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1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e, em vista de preocupações 
manifestadas pelos Membros em sessões recentes do Conselho Internacional do Café com a 
proliferação de doenças e pragas que afetam o café, consulta os Membros exportadores sobre 
a situação, em seus países, das quatro importantes pragas e doenças a seguir, que foram 
objeto de projetos patrocinados pela OIC: 
 
• Traqueomicose do Café (TC) 
• Broca do Café (BC) 
• Broca Branca do Tronco (BBT) 
• Ferrugem do Café (FC) 
 
2. Solicita-se aos Membros que preencham e devolvam o questionário em anexo ao 
Diretor-Executivo até 15 de setembro de 2007.  
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Questionário sobre pragas e doenças do café 
Traqueomicose do Café (TC) 

Broca do Café (BC) 
Broca Branca do Tronco (BBT)  

Ferrugem do Café (FC) 
 
 

As respostas aos quesitos abaixo ajudarão a OIC e seus parceiros a concentrar 
esforços futuros nos problemas em foco, contribuindo para mobilizar mais 
recursos para novos projetos. 
 
1) País Membro da OIC:          
 
 
2) No país Membro acima, as seguintes pragas/doenças: 
 
 São um grande problema    São um problema    Estão presentes       Não estão presentes 
TC:                                      
BC:                                       
BBT:                                       
FC:                                       
 
 
3) Nos últimos 3 a 5 anos o problema:  
 

   Piorou muito     Piorou     Continuou mais ou     Melhorou           Quesito não se aplica 
         menos igual 

TC:                                       
BC:                                     
BBT:                                     
FC:                                     
 
 
4) Os setores mais afetados são:  
 

 Grandes fazendas   Pequenas propriedades  Todos   Quesito não se aplica 
 
 
5) As medidas tomadas pela maioria dos cafeicultores para controlar as 

pragas e doenças são: 
 

Eficazes   Ineficazes  Não-existentes  Quesito não se aplica 
 
TC:                              
BC:                               
BBT:                               
FC:                               



   
 
 
6) Os conhecimentos que a maioria dos cafeicultores tem de pragas e 
 doenças são: 
 

Bons  Médios  Insuficientes        Quesito não se aplica 
TC:                            
BC:                             
BBT:                             
FC:                             
 
 
7) As instituições cafeeiras nacionais estão enfrentando os problemas 
 abaixo: 
 

Bem   Não muito bem   Mal         Quesito não se aplica 
TC:                          
BC:                           
BBT:                           
FC:                           
 
 
8) A contribuição da cooperação internacional para enfrentar os 
 problemas abaixo é: 
 

Boa      Não muito boa    Insuficiente       Quesito não se aplica 
TC:                            
BC:                             
BBT:                                 
FC:                                 
 
 
9) Depois que estas pragas e doenças afetam uma propriedade, os 

cafeicultores provavelmente: 
 
A. Nada fazem      B. Abandonam a cafeicultura 
 
C. Replantam com Robusta    D. Replantam com Arábica   
 
E. Usam controle químico    F. Adotam Manejo Integrado de Pragas (MIP)  
 
Indique sua avaliação, usando as letras acima para especificar a situação 
de cada praga/doença: 
 
  A   B  C  D E F Outras 
TC:             
BC:              
BBT:              
FC:              



   
 
10) Você vê o futuro da cafeicultura em seu país como: 
 

 Otimista            Regular     Pessimista 
 
11) Em sua opinião, qual seria a próxima medida mais importante a 

tomar para controlar cada um dos problemas abaixo? 
 
TC:             
            
             
 
 
BC:             
            
             
 
BBT:             
            
             
 
FC:             
            
             
 
 
12) Acrescente aqui os comentários que queira fazer: 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             


