Manual de
prevenção e
combate a
broca-do-café

Apresentação
A Federação dos Cafeicultores do Cerrado
tem como propósito integrar, desenvolver e
conectar as pessoas, buscamos ajudar as
pessoas do mundo do café a fazer mais e
melhor. Este material é mais um canal para
levarmos desenvolvimento até você, produtor.

Além disso, somos uma Região com
Denominação de Origem e certificamos
nossos melhores cafés com Selo de Origem
e Qualidade, onde prezamos pelas ações
que melhorem qualidade e atendam nossos
mercados mais exigentes.

Broca é sinônimo de prejuízo. Em casos
extremos, pode ocorrer redução no peso dos
grãos de até 20%. Empresas exportadoras
aceitam no máximo 10% de grãos de brocados.
Ou seja, quanto mais café brocado menos
rentável ele vai ser.

Por isso, trazemos até você este manual,
desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa
e Desenvolvimento da FUNDACCER - Fundação
de desenvolvimento do Cerrado Mineiro,
entidade ligada à Federação dos Cafeicultores
do Cerrado junto com a Epamig - Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Aqui
reunimos informações a respeito da broca,
maneira de prevenção e tratamento do cafeeiro.
Esperamos que seguindo estas orientações
você possa manejar adequadamente esta praga
em sua lavoura. Lembre-se, o monitoramento
constante da lavoura é a maneira mais simples
para checar o nível e infestação e tomar as
medidas necessárias no tempo certo.
Boa leitura!

A broca-do-café

Histórico da broca
na cafeicultura
Com o aparecimento da ferrugem alaranjada do
cafeeiro, houve uma adoção de novos sistemas
de plantio e manejo dos cafezais, como plantio
com espaçamento mais abertos e arejados e isso
também ocasionou condições desfavoráveis a
sobrevivência da broca.

Dentre as pragas que
atacam e causam danos
ao cafeeiro, a broca-docafé (Hypothenemus
hampei (Coleoptera:
Scolytidae)) é uma das
mais importantes.
Provavelmente a broca
entrou no Brasil por
volta do ano de 1913
em sementes de café
importadas da África
e da Ilha de Java e
partir de 1924 já foram
observados os primeiros
frutos brocados.

Apenas em meados da década de 70 a solução
para o controle eficaz da broca apareceu, que foi o
registro do inseticida endosulfan, o qual foi utilizado
por mais de 40 anos, sem nenhum substituto
igualmente eficiente. Por ser extremamente tóxico
(tarja vermelha, classe toxicológica I), os produtos
comerciais à base do endosulfan foram proibidos
de serem comercializados e usados legalmente
em meados de 2013. Assim, os produtores de
café ficaram sem nenhuma alternativa confiável
para o controle da broca. Então a partir da safra
2014/2015 o controle da broca por defensivos
químicos mudou. (SOUZA; SILVA; REIS, 2016).

Aspectos biológicos
São pequenos besouros de cor preta, as fêmeas
adultas medem aproximadamente 1,7mm de
comprimento e 0,7mm de largura.

Ataque/Danos
Os machos são menores e medem cerca de
1,2mm por 0,5mm de largura (REIS, et al., 2010).
Os machos tem as asas atrofiadas por isso não
voam e ficam constantemente dentro dos frutos.

Foto: Paulo Rebelles Reis.
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Ciclo evolutivo da broca-do-café
Ovo........................................................
				4 dias;
Período
larval médio (27°C).... 15 dias;
			
Pré-pupa 			
........................................... 2 dias;
Pupa 				média
de 8 dias;
....................................................
Adulto:			
............................................... Macho vive - 40 dias;
				
............................................... Fêmea vive - média de 156 dias.

ATAQUE

Ciclo completo:
entre 20 a 37
dias, depende de
algumas condições
bióticas e abióticas.

Ataque/Danos
80 a 90 dias após a florada acontece a “Época
de transito da Broca”:
Fêmeas
que
sobreviveram
na entressafra nos frutos
remanescentes nas plantas ou
no solo, saem e perfuram os
frutos ainda verdes, mas sem
colocar os ovos. Apenas 50 dias
depois ela volta e coloca dos ovos.

Esquema do ataque da
broca em um fruto com
grão no estado ideal para
colocação dos ovos:

posição
da broca
do café

Danos

A
Fungos
penetram
pela
perfuração
feita pela
broca,
podendo
alterar
qualidade
da bebida.

A
Início da perfuração;

B

B

Broca no canal de
perfuração;

C
Inicio da perfuração do
grão;

D
Broca dentro do grão
com descendente.

