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Incidência do bicho-mineiro determinado pela influência da altitude em 
cafeeiro arábica nas Montanhas do Espírito Santo 
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O café fornece empregos e renda no meio rural do estado do Espírito Santo, sendo 
considerado de suma importância para a agricultura de base familiar e é a 
principalmente cultura que proporciona a fixação da família no interior. Duas espécies, 
arábica e conilon, são cultivadas nesse estado brasileiro, sendo o café arábica 
presente em regiões de altitudes acima de 500m. Pragas podem interferir na 
produtividade dessa cultura e o nível populacional de insetos, tais como o bicho-
mineiro do cafeeiro, Leucoptera coffeella (Guérin Méneville & Perrittot, 1842) 
(Lepidoptera: Lyonetiidae), está diretamente relacionado aos fatores climáticos. A 
altitude do estado do Espírito Santo enquadra-o como um dos territórios brasileiros 
mais vulneráveis climaticamente ao ataque desse inseto-praga. Diferentes altitudes 
podem apresentar diferentes características de temperatura, umidade relativa do ar e 
precipitação pluvial. Tais fatores podem alterar o nível de infestação das pragas. O 
objetivo desse trabalho foi observar, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 
2020, a possível influência da altitude na incidência do bicho-mineiro em café arábica 
de diferentes idades e em duas altitudes. Os experimentos foram implantados em 
espaçamentos de 2,2 m x 0,8 m e conduzidos nas Fazendas Experimentais de Venda 
Nova (700m) e Mendes da Fonseca (950m)/INCAPER, na região da Indicação 
Geográfica “Café Montanhas do Espírito Santo”. As coletas e análises foram 
realizadas a cada 45 dias nas 5 plantas centrais em cafeeiros conduzidos sem o uso 
de agrotóxicos. Nos experimentos implantados em 2015 constatou-se semelhantes 
níveis máximos de incidência de folhas minadas nas altitudes de 700m (46,9%) e 
950m (46,6%). A 700m, três dos 13 materiais genéticos avaliados atingiram o nível de 
ação para controle (30% minas ativas); dois materiais genéticos atingiram o nível de 
ação na altitude de 950m. Nos experimentos instalados em 2019 constatou-se que o 
nível de ação de controle não foi atingido em nenhum dos 44 materiais genéticos nas 
duas altitudes avaliadas. Conclui-se que a altitude interferiu na infestação do bicho-
mineiro, mas foi dependente do material genético utilizado. 
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