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RESUMO 

Assinala-se, pela primeira vez no 
Brasil e também pela primeira vez em ca¬ 
caueiros, a presença do ácaro Tuckerella 
ornata (Tucker, 1926). É dada a sua re
lação com a planta hospedeira. 

É também feita referencia, para o Es¬ 
tado do Pará, da presença dos ácaros 
Tenuipalpus heveae Baker, 1945 em serin
gueiras; Oligonychus mangiferus (Rahman 
& Punjab, 1940) em castanhola e Tetranychus 
desertorum Banks, 1900 em juta. 

INTRODUÇÃO 

Escassas sao as referencias a ãcaros de plantas do Es
tado do Para, Brasil. A primeira citação parece ser a de 
BAKER (1945) quando descreveu o acaro plano da seringueira, 
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Tenuipalpus heveae; outras referencias sao as de MENDES 
(1967 e 1970, apud BRASIL, 1970) que citou o ãcaro branco 
ou tropical, Polyphagustarsonemus (sic) tatus causando da
nos e malformações ãs folhas e brotaçao nova da seringuei
ra em viveiros; neste trabalho (de BRASIL, 1970) também sao 
citados Tenuipalpus sp., como ãcaro vermelho que se repro
duz na pagina inferior das folhas da seringueira e nao sen 
do praga seria e, Paratetranyckus sp., outro ãcaro vermelho 
e que se multiplica na pagina superior da folha e sendo pra 
ga seria durante a estação seca. Como ultima referencia 
encontramos a de COSTA (1977) que relata Tetranychus mexi-
canus (McGregor) infestando e prejudicando o desenvolvimen
to de cacaueiros enviveirados no Município de Marabá e re
comendando o emprego de Malatoi e Fenitrothion para o seu 
controle. 

MATERIAL, MÉTODOS, RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

Em Outubro de 1979 tivemos oportunidade de coletar al
guns ãcaros de plantas em Belém, Para; também do Centro de 
Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (Cpatu) da Embrapa 
recebemos material para identificação. Com os ãcaros, pre
servados em álcool etilico a 70%, foram confeccionadas pre
parações microscópicas e cujo exame revelou a presença das 
seguintes espécies: 

lfc Família Tuckerellidae 

Tuckerella ovnata (Tucker, 1926) - esta espécie, cujas 
fêmeas se apresentam de coloração vermelho-carmim e com as 
expandidas setas dorsais brancas, foi encontrada em ramos 
de cacaueiro, Theobvoma cacao L. (Sterculiaceae), na região 
em que a maioria dos tecidos externos jã se tornou subero-
sa, porem, onde ainda hã tecidos vivos, verdes e também a-
brigados em ferimentos destes ramos. 

Trata-se de uma espécie de ampla distribuição geográ
fica, como se pode observar na Tabela 1 e que e, pela pri
meira vez, assinalada no País e em cacaueiros. 



2. Família Tenuipalpidae 

Tenuipalpus heveae Baker, 1945 - este ãcaro, referido 
no Estado do Para como ãcaro vermelho da seringueira, foi 
coletado da pagina inferior de folhas medianas e mais ve
lhas da seringueira, Hevea sp. (Euphorbiaceae). Embora po
pulações relativamente elevadas estivessem presentes, as 
folhas apresentavam-se apenas levemente enrugadas e um pou
co bronzeadas. 

3. Família Tetranychidae 

- Oligonychus mangiferus (Rahman & Punjab, 1940) - es
te ãcaro de teia foi encontrado na face superior de folhas 
de Terminalia oatappa L. (Combretaceae), em Belém, onde a 
planta e conhecida por castanhola. Nesta planta, bastante 
empregada na arborizaçao de ruas e quintais de casas, o ãca 
ro desenvolve-se principalmente nas areas do limbo foliar 
entre as nervuras de folhas medianas para velhas, causan
do intenso bronzeamento; as suas teias retém apreciável 
quantidade de sujidades conferindo mau aspecto ã planta. 

- Tetranychus desevtorum Banks, 1900 - este ãcaro ver 
melho foi coletado pelo Dr. Antonio de Brito Silva, da Em-
brapa-Cpatu, de folhas de juta, Corchorus capsularis L. (Ti 
liaceae), no município de Alenquer, Para, causando acentua
da clorose às folhas. 

SUMMARY 

Tuckerella ornata (Tucker), A MITE NEW FOR BRAZIL 
AND OTHER TETRANYCHOIDEA (ACARI) FROM THE 

STATE OF PARÁ 

Tuckerella ornata (Tucker) is, for the first time, 
recorded from Brazil (Belem, State of Pará) and also for 
the first time on cocoa. The female is carmine in color 
with white dorsal fan-like setae. It was found on woody 
stems of cocoa plants, where most of the outer tissues have 



turned corky, but, where areas of live tissue are still 
present; it was also found inside cracks of the stems. 

Other Tetranychoid mites from Pará include: 

- Tenuipalpus heveae Baker, found on the lower face 
of median to old rubber tree leaves (Hevea sp.); rather 
large populations were observed, causing a light leaf 
distortion and bronzing; it is not considered as a pest. 

- Oligonychus mangiferus (Rahman & Punjab) causes 
intense leaf bronzing on Terminalia catappa L., an ornamental 
tree. Rather large populations of this mite were observed 
on the upper leaf surface; much dirt is caught in their 
webbings. 

- Tetranychus desertorum Banks was observed damaging 
jute, Corchorus capsularis L., causing intense chlorosis to 
the leaves. Collected at Alenquer, Pará. 
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