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 Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador 
mundial de café. Para obter altas produtividades e manter sua 
posição de liderança, as lavouras nacionais precisam de cuidados, 
monitoramento e proteção durante todo o ciclo. Isso porque pode 
ser afetada por pragas, doenças e plantas daninhas capazes de 
reduzir a produtividade da cultivar.

 Dentre as pragas do café, o bicho-mineiro (Leucoptera 
coffeella) e a broca (Hypothenemus hampei) são as que mais 
preocupam os produtores, pois elas podem causar altos índices 
de prejuízo. A boa notícia é que, com um manejo correto e nos 
períodos adequados da lavoura, é possível manter a plantação 
saudável e produtiva.

 Neste material, vamos abordar o cenário da cafeicultura no 
Brasil, os principais problemas causados no cafeeiro por conta do 
ataque de pragas, bem como o posicionamento da Syngenta para 
o manejo adequado com o inseticida Voliam Targo.

Boa leitura!
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 O Brasil é o maior produtor e 
exportador mundial de café: a cada três 
xícaras consumidas no mundo, uma vem das 
diversas regiões produtoras brasileiras. O 
país ocupa ainda a segunda posição entre os 
maiores consumidores da bebida. 

 Na produção nacional, o destaque fica 
para a Região Sudeste, onde se concentra 
a maior parte do parque cafeeiro nacional. 
Clima, solo e altitude influenciam a região 
a abrigar tão bem o cultivo do café. O 
destaque fica para Minas Gerais, que é o 
maior estado produtor da variedade arábica, 
e Espírito Santo, o principal quando falamos 
na variedade conilon, com lavouras nas áreas 
mais quentes ao norte do estado.

 Da mesma forma que faz parte da 
rotina e da história do Brasil, o café garante o 
sustento e o crescimento de muitas famílias, 
que investem em soluções, inovações e 

tecnologia para que a cultura continue 
evoluindo e se destacando mundialmente.

 Com dedicação e capacitação, os 
envolvidos na cadeia do café conseguem 
assegurar que todo o potencial de qualidade 
do grão seja aproveitado e potencializado, 
transformando um simples cafezinho em uma 
bebida com diferentes nuances de aroma, 
sabor e acidez. 

 Para obter alta produtividade, o café 
precisa de cuidados e proteção durante 
todo o ciclo. Caso contrário, a lucratividade 
esperada com a colheita pode não ser 
obtida. Para continuar dispondo de bons 
resultados e se destacando no agronegócio 
internacional, o produtor deve estar atento ao 
complexo de pragas que assolam os cafezais 
e podem impactar na qualidade do grão e na 
rentabilidade da lavoura.

Cenário 
atual
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BICHO-MINEIRO 
 Praga típica de regiões de alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, o bicho-
mineiro pode atacar a plantação de café arábica, reduzindo a produtividade da lavoura em até 
70%, se não for controlado de forma eficiente.

PRAGAS 
DO CAFÉ 
 Com a safra em andamento, o 
cafeicultor precisa colocar em prática as 
ações de prevenção às pragas que podem 
causar inúmeros prejuízos na produtividade 
da lavoura. Entre as ameaças mais temidas 
no cafezal estão o bicho-mineiro (Leucoptera 
coffeella) e a broca-do-café (Hypothenemus 
hampei)
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 As pequenas mariposas depositam seus ovos nas folhas dos ramos produtivos 
do cafeeiro. Cerca de cinco dias depois, eclodem as larvas, que penetram nas folhas e se 
alimentam de sua parte central, cavando galerias e formando minas. No interior das folhas, a 
praga se desenvolve por 15 dias até emergir em fase de pupa. Em um mês, uma nova geração 
de mariposas eclode. O ciclo evolutivo pode variar entre 9 e 40 dias, de acordo com as 
condições climáticas.

CICLO REPRODUTIVO 

DANOS 
 Os prejuízos causados pelo bicho-mineiro ocorrem quando ele se encontra na fase 
larval, em que a praga se alimenta das folhas do cafeeiro, cavando galerias. Para se defender, 
a planta naturalmente começa a produzir um hormônio que acelera o processo de queda das 
folhas minadas pela praga.

