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O bicho-mineiro das folhas do cafeeiro, Leucoptera coffeella, vem se caracterizando nas últimas décadas
como a principal praga da cultura no Brasil. Visando à obtenção de variedades de Coffea arabica resistentes
ao bicho mineiro, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) realiza um programa de desenvolvimento genético
de plantas resistentes, através de cruzamentos convencionais, utilizando como fonte de resistência a espécie
diplóide Coffea racemosa. Este projeto propôs uma avaliação comparativa da anatomia foliar e do dano causado
pelo inseto nas espécies parentais C. arabica e C. racemosa, e em indivíduos selecionados de progênies com
diferentes níveis de resistência pertencentes às gerações RC5 e F2RC4, com o objetivo de fornecer ferramentas
para uma futura identificação dos genes que codificam para resistência das plantas/inseto. Foram estudadas
cinco plantas adultas de cada material genético em condição de campo. Os estudos anatômicos foram efetuados
em folhas do terceiro e quarto pares, a contar do ápice caulinar, que foram cortadas transversalmente e
fixadas em lâminas permanentes. A avaliação consistiu em trinta medições de cada indivíduo da espessura das
cutículas adaxial e abaxial, epiderme superior e inferior, parênquimas paliçádico e lacunoso, espessura total da
folha e porcentagem do mesófilo foliar representada pelo parênquima paliçádico. Para a avaliação das lesões,
as folhas das plantas estudadas foram infestadas em gaiolas de criação do inseto. Posteriormente, foram
mantidas em câmara úmida e em seguida fixadas em lâminas permanentes, um e quatro dias após a eclosão
das lagartas. A avaliação consistiu em medições do diâmetro das lesões causadas pelo bicho mineiro no
parênquima paliçádico das folhas. As comparações dos tecidos foliares revelaram que à exceção das espessuras
do parênquima paliçádico e da cutícula inferior, as espécies C. arabica e C. racemosa têm as demais estruturas
anatômicas bastante distintas uma da outra. É importante salientar que as lagartas de L. coffeella se alimentam
exclusivamente das células do parênquima paliçádico e embora não tenham sido observadas diferenças
estatísticas entre as espécies parentais, no que concerne a espessura deste tecido, observou-se que a
porcentagem do mesófilo foliar representada pelo parênquima paliçádico é bastante superior na espécie C.
racemosa. A cutícula superior e as epidermes superior e inferior são mais espessas em C. racemosa, enquanto
o parênquima lacunoso é maior em folhas de C. arabica.As avaliações realizadas em plantas resistentes e
suscetíveis selecionadas nas gerações F2RC4 e RC5 revelaram que nenhum dos tecidos avaliados difere entre
estes dois grupos. No entanto, como observado nas espécies parentais, estes grupos de plantas são distintamente
caracterizados pelo nível de resistência ao bicho mineiro, o que sugere que as características anatômicas
avaliadas não devem estar relacionadas com o mecanismo de resistência a L. coffeella. Entre as espécies C.
arabica e C. racemosa, assim como entre as populações resistentes e suscetíveis, o dano médio provocado
pelas lagartas de L. coffeella foi significativamente diferente. O diâmetro médio das lesões foi cerca de duas
vezes superior na espécie C. arabica e três vezes superior na população C. arabica x C. racemosa (Suscetível).
De modo semelhante, em média, o dano mensurado quatro dias após eclosão das lagartas (1,033mm) foi
estatisticamente superior ao observado um dia após a eclosão (0,358mm), evidenciando o desenvolvimento
larval e a destruição gradual do tecido foliar. As lesões verificadas um dia após eclosão em C. racemosa e C.
arabica x C. racemosa (Resistente) foi significativamente inferior ao verificado em C. arabica e C. arabica x C.
racemosa (Suscetivel), no mesmo período. A julgar pelo dano causado pelas lagartas um e quatro dias após
eclosão em populações com diferentes níveis de resistência, pode-se considerar que a resistência das plantas
estaria relacionada à redução no inseto, da digestibilidade de substâncias presentes no parênquima paliçádico.
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