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O bicho mineiro do cafeeiro Leucoptera coffeella (Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae) é praga chave
da cafeicultura devido a sua ocorrência generalizada nos cafezais e aos grandes prejuízos causados. Seu ciclo
biológico varia de 19 a 87 dias (ovo: 5-10 dias, larva: 9-40 dias e pupa: 4-26 dias) e a longevidade do adulto é
de 15 dias. As larvas se alimentam do parênquima foliar formando minas, o que causa redução da área
fotossintetizante e senescência precoce das folhas atacadas causando grandes prejuízos na lavoura. Dentro
da filosofia do Manejo Integrado de Pragas, há a necessidade de se conhecer quais os fatores que interferem
na intensidade de ataque das pragas às culturas. Entre esses fatores, os mais importantes são o controle
biológico natural, os fatores climáticos e as características da planta hospedeira. Esta pesquisa foi realizada
em lavoura de café Catuaí em fase de produção no Campus da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa,
MG. Foram estudados os fatores de mortalidade natural do bicho mineiro no período seco (maio a junho de
2002) em folhas pertencentes aos terços apical, mediano e basal do dossel. Também determinaram-se os
fatores mais importantes de mortalidade para o bicho mineiro do café para as fases de ovo, larva e pupa
durante o transcorrer do período de avaliação. Na avaliação da mortalidade nas fases de ovo, larva e pupa
foram utilizados três talhões do cafezal, onde foram marcados 1050 ovos, minas e pupas de até um dia de
idade em cada época nos terços apical, mediano ou basal do dossel, sendo 350 em cada um destes terços.
Nessas fases foram monitoradas, ao longo dos dias, as causas de mortalidade ocorridas Na avaliação do
impacto das chuvas sobre a mortalidade de larvas de L. coffeella após a ocorrência de precipitações, foram
coletadas 300 folhas minadas que possuíam larvas (100 por terço do dossel). Essas folhas foram levadas para
o laboratório e as minas foram abertas sob microscópio estereoscópio. As larvas que estavam mortas
recentemente em minas inundadas por água da chuva foram consideradas mortas por este fator. Na avaliação
da mortalidade de larvas por entomopatógenos foram coletadas 300 folhas minadas em cada época de avaliação
(100 em cada terço do dossel), sendo as folhas levadas ao laboratório e as minas abertas sob microscópio
estereoscópio com capacidade de aumento de 10 a 45 vezes. As larvas que apresentavam sintomas de
doenças fúngicas, bacterianas ou viróticas segundo sintomatologia descrita foram consideradas mortas por
tais fatores. Na avaliação do parasitismo e distúrbios nas ecdises, em cada época do ano foram coletadas 300
folhas minadas contendo larvas nas quais avaliou-se a taxa de parasitismo. Para tanto, as larvas foram criadas
no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas do DBA/UFV, sob temperatura, umidade e fotoperíodo ambiente.
foram utilizados potes plásticos de 500 ml de capacidade, perfurados em suas tampas e telados com organza.
No interior destes, as folhas coletadas foram acondicionadas e mantidas com o pecíolo imerso em água. Os
parasitóides que emergiam eram retirados, contados e separados por morfoespécie. Após o término do período
larval, a porção das folhas contendo pupas foi cortada e colocada em vidros transparentes de 10 mL de
capacidade os quais foram mantidos sob temperatura, umidade e fotoperíodo ambiente. Esses recipientes
foram tampados com parafilme com perfurações de cerca de 1 mm de diâmetro. No interior dos frascos foram
colocados pedaços de algodão hidrófilo umedecidos para se evitar a dessecação das pupas. À medida que os
adultos de L. coffeella e os parasitóides emergiam eles eram retirados dos frascos e contados. Os parasitóides
foram separados por morfoespécie e enviados a especialistas na identificação destes insetos. Após o final da
fase larval, as minas nas quais não emergiu nenhum parasitóide e em que não se observou nenhum furo de
saída da larva para empupar foram abertas para a avaliação das causas da morte. As larvas que não
apresentaram nenhum sintoma de morte por entomopatógenos foram consideradas mortas por distúrbios nas
ecdises. A mortalidade natural de L. coffeella foi semelhante nos três terços do dossel do cafeeiro. A fase
crítica de mortalidade para L. coffeella foi a de ovo seguida da larval. Os fatores chave de mortalidade de L.
coffeella foram inviabilidade de ovos, o impacto das chuvas em ovos recém-ovipostos e larvas e, o parasitismo
de larvas por Hymenoptera sp. O tamanho da população de L. coffeella no período seco do ano foi determinada
pela combinação das mortalidades nas fases de larva e pupa. Os fatores mais importantes de mortalidade de
ovos de L. coffeella foram a inviabilidade destes e a predação por artrópodes. Os fatores mais importantes de
mortalidade de larvas foram os Vespidae predadores e muda incompleta. Os fatores mais importantes de
mortalidade de pupas foi o parasitismo por Orgilus niger Penteado-Dias (Hymenoptera: Braconidae) e má
formação da pupa.
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