
NÃO DEIXE QUE AS AMEAÇAS 
DA LAVOURA SE ALIMENTEM 
DA SUA PRODUTIVIDADE
O BICHO-MINEIRO CAUSA A DESFOLHA E A BROCA-DO-CAFÉ COMPROMETE OS GRÃOS 
DE CAFEEIRO, GERANDO GRANDES PREJUÍZOS AO CAFEICULTOR. QUE TAL CONTAR COM 
A AÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE CONTROLE SUPERIOR E PRECISO, QUE CONTROLA AS 
PRINCIPAIS PRAGAS DO CAFÉ COM UMA ÚNICA SOLUÇÃO? 
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 Não há dúvidas de que o café é uma das culturas mais 
importantes para a economia brasileira, afinal, a bebida está na 
mesa na maioria da população todos os dias.

 De acordo com o levantamento divulgado pelo Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), de janeiro 
a maio de 2020, o agronegócio registrou um saldo positivo no PIB 
(Produto Interno Bruto) de 4,62%, consolidando o setor como um 
dos impulsionadores da economia brasileira.

 Dentre as culturas que contribuíram para os bons resultados 
está o café, sendo importante destacar que o Brasil lidera o ranking 
de maior produtor e exportador do grão.

 Os investimentos em tecnologias de ponta e soluções cada 
vez mais eficazes para manter a lavoura saudável não param de 
crescer. Entretanto sabemos que o produtor precisa lidar com 
os problemas do campo, como as pragas, que causam grandes 
prejuízos quando não controladas.

 Neste material, você vai entender quais são os danos que 
as principais pragas causam na lavoura e quais as ferramentas 
necessárias para colocar em ação para que elas não prejudiquem o 
seu cafezal. Aproveite o conteúdo e tire todas as suas dúvidas. 
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https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx


 O café movimenta não somente uma parte da economia, mas também possui uma 
relevância importante no desenvolvimento e no contexto histórico do Brasil, com importante 
participação na geração de emprego e renda.

 Desde a sua chegada ao país, em 1727, a condição climática junto à fertilidade favorável 
do solo permitiram que o café se tornasse, pouco a pouco, uma forma de conquista de 
riquezas, além de criar um vínculo afetivo na memória do brasileiro. 

 Segundo a Abic (Associação Brasileira de Indústria de Café), 95% da população 
consome a bebida seja em casa ou em cafeterias, bares e restaurantes, o que dá a dimensão do 
quão importante é esta cultura para o Brasil.

O CAFÉ NOSSO DE CADA DIA
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CENÁRIO ATUAL 

 De acordo com a OIC (Organização Internacional do Café), o país é o segundo maior 
consumidor da bebida, atrás apenas dos EUA, que está à frente da demanda mundial.

 Apesar do cenário atual de pandemia ter diminuído a movimentação do mercado 
interno, a comercialização da safra 20/21 já chegou em 50%, de acordo com as informações 
divulgadas pelo Cepea, acima da média dos últimos cinco anos para o período, que é de 30%, 
com as exportações registrando aumento nesses 8 primeiros meses do ano.

 Segundo dados da USDA (United States Department of Agriculture), tanto o consumo 
como a produção mundial tiveram aumento em relação a 2019, com um superávit de 952 mil 
sacas de café para o ano. 
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AFASTE AS PRAGAS QUE 
ATERRORIZAM O SEU CAFEZAL
 Em toda safra, o cafeicultor prevê prejuízos causados pelas pragas na sua lavoura. Uma 
escolha errada na ação de controle ou um manejo não aplicado no momento certo podem 
fazer insetos como o bicho-mineiro e a broca-do-café destruírem parte do cafezal, deixando 
como resultado um grande impacto negativo como a perda de produtividade e da área 
produtiva e uma grande lacuna na rentabilidade. 

 De acordo com especialistas, o bicho-mineiro e a broca-do-café podem levar a prejuízos 
de 20% a 70% na lavoura, além da constatação de danos na safra seguinte, já que os ataques 
comprometem o potencial produtivo da safra subsequente.  

COMO ENCONTRAR A SOLUÇÃO IDEAL CONTRA AS PRAGAS? 

 Optar por um manejo estratégico com ações  preventivas e fazendo uso de uma solução 
eficiente e de amplo espectro mantém a lavoura saudável, as pragas sob controle e uma 
estimativa de rentabilidade satisfatória, sempre com cafezais protegidos e saudáveis.

 No mercado, é possível encontrar um único produto que controle as principais pragas, 
com performance superior e de forma flexível ao produtor: Voliam Targo, solução que 
proporciona controle superior de bicho-mineiro e broca com longo efeito residual.
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https://portalsyngenta.com.br/produtos/voliam-targo


 Considerado a praga mais preocupante do cafezal, o bicho-mineiro é uma espécie de 
lagarta que chegou ao Brasil por volta de 1851, através de mudas importadas da Ilha Bourbon e 
das Antilhas. As condições climáticas da América do Sul favoreceram o seu desenvolvimento, o 
que deve ser um ponto de atenção do cafeicultor até hoje.

