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Os ácaros Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939), Tetranychus
urticae (Koch, 1836) e Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)
são espécies cosmopolitas, sendo consideradas importantes pra-
gas de várias culturas de interesse comercial.

Brevipalpus phoenicis ocorre em diversas plantas hospe-
deiras (TRINDADE & CHIAVEGATO 1994) e no Brasil, é associado à
transmissão da leprose de citros, doença causada por vírus,
considerada uma das mais graves doenças da laranjeira-doce,
em nossas condições (CHIAVEGATO et al. 1982, OLIVEIRA 1988).

Já T. urticae ataca plantas como o tomate, feijão, soja,
pêssego, figo, dentre outras de interesse econômico. É conside-
rada a principal praga da cultura do morangueiro, podendo
reduzir a produção de frutos em até 80%, no ponto máximo de
desenvolvimento da população, quando não controlado ou
controlado de forma incorreta (CHIAVEGATO & MISCHAN 1981).
Foi relatado como sendo uma das principais pragas da cultura
do mamoeiro, juntamente com P. latus (SANCHES et al. 2000),
afetando seriamente seu desenvolvimento (VIEIRA et al. 2005).

Em 20 de janeiro de 2005, durante a realização de um le-
vantamento das espécies que se alimentam de folhas da invaso-

ra Ipomoea cairica (Linnaeus) Sweet (Solanales: Convolvulaceae),
conduzido na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Estado
do Paraná, foram coletados ovos e demais estágios ontogenéticos
de B. phoenicis, T. urticae e P. latus.

Amostras de folhas foram coletadas e mantidas em refri-
gerador a aproximadamente 10 ºC, posteriormente, foram exa-
minadas sob estereomicroscópio para coleta das espécies acarinas.

Para identificação, três exemplares de cada espécie foram
montados em lâmina e lamínula, com meio de Hoyer (FLECHTMANN

1975). O material testemunho está depositado na Coleção de
Ácaros do Departamento de Zoologia e Botânica (DZSJRP), Uni-
versidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, São Paulo,
Brasil.

Plantas do gênero Ipomoea já foram relatadas como hos-
pedeiras de insetos (MAIA & BUZZI 2005) e de espécies de ácaros
fitófagos (GONZALEZ & VILORIA 1991, CHILDERS et al. 2003).

A planta invasora I. cairica, conhecida comumente como
corda-de-viola, é originária do Cairo e tem ampla distribuição
no Brasil, ocorrendo desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul
(KISSMANN 1991). Esta planta já foi relatada por CHILDERS et al.
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The species Brevipalpus phoenicis (Geijskes), Tetranychus urticae (Koch) and Polyphagotarsonemus latus (Banks) were caught
on leaves of I. cairica, around Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil, in January 20th, 2005.
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RESUMO. A ocorrência de três espécies acarinas fitófagas é relatada pela primeira vez sobre folhas de Ipomoea
cairica. As espécies Brevipalpus phoenicis (Geijskes), Tetranychus urticae (Koch) e Polyphagotarsonemus latus (Banks), foram
coletadas sobre folhas de I. cairica nas imediações da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil, em
20 de janeiro de 2005.
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(2003) como hospedeira das seguintes espécies acarinas: B.
obovatus e B. californicus, passa agora a ser relatada também
como hospedeira alternativa de três espécies de acarinas: B.
phoenicis, T. urticae e P. latus.

Muitas vezes, plantas hospedeiras alternativas de ácaros
fitófagos são mantidas dentro das culturas por abrigar ácaros
predadores como Euseius citrifolius (Denmark & Muma, 1970) e
E. concordi (Chant, 1959) (Acari: Phytoseiidae), inimigos natu-
rais de ácaros da família Tetranychidae em agroecossistemas
(GERSON et al. 2003, MORAES et al. 2004).

Entretanto deve-se ter em vista que os ácaros fitoseídeos
possuem baixo consumo alimentar (MORAES 1991), nem sempre
os ácaros fitófagos são seus alimentos preferidos, pois, algumas
espécies se alimentam de polens, fungos, exsudados, insetos e
secreções adocicadas (YUE & TSAI 1996), e que alguns fitoseídeos
preferem certos tipos de polens como alimento (MCMURTRY &
CROFT 1997).

A constatação da presença de T. urticae e P. latus sobre I.
cairica demonstra que esta deve ser inserida dentro dos progra-
mas de manejo integrado, por tratar-se de uma planta invaso-
ra, com alto poder vegetativo (KISSMANN 1991) e que pode estar
mantendo e/ou incrementando as populações destas espécies
dentro de culturas de interesse comercial.

Já a colonização por B. phoenicis, requer estudos posteri-
ores que visem avaliar o potencial de I. cairica em hospedar o
vírus da leprose dos citros, o que representa um risco para a
citricultura, por constituir-se em focos de infecção, aumentan-
do a probabilidade de contaminação do ácaro e, conseqüente-
mente, a disseminação dessa virose.
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