
1. Primeira autora é aluna de graduação do curso de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, S/N, 
prédio Otávio Gomes, Laboratório de Acarologia, Recife, PE, CEP:52171-900. E-mail: vaneska_barbosa@hotmail.com
2. Segunda autora é aluna do Curso de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, S/N, prédio Otávio Gomes, Laboratório de Acarologia, Recife, PE, CEP:52171-900.
3. Terceiro autor é Professor Adjunto do Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, 
S/N, prédio Otávio Gomes, laboratório de Acarologia, Recife, PE, CEP:52171-900.

ESTRATÉGIAS DE DISPERSÃO DE 
Aceria guerreronis Keifer

Vaneska Barbosa Monteiro1, Andreia Serra Galvão2 e Manoel Guedes Corrêa Gondim Junior3

Introdução
O ácaro da necrose do coqueiro Aceria 

guerreronis Keifer é considerada uma das 
principais pragas do coqueiro no mundo (Moore 
& Howard 1996, Seguni 2002, Lawson-Balagbo 
et al. 2008a)[2,6,1]. Os danos causados pelas 
colônias desse eriofídeo são manchas brancas de 
formato triangular nos frutos, que se tornam 
necrosadas, podendo os frutos abortar (Nair 
2002) [4]. As perdas são verificadas através da 
redução do número de frutos por cacho, peso, 
tamanho e valor comercial dos frutos (Moore 
2000) [2]. Para entender como se dá o processo 
de infestação desse ácaro em campo, é 
importante conhecer os mecanismos de 
dispersão do mesmo, podendo então fornecer 
informações relevantes para o estabelecimento 
de estratégias de controle de pragas. O objetivo 
desse trabalho foi estudar as estratégias de 
dispersão de A. guerreronis, através do 
caminhamento, vento e forese.

Materiais e métodos

Dispersão por caminhamento através da 
espigueta em condições de laboratório

A extremidade de uma espigueta do 
cacho 4 foi unida a extremidade de uma 
espigueta do cacho 2, com o auxilio de um 
pedaço de arame de aço com 1mm de espessura, 
sendo as espiguetas amarradas em dois pontos 
ao longo do comprimento deixando as em 
contato uma com a outra.  O deslocamento de A. 
guerreronis entre frutos através das espiguetas 
foi verificado, testando-se as distâncias de 
10,20,30,40 e 50cm entre os frutos do cacho 2 e 
cacho 4. Os frutos do cacho 4 tinham em média 
660 ± 130 ácaros e os do cacho 2 estavam sem 
infestação. Em cada tratamento foram utilizadas 
10 repetições, cada repetição contendo 5 pares 
de frutos. Após 24 h os frutos foram separados 
das espiguetas e aqueles provenientes do cacho 
2 foram examinados para se determinar o 
número de A. guerreronis em cada fruto, 
destacando-se o perianto.
Caminhamento de A. guerreronis na superfície 
dos frutos

Um fruto do cacho 4 da variedade anão 
verde não infestado por A. guerreronis foi 
cortado longitudinalmente ao meio. Uma das 

metades foi colocada sobre uma bandeja, com a 
face intacta voltada para cima. Durante 30 
minutos foi observada a duração dos períodos 
sucessivos em que o ácaro se manteve parado 
ou em movimento, sendo o trajeto registrado em 
câmara-clara acoplada a um microscópio. No 
microscópio foi utilizada uma lâmpada coberta 
por filtro de celofane vermelho (Sternlicht 
1969) [7]. O procedimento foi repetido 20 
vezes, a cada vez utilizando-se um ácaro e um 
fruto diferente.
Periodicidade da dispersão de A.guerreronis

Foram feitas duas avaliações uma no 
período diurno e outra no período noturno 
avaliando-se o número de ácaros nas brácteas e 
na superfície dos frutos pertencentes ao cacho 4.
Dispersão aérea em condições de laboratório

Foram testadas as velocidades de 1, 2, 
3 e 4m/s em túnel de vento para dispersão de A. 
guerreronis. Numa extremidade do túnel 
acoplou-se um ventilador com velocidade 
regulável, e no interior do túnel, a cerca de 5 cm 
do ventilador, foi fixado um fruto infestado por 
A. guerreronis obtido do cacho 4 com 
intensidade de dano de 32 a 48%, conforme 
escala de nota desenvolvida por Galvão et al. 
(2008)[5]. Na outra extremidade do túnel, 
colocou-se uma armadilha adesiva permitindo 
que os ácaros carreados pelo vento se 
chocassem com a armadilha. O número de 
ácaros capturados foi contabilizado após 30 
minutos. Foram feitas 20 repetições por 
tratamento, que consistiu nas velocidades 
testadas.
Dispersão aérea em condições de campo

