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OCORRÊNCIA DE MINAS E CASULOS DE BICHO MINEIRO (Leucoptera coffeellum GUÉRIN-MÉNEVILLE,
1842, LEPIDOPTERA:LYONETIIDAE) EM PLANTAS RECEPADAS DE CAFÉ (Coffea arabica L.)

CULTIVADAS EM TRÊS ESPAÇAMENTOS DE PLANTIO
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A identificação dos níveis de infestação e da intensidade do ataque de pragas ao longo do ano produtivo é o
fator determinante para o estabelecimento de um programa eficaz de manejo de pragas, capaz de reduzir o
impacto ambiental dos agrotóxicos, minimizar os riscos de contaminação dos aplicadores e de consumidores,
reduzir os custos de produção e conseqüentemente viabilizar economicamente a cafeicultura. O clima exerce
grande influência sobre a população do bicho-mineiro Leucoptera coffeellum. A temperatura alta favorece o
desenvolvimento do inseto e o aumento das precipitações e da umidade relativa o desfavorecem, sendo neces-
sário um período longo de seca para aumentar o número de lesões. Na fase de lagarta, o bicho mineiro destrói
parte importante da superfície foliar fotossintetizadora das plantas, resultando em prejuízos de até 50 % na
produção dos frutos. O ciclo evolutivo do inseto varia de 19 a 87 dias, de acordo com as condições climáticas,
principalmente temperatura, umidade relativa do ar e precipitação. Tal característica pode conferir à praga
uma peculiaridade comportamental e uma maior capacidade de danos nas lavouras conforme o clima das
diferentes regiões produtoras de café do país. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar o efeito dos
espaçamentos de plantio sobre a fitossanidade de plantas recepadas de café, cultivar Catuaí Vermelho, linha-
gem 144, durante o primeiro ano de produção. O experimento foi conduzido em Campo Alegre de Goiás
usando um delineamento em blocos casualizados com parcelas sub-subdivididas, 12 tratamentos e quatro
repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de três espaçamentos de plantio (2,0 x 0,6; 2,0 x 1,2
e 4,0 x 0,6 m) e das quatro posições geográficas para as quais estavam voltados os ramos e de seis períodos
de avaliação.  A incidência de minas nas folhas dos cafeeiros não foram influenciadas pelos espaçamentos de
plantio, mas sofreram influência das posições geográficas para as quais estavam voltados os ramos e dos
períodos de avaliação.  A severidade do ataque do inseto nas folhas não foi influenciada pelos espaçamentos
de plantio e pelas posições geográficas, mas, sofreu influência dos períodos de avaliação. O número de
minas fechadas não foi influenciado pelos espaçamentos de plantio e pelas posições geográficas para as
quais estavam voltados os ramos. Entretanto, os períodos de avaliação influenciaram o número de minas
fechadas presente nas folhas dos ramos amostrados. Não ocorreu diferença estatisticamente significati-
va entre as médias do número de minas abertas presente nas folhas das plantas cultivadas nos três
espaçamentos e dos ramos das quatro posições geográficas avaliadas. Foi constatada influencia altamente
significativa dos períodos de avaliação sobre o número de minas abertas exibido pelas folhas dos ramos dos
cafeeiros. De acordo com a análise estatística os espaçamentos de cultivo e as posições geográficas para as
quais estavam voltados os ramos, não influenciaram significativamente tanto a incidência quanto o número de
casulos de bicho mineiro. Os períodos de avaliação influenciaram a incidência e o número de casulos presente
nos ramos estudados.
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