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Sistema Safra Zero

•Sistema de Manejo

•Esqueletamento e decote das plantas a cada 2 

anos

1º ano somente vegeta

2º ano produção e poda

• Manter o porte da lavoura

• Eliminar colheitas onerosas



Fatores que influenciam na resposta a poda

• Época da poda

• Presença de pragas de solo

• Altura de Decote

• Outros



Objetivo

O objetivo deste trabalho foi o de 

avaliar o potencial produtivo de 

plantas de café (Catucaí amarelo 2SL) 

após diferentes tipos de poda



Metodologia

• Ensaio instalado e DBC

• FEV – Varginha-MG

• Poda inicial foi em 2010

• Cultivar – Catucai 2SL

• 4 Tratamentos

• 5 Repetições

• 10 Plantas por parcela



Tratamentos

• Testemunha (Sem Poda)

• Esqueletamento com decote a 1,70m de altura

• Esqueletamento sem decote 

• Decote a 1,70m de altura



Área antes de ser podada



Esqueletamento com decote



Esqueletamento com decote



Esqueletamento sem decote



Decote
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Esqueletamento com e sem decote
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Esqueletamento sem decote



Esqueletamento com decote
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Resultados 

TRATAMENTOS L/PLANTA SC/HA

1-ESQUELETAMENTO COM DECOTE 8,5  a 55,9 a

2-ESQUELETAMENTO SEM DECOTE 12,3 b 80,6 b

3-SOMENTE DECOTE 9,5  a 62,5 a

4-TESTEMUNHA 13,3 b 87,2 b
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• A testemunha sem poda é o que apresenta a

maior média.

• Plantas muito vigorosas.

• Quanto mais leve é a poda empregada melhor

a resposta do cafeeiro em termos de

produtividade.

Discussões



• O uso de podas reduziu a média de

produtividade da lavoura.

• O esqueletamento sem o decote apresentou

um ganho em relação aos tratamentos

decotados de 30%.

• Quanto mais alto o decote ou a ausência dele

aumenta a produtividade da lavoura.

Conclusões
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