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Limiar de dano econômico 
É a menor densidade populacional 

de determinado organismo que causa dano 
econômico.

É a quantidade mínima de sintoma 
que justifica a aplicação de determinada 
tática de manejo.

Manejo Integrado de Pragas – MIP
“Manejo integrado de pragas e 

doenças é a melhor combinação de 
medidas culturais, biológicas e químicas 
que produz a administração referente a 
insetos e doenças das culturas, numa dada 
situação, socialmente mais aceita, ambien-
talmente mais sadia e de despesa mais 
válida”.

Objetivos do Manejo Integrado
- Racionalizar os custos de produção.
- Preservar a saúde do consumidor.
- Reduzir o risco de intoxicação do aplica-
dor.
- Manter o equilíbrio ecológico e preservar o 
meio ambiente.

Fatores determinantes
- Patógeno.
- Hospedeiro.
- Meio ambiente

Princípios do Manejo Integrado
- Histórico da área e diagnóstico da 
situação.
- Conhecimento do agroecossistema a ser 
manejado.
- Definição da estratégia de manejo.
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- Estabelecimento de técnicas de monitora-
mento.
- Estabelecimento do limiar econômico.
- Desenvolvimento de modelos de previsão.

Para desenvolver modelos de previ-
são deve-se ter conhecimento:

A) do Patógeno
- período de incubação.
- forma de sobrevivência.
- raças predominantes e sua virulência.
- formas de dispersão.
- local de penetração do patógeno no 
hospedeiro.

B) do Hospedeiro
- nível de resistência.
- extensão da cultura.
- densidade de plantas por área.
- espaçamento.
- estado nutricional.
- disponibilidade de diferentes cultivares.
- arquitetura da planta.

C) do Ambiente
- temperatura.
- umidade relativa.
- molhamento foliar.
- precipitação.
- altitude.
- tipo de solo.
- tipo de irrigação.
- época de plantio.
- local de plantio.
- nível de fertilidade do solo.
- pH do solo.
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Pragas e doenças competem com as culturas econômicas, 
causando quedas na produção.

A garantia de produção e produtividade competitiva só é 
obtida, no mercado agrícola, com plantas sadias.



não for possível, fazer mensalmente.
- Dividir a área em talhões de 5 hectares, 
levando em conta a idade da planta, 
densidade populacional, variedade do café e 
face do terreno.
- Caminhando em zig-zag, fazer a 
amostragem em 30 plantas por talhão, 
retirando 10 folhas por planta, sendo 5 de 
cada lado do cafeeiro, totalizando 300 folhas.
- Retirar, em ramos diferentes, as folhas na 
altura média do cafeeiro, entre o segundo e o 
quarto par de folhas, contando da ponta do 
ramo para dentro.
- Separar as folhas sadias das folhas 
contaminadas, ou seja, com pó alaranjado no 
verso.
- Fazer a contagem das folhas doentes e 
calcular a porcentagem para verificar o índice 
de infestação da doença no talhão.
- Anotar as informações na ficha de controle 
do talhão e encaminha-la a um técnico ou 
agrônomo para analisar as medidas a serem 
tomadas.

Dentre as doenças que ocorrem no 
cafeeiro, a Ferrugem é a mais importante, por 
causar prejuízos relevantes à cultura e 
redução na renda do produtor. Os primeiros 
sintomas da enfermidade são pequenas 
manchas circulares de cor amarelo-
alaranjada. 

Os prejuízos desta enfermidade para 
o cafeeiro são a desfolha prematura, com 
conseqüente seca dos ramos laterais, 
afetando o florescimento, o desenvolvimento 
dos frutos e a produção do ano seguinte, com 
queda na produção entre 20 e 45%.

A ocorrência da doença é favorecida 
por fatores ligados ao cafeeiro e ao fungo e 
relacionados com o ambiente. Dentre os 
fatores relacionados com a planta e com o 
ambiente estão o enfolhamento, a carga 
pendente (produção) e a densidade de 
plantas. O controle da Ferrugem pode ser 
feito pela utilização de variedades resistentes 
ou por produtos químicos preventivos, 
curativos e preventivo-curativos.

Ao programar o controle convém 
lembrar que:

- Quanto maior o enfolhamento, maior será o 
inóculo para o próximo ciclo da Ferrugem.
- Quanto maior for a carga pendente, maior 
será a intensidade da doença.
- No sistema de cultivo adensado, o microcli-
ma é plenamente favorável ao desenvolvi-
mento da Ferrugem.