 O problema é que, com o desfolhamento, secam também os ramos, o que depaupera 
o cafeeiro e derruba seu potencial produtivo. Isso porque o cafeeiro perde a sua principal 
matriz energética, exigindo que as reservas que seriam destinadas ao pegamento das flores 
sejam usadas para formação de novas folhas.

 Dessa forma, as lesões causadas pela praga são responsáveis pela redução da área 
fotossintética e pela perda significativa de nutrientes. Com isso, a lavoura perde área 
produtiva para uma nova safra.

MONITORAMENTO

 CONFIRA 3 DICAS 
PARA MONITORAR O 
BICHO-MINEIRO NAS 
LAVOURAS DE CAFÉ:

1. Verifique a presença das mariposas: as 
lagartas do bicho-mineiro se tornam pequenas 
mariposas acinzentadas que medem entre 
5mm a 6mm e possuem hábitos noturnos, 
iniciando suas atividades ao entardecer;

2. Inspecione frequentemente as folhas do 
cafeeiro: observe se nas folhas há a presença 
de ovos e de minas ativas;

3. Condições climáticas do período: o bicho-
mineiro tem presença constante em lugares 
quentes e secos, o que significa que a 
incidência do seu ataque varia de região para 
região, assim como as estratégias utilizadas 
para o seu controle.
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BROCA-DO-CAFÉ
 Diferentemente do bicho-mineiro, a broca-do-café ataca os frutos do cafeeiro. Esses 
insetos são pequenos besouros de cor preta que possuem a característica de sobreviver entre uma 
safra e outra. O ataque dessa praga reduz o peso dos grãos brocados, com perdas que podem 
chegar a 20% em momentos de alta infestação, e afetam também a qualidade da bebida final.

 Cerca de 120 dias após a florada, as fêmeas da broca perfuram a coroa dos frutos do 
café para depositar seus ovos. Após a eclosão, as larvas se alimentam de todos os nutrientes 
do grão, gerando o apodrecimento e a queda prematura. 

CICLO REPRODUTIVO 
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 O primeiro dano é a queda do chumbinho, ou seja, inviabilização do fruto ainda na 
fase de formação. Se os frutos conseguem vingar, a presença dos insetos acaba por gerar 
sementes perfuradas, de menor peso, ou aumentar o número de defeitos nos grãos. Em 
ambos os casos, o valor do produto cai no mercado.

DANOS 

MONITORAMENTO

 
Para evitar a infestação, o 
cafeicultor deve manter o 
monitoramento a partir do 
início do período de revoada 
da praga. É importante se 
atentar a dois sinais

1. Frutos caídos no chão: é um sinal do ataque 
de brocas. Nesse caso, é fundamental realizar 
uma colheita bem feita, pois cada fruto 
perfurado que fica no chão pode liberar até 
30 novas brocas que vão infestar o talhão na 
próxima safra. Não se pode deixar frutos na 
lavoura, nem nas plantas nem no chão;

2. Quantidade de frutos perfurados na planta: 
se a contagem indicar que 1% dos frutos 
estão perfurados pela broca, é hora de fazer 
a primeira aplicação inseticida (Voliam Targo, 
por exemplo), repetindo-a obrigatoriamente 
30 dias depois.
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SEU MANEJO 
MAIS EFICIENTE 
COM VOLIAM 
TARGO
 Ao constatar a presença do bicho-mineiro ou da broca no cafezal, escolha Voliam 
Targo, uma só solução eficaz e precisa para proteger a lavoura de ambas as pragas.

 Voliam Targo, da Syngenta, é um inseticida foliar com performance superior, longo 
período de controle e um espectro de ação único que proporciona flexibilidade para o 
produtor na hora de planejar o manejo da safra. 

 Sua formulação combina dois ingrediente ativos eficientes, Clorantraniliprole e 
Abamectina,  que agem de forma sinérgica, tornando Voliam Targo um poderoso aliado do 
cafeicultor na manutenção de lavouras saudáveis e produtivas.

