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Resumo: O presente trabalho propõe-se a avaliar a ação da broca do café nas plantações da região do 

Cerrado Mineiro, verificando a possibilidade de estimar quais os tipos de perdas causadas pelo ataque 

desse besouro, bem como seu reflexo para a economia. Objetiva estimar as perdas quantitativas bem 

como qualitativas, geradas em decorrência do ataque da broca do café e seu reflexo no campo econômico, 

em diferentes proporções. O experimento foi realizado com base nos relatórios do Laboratório de 

Classificação e Análise Sensorial do Café na Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado. Houve dano 

econômico ao produtor, principalmente em decorrência da praga associada aos danos de perda de peso e 

perda de qualidade da bebida. 
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Abstract: The present work proposes to evaluate the action of the coffee borer in the plantations of the 

Cerrado Mineiro region, verifying the possibility of estimating the types of losses caused by the attack of 

this beetle, as well as its impact on the economy. It aims to estimate quantitative as well as qualitative 

losses, generated as a result of the coffee borer attack and its reflection in the economic field, in different 

proportions. The experiment was carried out based on the reports of the Laboratory of Classification and 

Sensory Analysis of Coffee in the Cooperative of Coffee Growers of the Cerrado. There was economic 

damage to the producer, mainly due to the plague associated with damage to weight loss and loss of drink 

quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café arábica no mundo. 

Somente na safra do ano de 2016, a produção de todo o país, foi de aproximadamente 

43 milhões de sacas de café. Já na safra do ano de 2017, a produção ficou em torno de 

34 milhões de sacas em razão do ciclo bienal do café. Vale mencionar que apenas o 

estado de Minas Gerais é responsável produzir cerca de 70% de toda a produção de café 

arábica do Brasil, conforme dados obtidos por meio de consulta ao CONAB (2017). 

A broca-do-café (Hypothenemus hampei), atualmente, é uma das pragas mais 

importantes e mais prejudiciais à cafeicultura nacional. Esse pequeno besouro preto é 

responsável por causar diversos danos quando a fêmea adulta consegue perfurar os 

frutos do cafeeiro em busca de sua semente. A questão de ser tão prejudicial ao café 

reside no local onde a fêmea se reproduz, dentro dos frutos. As larvas do besouro se 

alimentam da semente do café. Em consequência desse ataque, são causados diversos 

danos para a planta, como queda de frutos, redução no peso dos grãos e ainda, redução 

na qualidade do café (MATIELLO et al., 2016). 

Com base no levantamento que fora realizado pela cooperativa Cooxupé no ano 

de 2016, restou demonstrado que houve aumento significativo no recebimento de grão 

com brocas entregues por diversos cooperados, principalmente a partir do ano de 2013, 

oportunidade em que o endosulfam, considerado o principal inseticida utilizado para o 

controle da praga foi banido do mercado. Esse simples levantamento retrata a grande 

dificuldade que os produtores e os técnicos têm encontrado para conseguirem controlar 

a broca-do-café de maneira eficiente, após a proibição do uso do inseticida 

anteriormente mencionado (FOLHA RURAL COOXUPÉ, 2016). 

Ainda analisando as pesquisas realizadas em todo o estado de Minas Gerais que 

tiveram o objetivo de dimensionar quais foram os danos causados pela broca, notou-se 

que a perda de peso do grão foi um dos principais prejuízos que a broca do café causou, 

visto com a máxima infestação de grãos brocados (100%), as perdas podem chegar a 

21%, o que representa cerca de 12,6 kg de café por saca beneficiada de 60 kg (REIS et 

al., 1984 apud REIS et al., 2010). 

Diferentemente das outras pragas que atingem o café e que também possuem 

grande relevância, a broca causa, além das perdas na produção, assim como outras 

pragas, causa também a redução significativa na qualidade do grão do café, quando se 

analisa a classificação por tipo na qualidade da bebida. 