Como fazer o monitoramento: 
- A amostragem deve ser feita a partir de 
novembro.
- A periodicidade ideal é de 15 em 15 dias. Se 

DOENÇAS DO CAFEEIRO

Ferrugem
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Como controlar:
- Fazer sempre uma adubação equilibrada.
- Plantar linhagens resistentes.
- Fazer desbrotas, evitando o excesso de hastes e assim o auto-sombreamento.
- Consultar um técnico quando aplicar produtos químicos.



Cercóspora

É uma doença que ataca as folhas e 
frutos em desenvolvimento. Os maiores 
prejuízos ocorrem em mudas e plantios 
novos. A Cercosporiose causa perdas de 15 
a 30% na produtividade da lavoura de café.

A doença é provocada por um 
fungo que recebe denominações de: 
cercosporiose, mancha de olho pardo, olho 
de pombo, olho pardo.

Os sintomas da doença são 
manchas circulares de coloração castanho-
clara a escura, com o centro branco-
acinzentado, quase sempre envolvidas por 
um halo amarelado.

Principais danos provocados 
pela doença:

- Viveiros: queda de folhas e raquitismo 
das mudas.
- Pós plantio: desfolha e atraso no cresci-
mento das plantas.
- Lavouras novas: após as primeiras 
produções, pode causar queda de frutos e 
seca de ramos produtivos.
- Lavouras adultas: queda de folha, 
amadurecimento precoce e queda prema-
tura de frutos, chochamento. As lesões 
funcionam como porta de entrada para 
outros fungos que depreciam a qualidade 
do produto.

Além das condições climáticas, 
como umidade relativa alta, temperaturas 
amenas, excesso de insolação e déficit 
hídrico, um estado nutricional deficiente ou 
desequilibrado favorece a doença.
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Como controlar:
Fases de plantio e pós-plantio:
- Fazer a correção necessária do solo, um bom preparo das covas e sulcos de plantio, seguindo um plano 
de adubação e nutrição adequado.
- Ficar atento para a realização do controle químico, principalmente se o plantio for feito no final de período 
chuvoso, pois o excesso de insolação, ventos e deficiência hídrica neste período predispõem as plantas ao 
ataque da Cercosporiose.
- Fazer adubações nitrogenadas de cobertura após o pegamento das mudas, o que reduz a intensidade do 
ataque de Cercosporiose.

Lavouras adultas:
- Fazer adubações equilibradas, principalmente por ocasião das primeiras produções dos cafeeiros, a fim 
de evitar o desequilíbrio da relação parte aérea e sistema radicular, condições que favorecem a doença.
- Fazer o acompanhamento do estado nutricional das plantas periodicamente, através de análises foliares.
- Fazer adubações equilibradas em lavouras adultas, dando atenção especial em anos de carga pendente 
alta.



Phoma

A doença foi constatada no 
Brasil inicialmente em cafezais locali-
zados em altitudes elevadas (acima de 
900m), no estado do Espírito Santo e 
em regiões do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, em Minas Gerais. No 
entanto, a doença tem sido encontrada 
em outras regiões, em lavouras 
expostas a ventos fortes e frios, com 
as faces voltadas para o Sul, Sudeste e 
Leste.

A penetração do fungo é 
facilitada por danos mecânicos nos 
tecidos da planta, produzidos por 
insetos ou pelo roçar de folhas tenras 
causado pelos ventos. Favorecem a 
doença períodos intermitentes de frio, 
ventos frios e chuva.

Os sintomas nas folhas novas 
são manchas circulares de coloração 
escura e de tamanho variado, podendo 
chegar a 2cm de diâmetro. Quando as 
lesões atingem as bordas das folhas, 
estas se encurvam, podendo apresen-
tar rachaduras.Podem ocorrer nos 
ramos, iniciando-se a partir dos 
folíolos ou do ponto de abscisão das 

folhas. Nos ramos atacados observam-
se lesões deprimidas e escuras. Estas 
lesões podem ocorrer nos botões 
florais, nas flores e nos frutos na fase 
de chumbinho, causando a morte e 
mumificação desses órgãos atacados.
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Como controlar:
- Evitar a instalação de lavoura em áreas sujeitas a ventos frios. 
- Programar a instalação de quebra-ventos provisórios ou definitivos desde a 
implantação da lavoura.
- Fazer adubações equilibradas e em quantidades adequadas.
- Fazer o controle com fungicidas específicos durante os períodos favoráveis à 
doença.
- Fazer o controle preventivo, principalmente nas fases pós-florada (chumbi-
nho), nas áreas onde a doença ocorre sistematicamente.
- Consultar um técnico quando utilizar produtos químicos.



