
 
 

Resumo 14 

PERCENTUAL DE ATAQUE DA BROCA DOS RAMOS Xylosandrus compactus 

(Eichhoff) (Coleoptera : Scolytidae) EM CLONES DE CAFÉ (Coffea canephora) 

NO NOROESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, o que faz dessa cultura 

a mais importante cultura agrícola no estado. O ataque da broca dos ramos aos 

cultivos de café conilon tem preocupado os produtores desse estado. Este inseto é 

um pequeno besouro que perfura os ramos do café para ovipositar no interior desses, 

com isso, esses ramos acabam secando e perdendo todo seu potencial produtivo, 

causando prejuízo aos cafeicultores. O presente estudo teve como objetivo determinar 

o percentual de ataque da broca dos ramos em 13 clones de café em condição de 

altitude na região noroeste do Espírito Santo. Os clones foram selecionados pelo 

programa de melhoramento do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural). Foram selecionadas 10 plantas de cada clone. Os clones 

aqui estudados foram codificados em campo de C1 a C13 e identificados como: C1 = 

73; C2 = 03; C3 = 14; C4 = 48; C5 = 22/93; C6 = 24; C7= 07; C8 = 75; C9 = 02; C10 

= 153; C11 = 16; C12 = 139; e C13 = A1. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e, posteriormente, ao teste de média Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Conforme o teste de Scott-Knott, os 13 clones foram classificados em três grupos: a 

(39% de ataque), b (21% de ataque) e c (5% de ataque). O clone C13 foi o que 

apresentou maior percentual de ataque, sendo classificado isoladamente no grupo a. 

O segundo grupo (b) foi composto pelos clones C9, C1, C10 e C4. Por fim, os clones 

C11, C6, C2, C8, C7, C12, C5 e C3 apresentaram os menores percentuais de ataque, 

formando, assim, o terceiro grupo (c). O maior percentual de ataque da broca dos 

ramos ocorre para clones com características fenotípicas de robusta. Mas somente a 

característica fenotípica (conilon/robusta) não assegura a preferência do inseto. O 

plantio contínuo, em larga escala, de poucas variedades, também pode contribuir com 

a alteração da preferência alimentar. É o que podemos notar com o C9, material 

tipicamente de conilon usado em grande proporção nas áreas de plantio, mas 

explorado sem critério técnico. 

Palavras-chave: Broca; Conilon; Melhoramento genético; Scolytidae. 
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