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INTRODUÇÃO

O bicho-mineiro, Leucoptera coffeella (Guérin- 
Mèneville & Perrottet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae)
(Fig. 1), é um inseto cujas lagartas minam as fo-
lhas do cafeeiro, seu único hospedeiro (Fig. 2). O 
adulto é uma mariposinha prateada de 6,5 mm de 
envergadura. Apresenta ciclo evolutivo completo, 
passando pelas fases de ovo, lagarta, crisálida e 
adulta (Fig. 3).
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Figura 1 - Adulto (mariposinha) do bicho-mineiro

Figura 2 - Folhas de cafeeiro minadas pelas lagartas do 
bicho-mineiro

Figura 3 - Ciclo biológico do bicho-mineiro

Bicho-mineiro - Biologia do inseto
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O bicho-mineiro é a principal praga do cafeeiro 
Arábica, no Brasil, principalmente em regiões de cli-
ma quente, de menores médias anuais de chuvas e 
de umidade relativa do ar.

Dentre as muitas regiões cafeeiras, implanta-
das em clima quente, podem-se citar as cafeicultu-
ras do Cerrado mineiro, do noroeste e centro-oeste 
de Minas Gerais, do oeste da Bahia e do município 
de Centralina (GO). Nessas regiões, o controle do 
bicho-mineiro é diferenciado, já que desfolhas drásti-
cas, como resultado do ataque por suas lagartinhas 
que minam as folhas do cafeeiro, podem acontecer, 
comprometendo a produtividade das lavouras. Seus 
prejuízos, após uma desfolha drástica na época seca 
do ano, antecedendo às floradas, podem atingir até 
72% na produção de café. Daí a importância de to-
dos os cafeicultores preservarem o enfolhamento 
anterior às floradas (setembro/outubro) de suas la-
vouras, para garantir a safra seguinte e as demais. A 
safra atual, de 2015, já está garantida nos cafeeiros. 
Essa preservação deve acontecer todos os anos.

Ao contrário, na grande cafeicultura do Sul 
de Minas, que corresponde a, aproximadamente, 
50% da mineira e 25% da brasileira, região de cli-
ma ameno, ao longo dos anos, de um modo geral, 
as infestações de bicho-mineiro têm sido baixas, de 
fácil controle químico, com maior evidência de ata-
que em lavouras novas, de menor área foliar, com 
pouca aplicação de inseticida. Geralmente, seu maior 
ataque acontece no período seco do ano, num único 
pico populacional, de fácil controle (Gráfico 1). Como 
resultado, nessa região, o bicho-mineiro é sensível 
aos inseticidas convencionais aplicados em pulve-
rização, ao contrário de regiões de clima quente. 
Provavelmente, isto ocorreu por causa do desen-
volvimento de outras raças da praga, resistentes 
aos referidos inseticidas, por serem aplicados, na 
maioria das vezes, de maneira indiscriminada, resul-
tando em desequilíbrios biológicos e gerando gene-

ticamente gerações posteriores resistentes de bicho-                                                                                   
mineiro, as quais não morrem com tais produtos. Altas 
temperaturas degradam ou metabolizam mais rapi-
damente os inseticidas nas folhas, transformando-
os em outros compostos, sem ação inseticida. Daí, 
apresentarem menores períodos de controle.

Atipicamente, como resultado de uma longa 
estiagem ocorrida no período de dezembro de 2013 
a outubro de 2014, jamais vista, e do grande veranico 
ocorrido em janeiro de 2015, com altas temperaturas 
e ausência de chuvas, o comportamento do bicho- 
mineiro mudou na cafeicultura do Sul de Minas e, 
possivelmente, em outras. Ao final do período seco 
de 2014, como resultado do ataque do bicho-mineiro, 
a presença de adultos (mariposinhas) e de crisálidas 
(casulos em forma de X), em folhas baixeiras nos ca-
feeiros, era muito acentuada (Fig. 4).

Gráfico 1 - Curva de flutuação população do bicho-mineiro 
no Sul de Minas, região de clima ameno

Figura 4 - Crisálidas (casulos) de bicho-mineiro em forma de X

Começando o período chuvoso em novembro 
de 2014, as lagartas do bicho-mineiro remanescen-
tes nas lesões ou minas nas folhas dos cafeeiros 
transformaram-se em crisálidas, e, depois, em de-
zembro, em adultos (mariposinhas), em grande nú-
mero. As mariposinhas fêmeas foram logo copuladas 
e reinfestaram inúmeras lavouras de café, dando 
continuidade ao ataque, por meio da colocação de 
ovos agrupados em grande número, na página supe-
rior das folhas, principalmente nos seus terços supe-
rior e inferior. Essa reinfestação, totalmente atípica, 
resultou em minas ou lesões marrons, grandes, nas 
folhas dos cafeeiros (Fig. 5), com muitas lagartinhas 
da praga no seu interior (Fig. 6), chamando a aten-
ção de cafeicultores e técnicos para essa situação 
atípica. Com a interrupção das chuvas em janeiro de 
2015, com dias longos e altas temperaturas, a infes-
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tação do bicho-mineiro explodiu, com grande número 
de minas ou lesões por folha, requerendo controle 
químico antecipado por meio da pulverização de um 
inseticida na parte aérea dos cafeeiros, como ocor-
reu em dezembro 2013 e em janeiro 2014.

A pulverização foi requerida mesmo em lavou-
ras de café que receberam inseticidas sistêmicos de 
solo, em outubro/novembro do ano anterior, resulta-
do da instabilidade climática.