 Além da tecnologia de sua formulação, o inseticida confere outros benefícios para o 
cafezal, como:
 • Amplo controle: manejo eficaz das principais pragas da cultura, broca e bicho-  
 mineiro;
 • Efeito residual: proporciona longo período de controle;
 • Produtividade: ampla proteção de folhas e frutos, melhorando a lucratividade das  
  lavouras.

 O inseticida tem ação de contato e ingestão, atingindo as pragas tanto no momento 
em que entram em contato fisicamente com o produto como quando se alimentam da 
planta protegida.

 Ao ingerir a solução na hora da alimentação, o bicho-mineiro tem seus músculos 
paralisados e, sem poder se movimentar, deixa de atacar a planta. O efeito na broca-
do-café ocorre pela contaminação tarsal, ou seja, quando o inseto caminha na planta 
protegida. Em um curto espaço de tempo, a praga fica com dificuldade no controle dos 
movimentos, até que não consegue mais se mover e para de se alimentar.
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https://portalsyngenta.com.br/produtos/voliam-targo


 A precisão no controle e a proteção da lavoura de café foi comprovada através de 
pesquisas e testes de eficácia. Os resultados contribuem para que todo o potencial produtivo 
da lavoura seja explorado. Confira o desempenho da solução da Syngenta:

RESULTADOS 
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Eficiência de controle de Voliam Targo em broca-do-café 
(Hypothenemus hampei)

Duas aplicações: 1% frutos perfurados e segunda 30 dias após a aplicação

Evolução da broca-do-café (safra 2019-2020)
3 Cerrado MG | 3 Sul de MG



Safra 2019-2020: média de 3 áreas na região do Cerrado Mineiro

Controle de folhas minadas por bicho-mineiro
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 Para lavouras com incidência de bicho-mineiro, Voliam Targo deve ser aplicado de 
acordo com o nível de infestação, a partir de 3% de incidência de folhas minadas. No caso da 
broca, a aplicação deve ocorrer entre 60 e 150 dias após a florada, período em que os frutos 
estão aptos a brocar, a partir do momento em que haja 1% de ataque.

POSICIONAMENTOS 

Voliam Targo: preciso no controle das pragas do café!

Indicação de posicionamento de Voliam Targo na cultura de café 

 As avaliações comprovam a excelente performance de controle de Voliam Targo em 
comparação a outros produtos. A obtenção de bons resultados se dá a partir do investimento 
em boas técnicas de aplicação, que faz parte do manejo assertivo no controle de pragas.

 Voliam Targo é peça-chave na Operação Praga Zero, que determina o uso de 
aplicações em momentos estratégicos e incorpora ações para melhorar as práticas de manejo 
da lavoura, promovendo o controle eficaz de pragas, ancorado na mais alta tecnologia.

12

MANEJO DE PRAGAS DO CAFÉ: 
COMO CONTROLAR O BICHO-MINEIRO E A BROCA COM MAIS EFICIÊNCIA



SYNGENTA:
SEMPRE AO
LADO DO
PRODUTOR

Syngenta e você:
conectados dentro e fora do campo.

 A Syngenta está ao lado do cafeicultor em todos 
os momentos para proporcionar os melhores resultados 
na plantação, auxiliando no controle, na prevenção e em 
todos os cuidados necessários para uma lavoura de sucesso. 
Para isso, oferece um portfólio completo, com soluções de 
alta performance para o manejo da lavoura em todos os 
momentos do ciclo da cultura. 

 A empresa também investe constantemente em 
pesquisa e desenvolvimento, resultando em benefícios que 
vão do campo à xícara: tanto para o cafeicultor, que agrega 
valor ao seu produto pela qualidade do grão; quanto para o 
consumidor, que tem acesso a uma bebida de alta qualidade 
e maior segurança alimentar.
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https://portalsyngenta.com.br/portifolio-de-produtos


Para restrição de uso nos Estados, consulte a bula.


