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PLANO DE AMOSTRAGEM SEQÜENCIAL DO BICHO MINEIRO COM AVALIAÇÃO DE PRESENÇA/
AUSÊNCIA EM FOLHAS DO TERÇO APICAL DE CAFEEIRO EM FORMAÇÃO

Shaiene C. MORENO, Ivênio R. OLIVEIRA, Marcelo C. PICANÇO, Lesando M. GONTIJO, Alfredo H. R. GONRING,
Elizângela G. FIDELIS, Emerson C. BARROS

UFV/Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Biologia Animal, Entomologia Agrícola Laboratório de
Manejo Integrado de Pragas, 36571-000 – Viçosa, MG. E-mail: picanco@mail.ufv.br

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. Para a
adoção de práticas racionais de manejo de pragas, entre outros fatores, é necessário conhecer o nível de
controle e fazer o monitoramento dos níveis de infestação, sendo que esse último pode ser obtido a partir dos
métodos de amostragem convencional e seqüencial. O plano de amostragem seqüencial tem vantagens sobre
o plano convencional por possibilitar amostragens mais rápidas, baratas e precisas. Assim, esse trabalho teve
com objetivo determinar um plano de amostragem seqüencial do bicho mineiro com presença/ausência em
folhas do terço apical de cafeeiro em formação. Esta pesquisa foi realizada em lavouras comerciais de café da
variedade Catuaí no município de Viçosa e São Gotardo. MG, 2002. As variáveis analisadas foram o número
e a presença/ausência de minas de L. coffeella nas folhas. Foram estudados tamanhos de amostra compostos
para plano de amostragem convencional a 5, 10, 15, 20 e 25% de precisão. Os valores do intercepto (a) e
inclinação (b) da lei de potência de Taylor para minas com lagartas na região do terço apical foram a = 1,3852
± 1,293 e b = 0,9791ns ± 0,1321) com R2 = 0,8724. O número de amostras em função do coeficiente de
variação de 5, 10, 15, 20 e 25% para os planos convencionais com avaliação de presença/ausência de minas
com lagartas foram, 3383, 846, 376, 211 e 135 amostras/talhão, respectivamente. Os parâmetros estimados
da regressão linear entre as proporções de unidades amostrais (sexto par de folhas) com ausência de minas de
L. coffeella com as densidades médias de minas por unidades amostrais, foram: intercepto a = -0,24 ± 0,17
e inclinação b = 0,99 ± 0,09) com R2 = 0.93. A estimativa da proporção de unidades amostrais considerando
o nível de controle de 3 minas de L. coffeella /par de folha foi 0,90 e as proporções críticas dos limites inferior
e superior, de 1/3 e 2/3 das proporções de unidades amostrais foram 0,30 e 0,60, respectivamente. Os limites
de decisão para a amostragem binomial foram determinados usando a inclinação (S) e o intercepto (I),
correspondendo a 0,4992 e 2,3396 respectivamente. As probabilidades de erro para classificação das
densidades foram: α e β iguais a 0,05. Dessa forma, justifica-se a construção de um plano de amostragem
seqüencial, com presença/ausência de minas de L. coffeella com lagarta no dossel apical de lavouras em
formação com mínimo de 7 amostras e máximo de 135 amostras.
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