Em condições normais, com chuvas abundan-
tes do período chuvoso, as crisálidas (casulos) ou 
morrem ou entram em longa diapausa, não emergin-
do adultos, o que praticamente zera a infestação do 
bicho-mineiro. No ano seguinte, em condições ideais, 
adultos emergem das crisálidas, iniciando, assim, o 
primeiro ciclo do bicho-mineiro no ano. Porém, atipica-
mente, nos dois últimos anos (2013/2014), pela insta-
bilidade climática, o comportamento da praga mudou.

INFESTAÇÃO ATÍPICA DO BICHO-MINEIRO E 
CONTROLE ANTECIPADO

O controle químico com pulverização de inse-
ticida foi requerido em dezembro de 2014/janeiro de 
2015. A partir de janeiro deste ano, já como resultado 
do ataque anterior, observaram-se, nas lavouras ata-
cadas, folhas verde-escuras com minas esbranqui-
çadas. Mesmo assim, em visitas técnicas, constatou-
-se, nessas lavouras, a presença de minas ou lesões 
novas e de crisálidas (casulos em forma de X), que 
poderão reinfestar as lavouras, se a seca continuar. 
Daí a importância do controle químico via pulveriza-
ção, que está sendo realizado acertadamente pelos 
cafeicultores, sob orientação técnica, já que em mui-
tas lavouras o índice de ataque ultrapassou o de con-
trole recomendado para essas regiões, o qual é de 
30% ou mais, nos limites dos terços médios e supe-
rior dos cafeeiros. Portanto, se a única pulverização, 
visando zerar a infestação atípica do bicho-mineiro, 
não foi realizada em janeiro, o cafeicultor poderá 
fazê-la no período de fevereiro/março, dependendo 
da presença de ovos, minas com lagartas vivas e 
casulos nas folhas, e de adultos na lavoura. A única 
pulverização é recomendada somente para lavouras 
que foram atipicamente infestadas pelo bicho-minei-
ro. Outras pulverizações nas lavouras de café, na re-
ferida região, só serão requeridas, se o bicho-mineiro 
voltar a infestar. Entretanto, tal infestação é imprová-
vel, já que chuvas abundantes voltaram a ocorrer em 
fevereiro, com prenúncio de normalização, as quais 
são, naturalmente, adversas a essa praga.

Os cafeicultores, diante desse quadro, estão 
realizando o controle químico do bicho-mineiro via 
pulverização, atípico e antecipado, visando zerar a 
infestação do bicho-mineiro nas lavouras, já que as 
folhas minadas, presentes nos cafeeiros com ataque 
atípico, praticamente não caem pelo intenso fluxo da 
seiva nas plantas nessa época do ano. Esse fluxo 
impede a síntese do hormônio etileno, que é acu-
mulado no pecíolo das folhas a partir do estímulo de 
minas ou lesões do bicho-mineiro e de pústulas da 
doença ferrugem nas folhas, no período seco do ano. 
Alguma queda de folhas minadas poderá ocorrer no 
ápice do terço superior dos cafeeiros, onde o fluxo de 
seiva é menor. Ainda, nesses cafeeiros pulverizados, 
as folhas novas emitidas, de coloração verde-clara, 
não conterão minas, podendo não mais necessitar 
de pulverização em 2015, pela ausência de reinfesta-
ção. Vai depender do comportamento do clima.

Figura 5 - Minas ou lesões marrons em folha do cafeeiro, 
do ataque atípico do bicho-mineiro

Figura 6 - Mina grande de bicho-mineiro em folha de café 
com muitas lagartas da praga em atividade
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Outro detalhe importante é que essas folhas 
minadas, presentes nos cafeeiros como resultado 
da infestação atípica da praga, nessa época do ano, 
continuam realizando fotossíntese e, à medida que 
os ramos crescem em extensão, essas folhas mina-
das ficarão interiorizadas nos cafeeiros.

RECOMENDAÇÕES

O ataque atípico de bicho-mineiro, ocorrido na 
cafeicultura do Sul de Minas, em dezembro de 2014 
e janeiro de 2015, não resultou em prejuízo, já que a 
frutificação da safra de 2015 está garantida nos ca-
feeiros. Para a safra de 2016, os cafeeiros estão em 
intensa vegetação, que garantirá tal safra. É impor-
tante que, em todos os anos, os cafeicultores preser-
vem o enfolhamento anterior às floradas, para que 
estas sejam emitidas pelos cafeeiros e aconteça um 
vingamento normal de frutos. Outra boa informação 
técnica é que os cafeeiros, com os tratos culturais 

normais e com a ocorrência normal de chuvas, vege-
tam até maio, crescendo em altura e em diâmetro de 
copa, sem infestação do bicho-mineiro.

Nos próximos anos, voltando o clima ao nor-
mal, as infestações do bicho-mineiro ocorrerão so-
mente no período seco do ano, como sempre aconte-
ceu, requerendo controle químico recomendado pela 
pesquisa e já conhecido e em uso pelos cafeicultores 
e técnicos.

Os melhores inseticidas para o controle do 
bicho-mineiro em pulverização, no Sul de Minas, são 
o rinaxipir (90g p.c./ha) classe toxicológica III, tarja 
azul, com longo período de controle, e a mistura de 
um inseticida fisiológico e fosforado (vide bula). O in-
seticida fisiológico, aplicado só, não possui ação de 
choque, daí atuar apenas após 30 dias. Portanto, de-
ve-se aplicá-lo em mistura com um inseticida fosfora-
do, que apresenta ação rápida em matar as lagartas 
do bicho-mineiro dentro das minas ou lesões.


