
 
 

Resumo 30 

Influência da posição do sol sobre a infestação natural do bicho-mineiro em 

café arábica na região Montanhas do Espírito Santo 

Maurício Lorenção Fornazier1*; José Salazar Zanuncio Junior2; Rogério Carvalho Guarçoni3; 

Luciana Aparecida Botacim4; Elaine Manelli Riva Souza2; Maurício José Fornazier2 

1Bolsista Fapes. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Alegre. 2Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Incaper). CPDI Serrano, BR 262 Km 94, Domingos Martins-ES. Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Incaper). 3Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)/Bolsista 

FAPES/SEAG. CPDI Serrano, BR 262 Km 94, Domingos Martins-ES.4Bolsista FAPES. Universidade Federal do Espírito Santo. 

Campus Alegre. *mauzier_lf@hotmail.com 

O bicho-mineiro, Leucoptera coffeella (Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae) 

em sua fase larval ataca folhas do cafeeiro. Ocorre necrose dos tecidos afetados, 

diminuindo a capacidade fotossintética e queda na produtividade devido à desfolha 

precoce, e consequente prejuízo ao agricultor. Isso torna esse inseto praga chave do 

cafeeiro. Fatores externos influenciam no nível de infestação dessa praga. Um desses 

fatores é o aumento da temperatura que encurta o ciclo de vida do bicho-mineiro 

permitindo a ocorrência de maior número de ciclos durante o ano. A ocorrência da 

praga pode variar em intensidade em detrimento ao seu posicionamento na planta, 

uma vez que a incidência do sol se mostra maior em uma região específica do 

cafeeiro. É fundamental identificar em qual das porções laterais da planta o inseto-

praga está presente em sua maioria de acordo com a posição do sol e assim colaborar 

para indicar qual o melhor método e local para amostragem e controle da praga. O 

objetivo deste estudo foi determinar a relação entre duas posições de amostragem na 

planta em relação ao sol (faces sol nascente e poente) na incidência do bicho-mineiro 

e seus inimigos naturais em lavouras de café arábica implantadas em 2015. Os 

experimentos foram implantados em espaçamentos de 2,2 m x 0,8 m e conduzidos 

nas Fazendas Experimentais de Venda Nova (700 m) e Mendes da Fonseca (950 m), 

do INCAPER, região da Indicação Geográfica “Café Montanhas do Espírito Santo”. 

Os resultados obtidos em um ano de coletas e avaliações a cada 45 dias das 5 plantas 

centrais de 13 cultivares em cafeeiros cultivados sem uso de agrotóxico mostraram 

que na altitude de 950 m, apenas dois materiais genéticos atingiram nível de controle 

(30% minas ativas) em ambas as faces do sol. Do total de folhas com presença de 

minas do bicho-mineiro, 33,0% (lado sol) e 29,3% (lado sombra) apresentaram minas 

mortas (ausência de larvas vivas); destes percentuais, 10,0% (lado sol) e 11,9% 

(sombra) apresentaram sintomas de predação. Na altitude de 700 m, dois materiais 

genéticos atingiram o nível de ação para controle apenas no lado sol poente; do total 

de folhas com presença de minas do bicho-mineiro, 34,73% (lado sol) e 31,52% (lado 

sombra) apresentaram minas mortas (ausência de larvas vivas); destes percentuais, 

9,4% (lado sol) e 9,3% (sombra) mostraram sintomas de predação. Nas observações 

de campo constatou-se presença da vespa Brachygastra lecheguana (Latreille) 

(Hymenoptera: Vespidae). Conclui-se haver ligeira tendência da infestação natural do 

bicho-mineiro no lado do sol poente e que houve semelhança na predação nas duas 

faces da planta avaliadas.  

Palavras-chaves: Controle de pragas; Incidência solar; Leucoptera coffeella; Praga do 

cafeeiro. 
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