Podem ser
quantitativos e
qualitativos:

qualitativos

C

D

Alterações
fisiológicas
– síntese de
compostos
químicos para
proteção da
planta podem
alterar
qualidade final
do produto.

Faltam estudos
científicos para
confirmar os
reais danos
qualitativos

Danos

Danos

Industria:
Fragmentos de insetos acima do permitido foram encontrados
em 11 das 14 marcas analisadas, onde, 91% dos fragmentos
encontrados nas amostras eram da broca.

invibialidade na produção
de sementes

Depreciação do produto
na classificação por tipo:
5 brocados/quebrados = 1
defeito
Apodrecimento das
sementes

A redução do peso de
grãos pode chegar a 20%

Quantitativos

Quantitativos
Queda
Limite
deprematura
10% de grãos
dos
frutos
brocados para exportação

Opinião da indústria:
“A indústria não tem como separar os grãos
brocados dos outros”, argumenta Nathan*, que complementa
que “O cafeicultor também não é culpado pelo problema,
uma vez que houve demora na hora de repor o produto
que combate a praga”.

*Nathan Herszkowicz, diretor executivo da Abic

Controle da broca
Sustentabilidade
Atualmente a busca crescente por alimentos
saudáveis, a preocupação com a saúde do aplicador
e com o meio ambiente exige o uso racional dos
fitossanitários. Produzir um café sustentável é
produzir com responsabilidade e respeito as futuras
gerações.

Monitoramento
Assim o
monitoramento
da broca deve ser
realizado antes de
qualquer tomada
de decisão.

Vantagens

Monitoramento
a nível de talhão

Aplicação racional de
defensivos, evitando a
aplicação em área total

Menores danos
ao ambiente

Menores riscos
ao aplicador

Economia e
Sustentabilidade

Monitoramento
Como fazer

Essa metodologia foi desenvolvida por pesquisadores da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e se encontra
disponível para download no site da EPAMIG. (Modelo da planilha
de monitoramento disponível na última página.

Monitoramento
Deve se continuar o monitoramento após a 1ª pulverização. Assim, o
monitoramento deverá ser repetido de 25 a 30 dias após a primeira
pulverização.

Os frutos perfurados deverão ser coletados e contados.
Início: 80 a 90 dias após a florada “época de transito”.

Dividir os talhões Idade das plantas; carreadores; cultivares.
Em local apropriado deverão cortados com canivete.
Na 1ª avaliação não é necessário a coleta dos frutos, as
observações serão feitas nos talhões e anotadas na planilha.

Escolher aleatoriamente 30 plantas por talhão.

Dividir a planta em terço inferior, terço médio e terço superior.
Escolher 1 ramo em cada terço de cada lado da planta (Total 6
ramos por planta); cada ramo será um ponto na planta.

Os adultos vivos devem ser contados e anotados

Fazer a porcentagem = adultos vivos x 100/frutos perfurados
abertos: Se maior ou igual a 3% fazer nova pulverização

Em cada ramo (ponto) visualizar 10 frutos nas diferentes rosetas e
fazer a contagem de frutos perfurados e anotar na planilha.

Somar os subtotais e dividir por 18 (fator fixo), se o resultado
for maior ou igual 3% iniciar o controle químico.

o monitoramento deve continuar até próxima da colheita em
avaliações de 30 em 30 dias; se for constatada a necessidade
uma 3ª pulverização, deve-se ALTERNAR o inseticida .

Controle

Inseticidas e misturas de inseticidas, dosagens, número de aplicações, época
de aplicação e empresas produtoras para o controle da broca-do-café.
PRODUTO
COMERCIAL
Azamax

Defensivos

11 inseticidas
(ingredientes
ativos)

Benevia

INGREDIENTE ATIVO
(GRUPO QUÍMICO)
Azadiractina
(tetranortriterpenóide)

Ciantraniliprole
(antranilamida)

Clorpirifós
Fersol 480 EC

(organofosforado)

Clorpirifos
Sabero 480 EC

(organofosforado)

Clorpirifós
Clorpirifós

DOSE
600ml a 800ml/ha
1500ml/ha

armadilhas

(avermectina)

+ Clorantraniliprole

2a4
(Intervalo 21 de dias)

1a2
(Intervalo de 35 dias)

EMPRESA

Preventivo,
início infestação

Preventivo,
início infestação

3% a 5% de
infestação de frutos
broqueados

Du Pont do
Brasil S.A.

Uma Aplicação

Início infestação

Ameribrás Indústria
e Comércio Ltda.

1500ml/ha

1a2
(Intervalo de
20 a 30 dias)

5% ou mais de frutos
broqueados

Sabero Organics
América S.A.

Aplicar quando for
constatada 1%.

