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Introdução

A Caatinga compreende uma das únicas ecorregiões 
exclusivamente brasileiras e guarda uma importante 
parcela da biodiversidade nacional. É um bioma que, 
apesar de estar localizado em áreas de clima semiárido, 
apresenta grande variedade de paisagens, as quais 
permitem supor que a fauna de invertebrados presentes 
nesses locais seja riquíssima, com varias espécies 
endêmicas [1]. 

Ao longo dos anos o bioma Caatinga vem sofrendo uma 
enorme pressão antrópica, que vem se intensificando, 
principalmente, a partir do corte indiscriminado de 
espécies arbóreas nativas [2]. Além disso, a Caatinga 
apresenta escassez de inventários de diversidade como um 
todo [3] e apenas 2% do seu território estão protegidos em 
forma de reserva ou unidade de conservação. Por conta 
disso, este bioma tem sido vítima de extenso processo de 
alteração e deterioração ambiental provocado pelo o uso 
insustentável dos seus recursos [3]. 

Estudos sobre ácaros nesse bioma são escassos. As 
poucas informações existentes sobre esses organismos em 
áreas de Caatinga foram obtidas pelo Dr. Gilberto de 
Moraes (ESALQ/USP) nos anos de 1978 e 1988, no 
município de Petrolina – PE. A partir de 2007 deu-se 
início ao desenvolvimento da presente proposta, visando o 
preenchimento desta grande lacuna.  

Assim, estudos voltados para o conhecimento dos ácaros 
no bioma Caatinga são de grande importância, e precisam 
ser incentivados, pois contribuem para o conhecimento 
dessa parcela da fauna ainda pouco conhecida, inclusive no 
que diz respeito à identificação de novas espécies para a 
região.

Material e métodos

A. Área de Estudo

O estudo está sendo desenvolvido em áreas de Caatinga 
do município de Serra Talhada - PE e arredores. Foram 
selecionadas áreas distintas, no que diz respeito aos 
seguintes aspectos: fitofisionomia, estágio sucessional ou 
nível de ação antrópica.

B. Procedimentos em Campo e Laboratório

Foram selecionadas cinco espécies representativas da 
Caatinga: o juazeiro Zizyphus joazeiro Mart. (Ramnaceae), o 
umbuzeiro Spondias tuberosa Arr. (Anacardiaceae), o pinhão-
roxo Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae), a aroeira-do-
sertão Myracrodruon urundeuva Allemão (Anacardiaceae) e o 
angico-vermelho Anadenanthera macrocarpa Benth. Brenan 
(Leguminosae).

De cada espécie de planta, foram sorteados dois exemplares 
por parcela, nos quais se procedeu arbitrariamente a retirada de 
10 folhas, totalizando 20 folhas por parcela. Em laboratório, 
procedeu-se a contagem e identificação dos ácaros predadores 
e fitófagos presentes por folha em cada espécie de planta, os 
quais foram separados por Família e acondicionados em vidros 
de 15 mL contendo álcool a 70%, devidamente etiquetados 
para posterior identificação.

Resultados e Discussão

Durante todo o período de estudo (2008 a 2009) foram 
registrados ácaros pertencentes a oito Famílias (Fig. 1), 
associadas às cinco espécies de plantas nativas estudadas. 
Destes, 35% foram de Eriophyidae, 22% de Phytoseiidae, 14% 
de Tetranychidae e Acaridae, 9% de Tenuipalpidae, 3% de 
Tarsonemidae, 2% de Tydeidae e 1% de Stigmaeidae (Fig.2). 

No que se refere ao número total de ácaros observado entre 
as espécies de plantas avaliadas, a maior porcentagem ocorreu
em plantas de umbuzeiro S. tuberosa, correspondendo a 39% 
dos espécimes coletados (Fig. 2). 

Em relação aos ácaros fitófagos, os Eriophyidae foram os 
mais representativos durante o período de estudo (35%), 
havendo uma baixa representatividade dos Tenuipalpidae
(apenas 9%).

Em plantas de angico-vermelho A. macrocarpa, em todo o 
período de estudo foram encontradas seis Famílias de ácaros: 
Tetranychidae, Tydeidae, Acaridae, Tarsonemidae, 
Phytoseiidae e Eriophyidae. Entretanto, a maior 
representatividade foi de Phytoseiidae (35%) e Acaridae 
(31%).  

No juazeiro Z. joazeiro, das sete Famílias de ácaros
encontradas, a maior representatividade foi de Phytoseiidae 



(37%). O mesmo foi observado no umbuzeiro S. tuberosa, 
onde esses organismos corresponderam a 71%.

Analisando-se a distribuição dos ácaros em plantas de 
pinhão-roxo J. gossypiifolia observou-se que os 
Tetranychidae foram os mais representativos, 
correspondendo a 39% do total de espécimes coletados, 
enquanto os Phytoseiidae corresponderam a 30%.

De maneira geral, analisando a diversidade de ácaros 
disponível na Tabela 1, observa-se que muitos exemplares 
não foram identificados ao nível de espécie, como os
representantes das famílias: Stigmaidae, Eriophyidae, 
Tydeidae e Acaridae; fato decorrente da falta de dados 
referentes a esses organismos na literatura, uma vez que os 
estudos sobre ácaros de Caatinga na região de estudo 
tiveram início com a presente pesquisa. Diante disso, 
grande parte dos exemplares obtidos até o momento estão 
sendo montados em lâminas e enviados a especialistas da 
área para identificação ao nível de espécie, o que torna a
obtenção de resultados detalhados mais lenta. 

As plantas de Caatinga estudadas na presente pesquisa 
apresentam uma acarofauna representativa, com potencial 
para identificação de novas espécies para a região. A 
ocorrência significativa dos predadores Phytoseiidae nas 
plantas avaliadas pode ser explicada pelo fato desses 
organismos se alimentarem de diversos tipos de presas 
(insetos e seus ovos, de outros ácaros, etc.), além de 
poderem utilizar outras fontes de alimento, tais como pólen 
e néctar, ou seja, não sendo específicos ao hospedeiro. 

Estudos dessa natureza devem ser incentivados, uma vez 
que podem contribuir significativamente para o 
conhecimento desta parcela da fauna tão pouco estudada.
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Figura 1 - Distribuição dos ácaros, por Família, encontrados 
associados a plantas nativas em áreas de Caatinga no 
município de Serra Talhada - PE.

Tabela 1 – Diversidade de ácaros associados a cinco espécies de plantas de áreas de Caatinga em Serra Talhada - PE.

Figura 2 - Distribuição total dos ácaros, por espécie de planta,
encontrados em áreas de Caatinga no município de Serra Talhada 
– PE.
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* n.i. = Espécie não identificada.
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Phytoseiidae

Euseius sp1.

Amblyseius herbicolus

n.i*

A

A

P

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Tetranychidae

Tetranychus urticae

Tetranychu evansi

n.i.*

P

P

P

P

A

P

P

A

P

P

P

P

A

P

P

Tenuipalpidae

Brevipalpus phoenicis

Brevipalpus sp.

A

P

A

A

P

A

P

A

P

P

Stigmaeidae n.i.* A P P A A

Eriophyidae n.i.* P P P A P

Tydeidae n.i.* P A P P P

Acaridae n.i.* P P P P P

Tarsonemidae Polyphagotarsonemus 

latus

n.i.*

A

P

A

P

A

P

P

A

A

A

* espécime não-identificado; P = presente; A = ausente; 


