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O presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto de alguns produtos fitossanitários utilizados em
diferentes estratégias de manejo, às populações de parasitóides e vespas predadoras do bicho-mineiro Leucoptera
coffeella (Guérin-Mèneville & Perrotet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae), bem como, a eficiência dos produ-
tos no controle dessa importante praga da cafeicultura brasileira. Foi conduzido um experimento em uma
lavoura cafeeira, variedade Mundo Novo, com sete anos de idade, situada no município de Campo Belo - MG.
Os estudos foram realizados por meio de coletas quinzenais de folhas de cafeeiro (3o ou 4o par de folhas
totalmente expandidas do ápice do ramo à base) situadas no terço médio das plantas úteis de cada parcela.
Realizou-se uma aplicação de inseticidas granulados de solo, em fevereiro, mais duas foliares, sendo a primeira
em julho e a outra em setembro para o controle do bicho-mineiro, no ano de 2001. Para o ano de 2002,
efetuou-se uma aplicação de inseticidas granulados de solo, em fevereiro, e uma foliar em julho. Paralelamen-
te à condução e avaliação do experimento, foram obtidas informações relacionadas às condições climáticas
da região, na estação de meteorologia da UFLA, em Lavras - MG. Nas avaliações da dinâmica populacional da
praga e do impacto dos produtos sobre os inimigos naturais, coletaram-se folhas que foram levadas ao Labo-
ratório de Estudos de Seletividade do Departamento de Entomologia da UFLA, para avaliação dos seguintes
parâmetros: número de ovos do bicho-mineiro/60 folhas coletadas, de larvas vivas, porcentagem de folhas
minadas, de minas predadas e número de parasitóides emergidos, quando os inseticidas foram aplicados via
foliar. Além desses parâmetros, avaliou-se também o efeito fitotônico (incremento do comprimento dos ramos
de plantas marcadas de cafeeiro), em parcelas onde se aplicou inseticidas granulados no solo. Nas mais de
trinta avaliações efetuadas (fevereiro de 2001 a dezembro de 2002), observou-se que os inseticidas granula-
dos apresentaram um efetivo controle do bicho-mineiro, tendo impacto negativo sobre a fase de ovo da praga,
bem como todos os tratamentos foliares e granulados proporcionaram uma redução significativa da porcenta-
gem de folhas minadas e de larvas vivas. Os índices de predação encontrados, foram de forma geral, baixos
em relação aos relatados para Minas Gerais; entretanto, observou-se que nos períodos de maior precipitação
ocorreram menores índices de predação. Quanto ao efeito dos produtos fitossanitários granulados e foliares
sobre vespas predadoras, observou-se que todos os inseticidas provocaram redução significativa da porcenta-
gem de minas predadas. Todos os produtos granulados e foliares foram tóxicos aos parasitóides do bicho-
mineiro; entretanto, constatou-se que aldicarbe (Temik 150G) e betacyflutrin (Turboâ) causaram menor im-
pacto em relação aos demais inseticidas. Dessa forma, esses dois inseticidas podem ser recomendados em
estratégias e táticas de controle dessa praga-chave do cafeeiro, já que ao mesmo tempo em que eles mantêm
a praga abaixo do nível de controle, causam menor impacto sobre os parasitóides do bicho-mineiro.
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