Ascochyta

Mancha Aureolada

Os sintomas nas folhas são semelhan-
tes aos causados pela Phoma, e não observam-
se diferenças em nível de campo, sendo 
necessárias diagnoses laboratoriais com o auxílio 
de técnicas específicas para identificar suas 
estruturas reprodutivas.

Geralmente encontra-se associada a 
outras enfermidades do café, principalmente a 
Phoma.

Os sintomas são mais evidentes nas 
folhas mais velhas, caracterizando-se por lesões 
escuras e com anéis concêntricos. Causa a queda 
prematura de folhas, frutos e seca dos ramos.

A Mancha Aureolada é uma doença 
causada por uma bactéria e pode ocorrer tanto 
em mudas de viveiro, onde causa maiores 
prejuízos, como em plantas adultas. Sua 
denominação é em decorrência da formação de 
um halo amarelo circundando a lesões. As áreas 
lesionadas normalmente desprendem-se das 
bordas das folhas, dando um aspecto rendilha-
do.

As lavouras instaladas em locais de 
maiores altitudes e desprotegidas da ação dos 
ventos estão mais sujeitas à doença. Os ventos 
provocam ferimentos nas folhas e ramos novos, 
abrindo portas para a penetração da bactéria. A 
ocorrência de chuvas de granizo e frio intenso 
podem provocar lesões nas plantas, o que 
também facilita a entrada da bactéria. 

As condições de temperatura, umidade 
relativa e precipitação que favorecem a ocorrên-
cia da doença vão de outubro a dezembro.
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Como controlar:
- Evitar a instalação de lavoura em áreas sujeitas a ventos frios.
- Programar a instalação de quebra-ventos provisórios ou definitivos desde a implantação da 
lavoura.
- Fazer adubações equilibradas e em quantidades adequadas.
- Fazer o controle com fungicidas específicos durante os períodos favoráveis à doença.

Como controlar:
- Fazer o controle preventivo.
- Construir viveiros protegidos de ventos frios.
- Evitar a formação de lavouras em áreas sujeitas a ventos frios e fortes.
- Programar a formação de quebra-ventos junto à implantação da lavoura.
- O controle da bactéria normalmente é feito através de antibióticos, que são uma opção para 
muda e lavoura nova.



A broca do café é um pequeno 
besouro bem conhecido dos cafeicultores. A 
fêmea desse besouro ataca frutos do cafeeiro 
fazendo uma perfuração na região da “coroa”. 
Aprofunda essa perfuração até atingir as 
sementes e deposita seus ovos. Dos ovos 
nascem as larvas, que vão se alimentar das 
sementes do café. São atacados tanto os 
frutos verdes como os maduros e secos.

De um ano para o outro, se o inverno 
for chuvoso, a broca fica abrigada dentro dos 
frutos não colhidos na planta ou no solo. 
Quando os frutos da nova safra estão na fase 
de chumbinho, começa o trânsito da broca dos 
frutos velhos para os novos. Nessa época, 
devem ser feitas amostragens periódicas nos 
frutos para verificar o nível da infestação.

Prejuízos
- Perda de peso das sementes, devido à 
destruição pelas larvas.
- Perda de qualidade, pela depreciação do tipo 
e da bebida do café na classificação, pelo 
aumento do número de defeitos.

PRAGAS DO CAFEEIRO

Broca

- Queda de frutos novos perfurados.
- Apodrecimento de sementes e frutos 
broqueados.
- Inviabilidade de produção de sementes de 
café.
- Perda de mercado externo, que não aceita 
café broqueado.

Como fazer o monitoramento:
- Monitorar a Broca por meio de amostragens 
dos frutos, que deverão ser feitas 
mensalmente a partir de novembro.
- Divida a lavoura em talhões de até 5 
hectares. Em pontos bem distribuídos, escolha 
50 covas de café para serem amostradas.
- Colha 100 frutos de cada cova de café 
escolhida, sendo 25 em cada face. Os frutos 
devem ser colhidos no terço médio e no terço 
inferior, ao redor de toda a planta.
- Nos frutos colhidos em cada talhão, faça a 
contagem de frutos atacados.
- Somente se o número de frutos atacados 
ultrapassar 3% é que se deve fazer o controle 
da Broca com aplicação de inseticida. Para 
isso, consulte um técnico.
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Como controlar:
- Faça uma colheita bem feita, evitando a permanência de frutos nos cafeeiros ou no 
chão.
- Se necessário, faça o repasse após a colheita (frutos na planta e no solo).
- Não deixar de colher as lavouras com baixa produtividade.
- Eliminar os cafezais velhos e improdutivos e as lavouras abandonadas, pois a broca 
encontra neles abrigo e se multiplica livremente.