Syngenta Proteção
de Cultivos Ltda.

Aplicar quando for
constatada 1%.

Syngenta Proteção
de Cultivos Ltda.

5% ou mais de frutos
broqueados

Nufarm Indústria
Química e
Farmacêutica S.A.

5% ou mais de
frutos broqueados

Dow Agrosciences
Industrial Ltda.

5% ou mais de frutos
broqueados

Adama Brasil S.A.

1000ml/ha

1a2
(Intervalo de 60 dias)

(antranilamida)

Abamectina
Instivo

Controle

ÉPOCA DE
APLICAÇÃO

1500ml/ha

Abamectina
Copros

Nº DE APLICAÇÕES

(avermectina)

+ Clorantraniliprole

1000ml/ha

1a2
(Intervalo de 60 dias)

(antranilamida)

Cultural

Colheita bem
feita/Repasse

Klorpan 480 EC

Recolher café
do solo

Lorsban 480 BR

Erradicar
lavouras
abandonadas

Pyrinex 480 EC
Tracer

Fungos
Trebon 100 SC

Biológico

Verimark

Insetos

(Produto para
Pivô central)

Vexter

Clorpirifós
(organofosforado)

Clorpirifós
(organofosforado)

Clorpirifós
(organofosforado)

Espinosade
(espinosinas)

Etofenproxi
(éter difenílico)

Ciantraniliprole
(antranilamida)

Clorpirifós
(organofosforado)

1000ml a 1500ml/ha

Uma aplicação

1500ml/ha

(Intervalo de
20 a 30 dias)

1000ml a 1500ml/ha
300ml a 400ml/ha
1250ml/ha
500ml

1500ml/ha

1a2

1a2
(Intervalo de 22 dias)

1a2
(Intervalo de 5 dias)

1a2
(Intervalo de 45 dias)

1a2
(Intervalo de
20 a 30 dias)

Abamectina
Voliam Targo

(avermectina)

+ Clorantraniliprole
(antranilamida)

1000ml/ha

Dow Agrosciences
Industrial Ltda.

Máximo 3 aplicações

1a2
(Intervalo de 60 dias)

Constatar presença
da praga

Sipcam Nichino
Brasil S.A.

Formação do grãos
e época de transito
da broca

Du Pont do
Brasil S.A.

5% ou mais de
frutos broqueados

Dow Agrosciences
Industrial Ltda.

Quando for
constatada 1%
de infestação.

Syngenta Proteção
de Cultivos Ltda.

Fonte: Agrofit.

Controle

Monitoramento

Bio Broca

Usa um sachê com álcool etílico para
atrair o inseto, que fica preso em um
litro e é posteriormente eliminado.

Armadilha Iapar

Usa atrativo feito de: etanol, álcool
doméstico e pó de café. O inseto é
atraído até um litro pet onde cai em
uma mistura de água e detergente e
morre afogado.

Controle cultural

Armadilhas

As armadilhas ajudam a detectar a presença de fêmeas adultas da broca
na lavoura, em maior ou menor infestação. Porém, as armadilhas apenas
ajudam, sozinhas não controlam a broca.

colheita
bem feita/Repasse

Erradicar
lavouras
abandonadas

Recolher
café do solo

Controle

Produtos biológicos, dosagens, número de aplicações, época de
aplicação e empresas produtoras para o controle da broca-do-café.

Controle biológico

Insetos/Parasitóide

Fungos

Vespa-de-uganda e
Vespa-da-costa-do-marfim

Beauveria bassiana

Difícil procriação, soltura
durante vários períodos do ano.

PRODUTO
COMERCIAL

INGREDIENTE ATIVO
(GRUPO QUÍMICO)

DOSE

Nº DE APLICAÇÕES

ÉPOCA DE
APLICAÇÃO

EMPRESA

Bio Broca

Feromônio

Um sache por
armadilha

2 armadilhas/ha

Todo o ano

Bio Controle
Métodos de Controle
de Pragas Ltda.

Bovemax EC

Beauveria bassiana/
biológico

1500ml/ha

1 a 2 aplicações
por ano

Fevereiro
e novembro

Novozymes BioAg
Produtos para
Agricultura Ltda

Os fungos se desenvolvem em
condições muito especificas, então
quando aplicados nas lavouras
em condições climáticas não
controladas sua disseminação e
eficiência pode ser prejudicada.

Fonte: Agrofit.

Informações:
www.cerradomineiro.org
34 3831.2096
www.epamig.br
(publicações disponíveis, Circular Técnica, n.234).

35 3829.1190

PARCERIA:

Pesquisador: João Paulo Felicori Carvalho

Pesquisador: Júlio César de Souza