Esse fato ocorre em razão de haver ação de microrganismo oportunistas, que 

conseguem penetrar a semente devido ao ataque da broca, produzindo substâncias que 

prejudicam a qualidade do café enquanto bebida (REIS et al., 2011).  

Para Lucas et al. (1987) apud Reis et al. (2011), ao realizar alguns testes de 

prova de xícara, a fim de que fosse verificada a alteração causada pela broca nas 

características organolépticas desejadas na bebida de café, concluiu que não existe 

influência direta na qualidade de bebida, mas somente no tipo de café, sendo assim, a 

perda de qualidade seria causada apenas pelo aspecto e defeitos contidos no café. 

Os grãos que foram brocados com baixa intensidade de dano tendem a não 

exercer grande influência na prova de xícara, resultando em uma bebida aceitável, 

inclusive. No entanto, quando o grau de dano é elevado, o resultado é uma bebida de 

qualidade ruim e condenável, e em decorrência disso, o grau do dano causado tem 

estrita relação com a perda de qualidade (MONTOYA-RESTREPO, 1999). 

Pimenta e Cunha (2000) apud Pimenta (2003) ao realizarem pesquisas acerca da 

influência de variadas porcentagens de grãos de café brocados em meio a diversos grãos 

normais de café de chão, concluíram que apenas com infestações superiores a 50% de 

grãos brocados a bebida passou de dura para “riada” e que, quanto maior a porcentagem 

de grãos brocados, menor o rendimento e a qualidade do café. 

É de notório conhecimento que hodiernamente, os mercados consumidores de 

café estão cada vez mais exigentes que determinadas características, como o aspecto, 

número de defeitos, aroma e qualidade da bebida, são avaliadas influenciando 

brutalmente no preço de comercialização do café. E como é sabido que a broca do café 

interfere negativamente nessas características qualitativas do grão e da bebida, além de 

causar danos à grande parte da produção, a praga pode ainda trazer enormes prejuízos 

ao produtor rural. 

Desta maneira, é de suma importância ter conhecimento de um parâmetro 

quantitativo de infestação da broca do café que possa influenciar nas características 

qualitativas e quantitativas do café na região do Cerrado Mineiro, a fim de auxiliar no 

embasamento de decisões acerca do manejo e controle da broca do café. 

Tendo em vista que o café movimenta parte da economia do país e que em 

decorrência da atuação da broca do café, diversos prejuízos são causados ao produtor, o 

estudo do tema é necessário a fim de garantir maior precisão quanto à extensão dos 

danos que poderão ser causados ao produtor. 



Assim, este trabalho tem como objetivo estimar as perdas quantitativas bem como 

qualitativas, geradas em decorrência do ataque da broca do café e seu reflexo no campo 

econômico, em diferentes proporções. 

 

1.2 Material e métodos 

O experimento citado foi realizado no Laboratório de Classificação e análise 

Sensorial do Café do Centro Universitário Patrocínio (UNICERP) e também na Sala de 

Análise Sensorial do Café na Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado 

(EXPOCACCER), ambas instituições estão localizadas no município de Patrocínio, 

MG, região do Alto Paranaíba. Os grãos de café utilizados no experimento objeto do 

presente estudos, são oriundos da Fazenda São Pedro, também localizada no município 

de Patrocínio, MG. O experimento foi conduzido durante duas safras, Safras 2015/2016 

e 2016/2017, tendo início em agosto de 2016 e sendo concluído em agosto de 2017.  

A lavoura analisada por meio desse experimento, está instalada a 

aproximadamente 950 metros de altitude, latitude de 18º56´37,16´´S e longitude de 

47º05´46,55´´O. O clima é tropical classificado por Köppen (1936) como Aw, as chuvas 

ocorrem no verão, e tem um inverno seco. O solo possui baixa fertilidade natural 

classificado como Latossolo Vermelho-amarelo.  