Foram testados dois tipos de 
armadilhas de captura, uma constituída por 
bandeja d’água com detergente e outra com 
plástico preto impregnada com óleo mineral 
(Zhao et al. 1997) [8] dispostas sobre as folhas 
do coqueiro horizontalmente. Após 24 horas as 
armadilhas foram retiradas e conduzidas ao 
laboratório para contagem dos ácaros 
capturados.
Dispersão por forese

Foram feitas coletas diurnas de insetos
da Ordem Hymenoptera (Apis mellifera L. e 
Trigona spinipes) com o auxilio de um 
aspirador bucal em inflorescências e cachos de 
coqueiros da variedade anão verde. Também 
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foram capturados coleópteros (Rhynchophorus 
palmarum L. e Parisoschoenus obesulus Casey) 
através de armadilhas. A avaliação foi feita 
através da quantificação e identificação das 
espécies de insetos coletados e o numero de A. 
guerreronis presente na amostra.

Resultados
O número de A. guerreronis que se 

dispersou do fruto do cacho 4 para o fruto do 
cacho 2, por caminhamento através das 
espiguetas foi inversamente proporcional as 
distâncias analisadas. A capacidade de 
caminhamento de A. guerreronis na superfície 
dos frutos de coqueiro em 30 min foi de 22,45 ± 
0,87 cm, tendo neste período o ácaro se 
movimentado durante 27:30 min ± 00:15. O 
número médio de A. guerreronis diferiu 
significativamente em relação às partes dos 
frutos e horário da coleta, sendo maior o numero 
de ácaros contabilizados nas brácteas e durante 
a noite.

O número de A. guerreronis capturados 
na corrente de ar, em condições de laboratório, 
foi diretamente proporcional à velocidade do 
vento. No campo, capturou-se em média 146 
ácaros por bandeja d’água em 24 h, sendo 
significativamente maior quando comparado 
com a armadilha adesiva (F1,31=63,97; 
P<0,0001).

Na investigação sobre a dispersão por 
forese, em campo foi observado que do total de 
1077 insetos A. mellifera, T. spinipes, R. 
palmarum e P. obesulus somente três  eriofídeos 
foram achados em P. obesulus.

Discussão
Apesar dos eriofídeos apresentarem 

pouca mobilidade A. guerreronis é capaz de se 
dispersar por caminhamento entre frutos de um
mesmo cacho e entre cachos diferentes, pois as 
espiguetas dos cachos mais novos ficam, 
freqüentemente, em contato com as espiguetas 
de cachos mais velhos e infestados. O horário 
do dia em que A. guerreronis freqüentemente 
sai do perianto, provavelmente para se 
dispersar, é no período noturno. Porém, esse 
eriofídeo foi encontrado em maior quantidade 
sobre as brácteas tanto no período diurno como 
no período noturno. É possível que A. 
guerreronis ao sair do perianto no período 
noturno tente alcançar preferencialmente outros 
frutos não infestados ou pouco infestados do 
mesmo cacho ou de outros cachos próximos da 
mesma planta por caminhamento através das 
espiguetas, pois as brácteas estão diretamente 

ligadas as. Já apara migração a longas distancias 
a dispersão aérea exerce papel fundamental. A 
dispersão por forese não deve ser uma estratégia 
frequentemente utilizada por A. guerreronis,
pois poucos insetos foram encontrados na 
superfície dos insetos investigados.
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Tabela 1. Número médio (± EP) de A. guerreronis capturados em dois tipos de armadilhas no Município 
de Itamaracá- PE.

Tabela 2. Levantamento de A. guerreronis em diferentes espécies de insetos de habito noturno e diurno 
encontrados no coqueiro no período de junho/2008 a fevereiro/2009.

Espécie Quantidade Presença de ácaro Quantidade

A. mellifera 47 Não 0
Trigona 493 Não 0

P. obesulus 402 Sim 3
R. palmarum 135 Não 0

Figura 1. Número médio de A. guerreronis por frutos de acordo com a parte do fruto e a periodicidade de 
dispersão na bráctea e na epiderme (A) e com a parte do fruto nos períodos diurno e noturno (B).

Figura 2. Relação entre o número médio (A) e a porcentagem de frutos infestados por A. guerreronis (B) 
encontrados em frutos do cacho 2 nas  distâncias de 10, 20, 30 ,40 e 50 cm.

Armadilhas Nº de A. guerreronis / armadilha Teste T

Adesiva 7,68 ± 2,98 b   P < 0,001
Bandeja plástica 145,93 ± 27,96 a
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R 2 = 0,71; P < 0,001

Y=11,887-14,9225x+4,3375 x2