 O nome “bicho-mineiro” vem da característica dessa praga em “minar” as folhas até 
perderem a área fotossintética. Desta forma, ficam fracas, quebradiças e o prejuízo é uma 
grande desfolha em toda a lavoura, comprometendo a produtividade e rentabilidade na safra 
corrente e também futura.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
PRAGAS DO CAFÉ 
BICHO-MINEIRO-DO-CAFÉ 
(LEUCOPTERA COFFEELLA)

Estima-se que uma população desenfreada de bicho-mineiro possa causar cerca de 70% de 
perda de produtividade. 
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BROCA-DO-CAFÉ
(HYPOTHENEMUS HAMPEI)

 São pequenos besouros de cor preta que geralmente aparecem no cafezal entre 80 e 
90 dias após a florada. No caso dessa praga, somente as fêmeas atacam os frutos do café, 
perfurando a coroa e depositando ali os seus ovos.

 Como as larvas se alimentam desses grãos, pode ocorrer uma queda prematura dos 
frutos, além da perda de cerca de 20% do seu peso, muitas vezes, o apodrecimento dos frutos.

A broca-do-café ainda tem a característica de sobreviver na entressafra, o que dificulta ainda 
mais o seu controle por parte do produtor. 
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JÁ PENSOU EM TER UMA PERFORMANCE 
SUPERIOR NO CONTROLE DAS PRAGAS? 
Voliam Targo, da Syngenta, é um inseticida foliar preciso no controle do bicho-mineiro e da 
broca-do-café e se destaca pela sua performance superior, sendo eficaz na proteção do cafezal 
e tendo flexibilidade para resolver o problema das pragas em uma única solução. 

COMO O INSETICIDA AGE NO CONTROLE DAS PRAGAS? 
O grande diferencial de Voliam Targo é sua tecnologia de formulação, que combina dois 
ingredientes ativos eficientes que, atuando de maneira conjunta, geram o controle superior das 
pragas mais temidas no cafezal em uma única solução.

A Antranilamida (clorantraniliprole) e a Avermectina (abamectina) são diferentes grupos 
químicos que combinados se tornam um poderoso aliado do cafeicultor na manutenção de 
lavouras saudáveis e produtivas.

A solução da Syngenta possui ação de contato e ingestão, ou seja, atinge a praga de todas 
as formas, tanto quando se alimenta das folhas ou frutos como quando em contato com o 
produto em seu corpo.

O inseticida ainda tem a característica de ser absorvida pelas folhas: ao pulverizar o cafezal, 
Voliam Targo penetra e se movimenta pela ação translaminar para proteção completa.

No caso do bicho-mineiro, que quando nasce passa diretamente do ovo para o interior das 
folhas, de onde se alimenta do tecido existente entre as duas faces, a lagarta ingere o inseticida 
e, em poucas horas, é paralisada e para de se alimentar. Isso porque o produto atinge os 
músculos do inseto, que fica mais devagar e, como não tem mais controle dos movimentos, 
deixa de atacar a planta.

A mesma ação se dá com a broca-do-café, que se alimenta dos frutos do cafeeiro, e também é 
atingida pela ação de contato e ingestão de Voliam Targo.

É indicada a aplicação de Voliam Targo no início do ataque das pragas, controlando a 
população de forma rápida. O produto se destaca ainda por oferecer longo período de 
controle, mantendo a lavoura protegida por mais tempo e o cafeicultor mais tranquilo em 
relação a novas infestações.
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Como o ataque mais intenso do bicho-mineiro e da broca-do-café depende também da época 
e das condições climáticas, é possível flexibilizar o uso do Voliam Targo sem precisar utilizar 
um outro inseticida específico para este fim, pois a tecnologia de aplicação permite resultados 
superiores, proporcionando  um ótimo custo-benefício para o produtor.

DESEMPENHO SUPERIOR  
NO MERCADO
 A combinação dos dois poderosos ingredientes ativos e a precisão de Voliam Targo na 
lavoura contra as principais pragas do cafezal tem seu desempenho superior comprovado em 
relação a outros inseticidas com uma lavoura saudável e de qualidade. 
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 A escolha certa para o manejo proporciona um café protegido e produtivo, sempre com 
boas condições de negociação na hora de comercializar grãos de qualidade no mercado. 

 Voliam Targo é peça-chave do Operação Praga Zero, que determina o uso de 
aplicações em momentos estratégicos e incorpora ações de manejo da lavoura para 
proporcionar ao cafeicultor o acesso a mais alta tecnologia para regiões com alta pressão de 
bicho-mineiro.

 No portfólio da Syngenta, você encontra opções assertivas de inseticidas e outras soluções 
que contribuem com os cuidados necessários para a lavoura dentro e fora do campo, extraindo o 
máximo em produtividade para o crescimento ainda mais sólido do agronegócio brasileiro.
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https://portalsyngenta.com.br/produtos/voliam-targo
https://portalsyngenta.com.br/portifolio-de-produtos


Para restrição de uso nos Estados, consulte a bula.
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