A cultivar utilizada foi Mundo Novo IAC 11/19 (C. arábica) com 30 anos de 

idade espaçamento 4,0 x 1,0 m com 2.500 plantas/ha-1, a área recebeu o tratamento 

padrão da fazenda durante as duas safras, sem qualquer influência desta pesquisa.  

O café analisado por esse estudo, foi seco em terreiro de concreto até chegar 

próximo a 11% de umidade, após um período de descanso foi beneficiado na própria 

fazenda.  

Foram elaborados 8 tratamentos experimentais, correspondentes a porcentagens 

de grãos brocados em meio aos grãos normais, variando de 0% (testemunha) a 30 % de 

grãos brocados, todos os tratamentos experimentais estão expostos na Tabela 1. 

Nas safras avaliadas durante o estudo, foram utilizados delineamentos 

inteiramente casualizados com três repetições correspondentes a três provadores 

distintos, totalizando a quantia de vinte e quatro parcelas experimentais, compostas, 

individualmente, por uma amostra de 300g. 

O café foi coletado no momento do benefício, retirado da máquina denominada 

“bica corrida” e após a coleta, os grãos foram levados para o laboratório. Para a 

classificação foi utilizada uma peneira 14 para deixar o lote coletado uniforme e retirar 



as impurezas. Após, os grãos com peneira acima de 14, foram classificados e separados 

em dois recipientes, um contendo grãos de café normais e outro com grãos brocados. 

Foram avaliadas a perda de peso, perda da qualidade na bebida e depreciação no 

preço do café e ainda a simulação do dano econômico causado em razão da interferência 

dos grãos brocados. 

Foi realizada análise estatística descritiva dos resultados, e assim foram 

elaborados tabelas e gráficos de perda de peso, qualidade de bebida e dano econômico 

em função da porcentagem de grãos brocados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Houve uma significativa perda de peso, de 17,5% na safra dos anos de 2015 e 

2016 e de 17,6% na safra dos anos de 2016 e 2017. As perdas são baseadas na 

produtividade real do talhão, tendo como base na safra de 2015 e 2016 a produtividade 

de 50 sc ha-1 e na safra de 2016 e 2017, que teve produtividade de 10 sc ha-1, as perdas 

de peso esperadas são apresentadas na Tabela 2 e Tabela 3 respectivamente. 

 

 



As perdas de peso esperadas nas duas safras avaliadas não diferem significamente 

entre elas, tanto em peso de 1000 grãos (descrito na Tabela 2 e Tabela 3) e tampouco 

em perda de peso em kg sc-1 (descrita na tabela Tabela 2, Tabela 3 e no Gráfico 1). 

A diferença existente entre as duas safras analisas, está na perda de peso em sc ha-

1, que ocorreu em decorrência da bienalidade acentuada.  

A perda de peso encontradas nas análises é menor que a perda de 21% observada 

nos estudos apresentados por Reis et al. (1984) e Reis (2007) apud Reis et al. (2011), 

em pesquisas realizadas no estado de Minas Gerais. 

Nos dois períodos analisados, a broca do café causou interferências na qualidade 

da bebida do café e, consequentemente, depreciação no preço de comercialização. 

Na safra de 2015 e 2016 não foi constatada alteração na qualidade da bebida até 

10% de grão brocados. No entanto, a partir dos 15% foram notadas alterações de modo 

que o café passou a ser classificado como duro ou sujo. Já na porcentagem entre 20 e 

25% dos grãos brocados, foram identificados pelos provadores, uma fermentação que 

até então, não havia sido encontrada, e em decorrência disso, o café foi classificado 

como duro, sujo e fermentado. 

 

Já com 30% dos grãos brocados, o café passou da classificação de bebida suja 

para bebida riada, resultando na redução de 10% no preço da saca de café. Com essa 

redução do preço, gerou um dano de 50 R$ sc-1, em geral o café riado tem uma maior 

desvalorização, mas nos últimos anos como houve quebra na produção de café robusta 



no Brasil o café arábica de baixa qualidade (riado) foi valorizado e vem tendo melhores 

cotações. 