Bicho Mineiro

É a lagarta de uma mariposa 
que se alimenta da folha do cafeeiro. 
Recebeu esse nome pelo fato de a 
lagarta minar as folhas do cafeeiro.

Os prejuízos são: redução da 
área foliar e intensidade de queda de 
folhas.

Lavouras mais arejadas e 
sujeitas a vento aumentam a 
intensidade do ataque.

Os inimigos naturais e as 
condições ambientais reduzem o 
ataque em até 70%. 

O ataque é maior nos períodos 
secos de julho, atingindo o máximo 
em outubro.

Como fazer o monitoramento
- Para o monitoramento da 
infestação deve-se dividir a lavoura 
em talhões de até 5 hectares.
- A amostragem deve ser feita a 
partir de maio, com periodicidade de 
15 a 20 dias.
- Escolher 25 covas aleatoriamente e 
coletar oito folhas em cada uma 
delas, do segundo e terceiro pares de 
folhas.
- O inseticida só deve ser aplicado 
quando a percentagem de folhas 
atacadas for acima de 20% no terço 
superior ou acima de 30% nos terços 
médio e superior.
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Como controlar:
- Inspecionar as lavouras constantemente.
- No caso de viveiros e de plantas novas, por ter pequena área foliar, 
aplicar o inseticida assim que a praga aparecer.
- O controle é feito com produtos em pulverização ou via solo. Para isso, 
consulte um técnico.



Cigarra

Existem diversos tipos de cigarras 
que atacam o cafeeiro. As mais comuns são 
dos gêneros Quesada, Carineta e Fidicina.

São insetos cuja fase de ninfa móvel 
ocorre no solo, podendo passar desaperce-
bida e ficar de 3 a 4 anos sugando as raízes 
do cafeeiro. Depois cava galerias no solo e 
passa para a parte aérea da planta e, 
posteriormente, transforma-se em adulto.

É normal achar cigarras nas raízes 
mais grossas e também na raiz principal, 
onde são encontradas até a profundidade de 
1 metro.

Normalmente ocorre a maior 
concentração das ninfas nos primeiros 35cm 
de profundidade, numa circunferência de 
25cm a partir da raiz principal.

A sucção contínua da seiva causa o 
depauperamento das plantas. 

Os sintomas são sempre mais 
acentuados nas épocas de déficit hídrico.

As conseqüências finais do ataque 
resultam em quebra de produção e mesmo 
perda total da lavoura se a praga não for 
controlada a tempo.
Como fazer o monitoramento
- Fazer a amostragem a partir de agosto, 
antes da revoada dos adultos.
- Dividir a área em talhões de até 5 hectares, 
escolhendo 20 plantas por talhão, 
caminhando em zig-zag.
-As amostragens podem ser feitas de um só 
lado da cova (para não haver morte das 
plantas) fazendo trincheira que abrange o 
sistema radicular e contando as ninfas de 
cigarras encontradas. O resultado deve ser 
multiplicado por 2 para obtenção do número 
de ninfas por cova.
- O controle deve visar as ninfas no solo. O 
gênero Quesada deve ser controlado 
quando a população de ninfas por cova de 
cafeeiro for igual ou superior a 35.
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Como controlar
- O uso de inseticidas é a modalidade mais eficiente de controle e, embora não 
elimine a totalidade das cigarras, a praga é reduzida a níveis suportáveis pelas 
plantas, sem que haja dano econômico.
- Consultar um técnico quando utilizar produtos químicos.



Os nematóides são pequenos vermes 
que atacam as raízes do cafeeiro. A espécie de 
maior incidência em nossa região é a 
Meloidogyne exigua, que causa pequenas 
galhas nas radicelas do cafeeiro, resultando em 
perdas de produção, mas não chegam a 
depauperar a lavouras em médio prazo, como 
ocorre com outras espécies desse verme, 
podendo haver uma convivência com esse 
nematóide, sem necessidade de erradicar a 
lavoura, a curto prazo. Ocorrem problemas 
sérios em plantios feitos sobre áreas de cafezal 
velho, infectado. 

A disseminação dos nematóides pode 
se dar através de mudas de café e de plantas de 
sombra infestadas, através de enxurradas e 
pelo trânsito de implementos agrícolas, que 
levam o solo infestado (com ovos e larvas) para 
outras áreas, assim como os trabalhadores, que 
transferem solo infestado, agarrado às botas, 
nos dias de chuva.

