com diferentes características (Catucaí 785-15, Catuaí IAC 

44, Acauã e IPR 103), foram cultivadas em três densidades populacionais (10.000, 

7.143 e 5.000 plantas/ha), gerando 12 tratamentos. Estes foram distribuídos em bloco 

ao acaso com três repetições, perfazendo 36 parcelas experimentais, compostas por 

sete plantas de café, sendo consideradas as cinco centrais como úteis. Foi avaliada a 

produção de café maduro por planta, sendo esta transformada, posteriormente, em 

café beneficiado por hectare. Considerando os efeitos médios, a cultivar Catucaí 785-

15 foi a que mais produziu café por planta e por hectare, seguida das cultivares Catuaí 

IAC 44 e Acauã, que produziram a mesma quantidade. Já a cultivar IPR 103 foi aquela 

que apresentou a menor produtividade. A produtividade por planta diminuiu, mas a 

produtividade por hectare aumentou, linearmente, quando se promoveu o 

adensamento de plantio. A cultivar Catucaí 785-15 foi a que apresentou menor 

redução produtiva por planta e maior produtividade por hectare, quando cultivada de 

forma mais adensada. A partir desses resultados pôde-se concluir que: o 

adensamento de plantio apresenta efeitos positivos em relação à produtividade do 

café, aumentando a produção por hectare, mas reduzindo a produção por planta, o 

que aumenta a sustentabilidade da lavoura. A cultivar Catucaí 785-15 foi a mais 

produtiva, sendo seguida da cultivar Catuaí IAC 44. Ambas as cultivares são 

adequadas para plantio adensado, especialmente nos estádios iniciais de produção. 

A cultivar IPR 103 foi a menos produtiva, não sendo adequada para o plantio 

adensado. 
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