Na safra de 2016 e 2017 até 15% dos grãos brocados não foi verificada nenhum 

tipo de interferência. Com 20% dos grãos brocados, o café analisado recebeu a 

classificação de duro ou sujo. Na porcentagem de 25 e 30% a bebida foi classificada 

como dura, suja e fermentada. No entanto, nessa safra o café não foi classificado como 

bebida raiada, o que provavelmente ocorreu em razão de a safra produzida ter sido 

menos que a safra anterior. 

 

As estimativas dos preços de venda dos cafés foram calculadas com base nos 

preços praticados no mercado nas datas denominadas, de prova de xícara, sendo 

03/10/2016 (safra 15/16) e 21/08/2017 (safra 16/17). O aspecto e a catação dos cafés 

foram considerados padrão comercial da cooperativa sendo o diferencial para 

precificação padrão de bebida. Os preços de venda e qualidade de bebida referentes a 

cada um dos tratamentos, são descritos na Tabela 4, Gráfico 2 e Gráfico 3.  

De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, a broca da café causa 

alterações significativas na qualidade de bebida, contrapondo os resultados apontados 

por Lucas et al. (1987) apud Reis et al. (2011) que afirma não existir influência direta na 

qualidade de bebida, mas apenas no tipo de café, sendo assim a perda de qualidade seria 

causado somente pelo aspecto e defeitos do café.  

Os resultados obtidos na safra de 2015 e 2016 referentes a perda de qualidade de 

bebida do café, a bebida passou de duro para riado com apenas 30% de grãos brocados, 

são contraditórios aos resultados observado por Pimenta e Cunha (2000) apud Pimenta 

(2003) que observaram que apenas com infestações superiores a 50% de grãos brocados 

a bebida passou de dura para riada.  

 



 

A simulação do dano econômico causado pelo acúmulo das perdas de peso e 

depreciação em função da perda de qualidade na bebida, nas safras de 2015 e 2016 com 

produtividade de 50 sc ha-1 e na safra de 2016 e 2017 com produtividade de 10 sc ha-1, 

são descritos em R$ ha-1 e R$ Sc-1 na Tabela 5 e Tabela 6 respectivamente. Como 

pode ser observado na Tabela 5 os danos foram maiores na safra de 2015 e 2016 do que 

na safra 2016 e 2017. Tal fato ocorreu em razão de a produtividade da primeira safra 

avaliada ter sido muito superior a segunda. 



 

A produtividade teve do café teve enorme impacto nas perdas tanto quanto se trata 

de R$ ha-1 quanto R$ sc -1 em ambas as safras avaliadas, na safra com maior 

produtividade nos anos de 2015 e 2016, o dano econômico em R$ ha-1 foi superior em 

função da perda de peso e também qualidade de bebida. Neste caso, deve-se considerar 

que o café estava mais valorizado na safra de 2015 e 2016. 

 

O dano em R$ sc-1 também foi mais significativo na safra de 2015 e 2016, em 

função de ter havido maior perda em qualidade de bebida, constatada principalmente 

com 30% de grãos brocados, onde o café passou de bebida dura para riada e também em 

função da desvalorização do café na última safra 2016 e 2017. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perda de peso oriunda da ocorrência da broca do café foi de 17,5% na safra dos 

anos de 2015 e 2016 e de 17,6% na safra dos anos de 2016 e 2017. 

Na safra dos anos de 2015 e 2016, foi possível notar que houve alteração da 

qualidade da bebida com 15% de grãos brocados, enquanto a alteração sofrida na safra 

dos anos de 2016 e 2017 ocorreu com 20% de grãos brocados. 



Sendo assim, pode-se concluir que a broca do café pode causar um elevado dano 

econômico ao produtor, principalmente quando os danos ocasionados pela broca do café 

estão associados à de perda de peso e perda de qualidade na bebida. 
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