Entre os fatores que influenciam a 
distribuição e a densidade de nematóides estão: 
época do ano, cultivos anteriores, textura do 
solo e práticas de manejo de nematóides. 
Normalmente, a distribuição dos fitonematóides 
ocorre em focos (reboleiras).

Nematóides

Como fazer o monitoramento:
 A amostragem é um procedimento de coleta de 
amostras para serem analisadas quanto à 
existência ou não de nematóides bem como, no 
caso de presença, os números populacionais e 
localizações (distribuições) na área.
- Para a coleta, as propriedades devem ser 
divididas em talhões.
- Em cada talhão será realizado o caminhamento 
em zique-zague coletando-se, por meio de trados, 
enxadas ou enxadões, de 20 amostras simples.
- É interessante remover a camada superficial do 
solo antes da retirada das amostras. As amostras 
simples serão coletadas ao longo do perfil dos 
primeiros 20 a 30 cm de profundidade.
- Essas amostras simples serão homogeneizadas e 
resultarão em uma amostra composta contendo 
500 a 1000gr de solo e 50gr de raízes.
- Essa amostra composta deve ser acondicionada 
em saco plástico que deverá ser identificada e/ou 
ser acompanhado de uma ficha de identificação da 
amostra (local, data da coleta, proprietário, cultura 
e outros dados que julgar necessário).
- Muitas vezes, é bastante útil fazer o croqui da 
área amostrada. As amostras compostas deverão 
chegar no Laboratório, no prazo máximo de 72 
horas a 96 horas após a coleta para o início dos 
procedimentos das técnicas de extração de 
nematóides.
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Como controlar
- Reduzir os riscos de disseminação dos nematóides.
- Fazer corretamente o monitoramento.
- De posse dos resultados da análise das amostras, o técnico irá decidir a melhor forma de 
controle, com base no nível de infestação.



Ácaro Vermelho
O ácaro vermelho do cafeeiro vive na 

parte superior das folhas do cafeeiro. A 
fêmea, de aspecto avermelhado, tem 0,5 
milímetro de comprimento e chega a 
depositar, a cada postura, de 10 a 15 ovos. 
Além dessa espécie, existe também o ácaro 
branco, que tem maior incidência em outras 
culturas.

O ácaro vermelho se alimenta das 
folhas do cafeeiro, furando as células e 
sugando seu conteúdo. Com a ação da praga, 
a folha perde seu brilho e apresenta um 
aspecto bronzeado. Em alguns casos, podem 
ser observadas pequenas teias, nas quais 
ficam grudadas poeira e ciscos. Apesar de 
pequenos, os ácaros podem ser vistos a olho 
nu.

O problema do ácaro é que, por 
raspar a superfície das folhas, ocasiona uma 
redução na capacidade fotossintética da 
planta. A praga também pode provocar a 
desfolha do cafeeiro e um retardamento no 

desenvolvimento de plantas jovens. O 
período de maior incidência ocorre em épocas 
de clima seco. Chuvas intensas garantem a 
paralisação do ataque, além de oferecerem 
condições da planta se recuperar.

O ácaro vermelho tem um grande 
poder de infestação, sendo que, se não for 
controlado no início, os riscos de toda lavoura 
ser atingida são grandes.

Embora tenham ocorrênci-
as mais isoladas, outras 
pragas merecem citação, 
como a Mosca (ou Berne) 
do Cafeeiro, o Ácaro 
Branco e Cochonilhas. Os 
produtores devem estar 
atentos aos sinais de 
infestação para evitar 
prejuízos às suas lavouras.

Outras pragas 
do cafeeiro

Bibliografia
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Como controlar:
O controle químico da praga pode ser feito com acaricidas. Porém, o ácaro tem se 
beneficiado com práticas de combate a outras pragas e doenças. Estudos comprovaram 
que alguns produtos químicos utilizados no combate ao bicho mineiro também causam 
um desequilíbrio e favorecem o aparecimento da praga, pois os predadores naturais são 
eliminados



Um novo conceito 
de associação

O conceito da Iniciativa 4C não põe em foco o grão individual de café, mas sim 
aposta em um processo de longo prazo que busca melhorar, passo a passo, o 
setor cafeeiro como um todo. Todos os membros fazem parte desse 
abrangente movimento comum e, ao mesmo tempo, contribuem para a sua 
continuidade. Somente esta abordagem comunitária de longo prazo permitirá 
uma melhoria ampla e contínua da situação do mercado mundial de café para 
os cerca de 25 milhões de cafeicultores. É precisamente esse conceito de 
associação que faz com que o Código Comum para a Comunidade Cafeeira 
represente uma abordagem diferenciada.

www.sustainable-coffee.net
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