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Introdução

Aceria guerreronis Keifer é considerada uma das 
principais pragas do coqueiro, (cocos nucifera L.) na 
America, na Ásia e na África [1,2]. As colônias desse 
eriofídeo localizam-se na região meristemática do fruto 
(perianto), coberta pelas brácteas [2,3], causando 
necrose na epiderme dos frutos e abortamento precoce
[2].

Algumas famílias de ácaros predadores estão 
freqüentemente associadas com A. guerreronis, dentre 
estas a família Ascidae se destaca por apresentar 
espécies com considerável potencial para o uso no 
controle biológico [4,3]. Proctolaelaps bickleyi Bram 
(Ascidae) é uma das espécies encontradas em maior 
número em frutos abortados, representando 46% do 
total de ácaros predadores associados a A. guerreronis 
e 7% do total de ácaros associados a A. guerreronis no 
perianto [3,5]. No entanto, ainda não foram feitos testes 
para avaliar a taxa de predação desse ácaro quando 
oferecidos A. guerreronis como presa. Uma forma de 
se avaliar o potencial de agentes de controle biológico 
é estudando a resposta funcional. Portanto, este 
trabalho objetiva avaliar o potencial de P. bickleyi
como predador de A. guerreronis, através da resposta 
funcional e numérica desse predador em diferentes
densidades de A. guerreronis.

Material e métodos

A pesquisa foi conduzida no laboratório de 
Acarologia Agrícola da Área de Fitossanidade, do 
Departamento de Agronomia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife (PE), a 27,5 
± 0,5º C, 70 ± 10% U.R. e 12h de fotofase. 

A criação de P. bickleyi foi estabelecida com 
indivíduos coletados em frutos de C. nucifera oriundos 
da Ilha de Itamaracá, PE (07°46’18,8”S, 
34°52’38,8”W). No laboratório, os ácaros foram 
transferidos para arenas constituídas de discos de PVC 
preto, sobrepostos a disco de papel filtro e espuma de 
polietileno. Os discos foram colocados no interior de 
bandejas plásticas de 16 cm de diâmetro e circundados 
por algodão hidrófilo umedecido em água destilada 
para evitar a fuga dos ácaros. As colônias foram 

alimentadas, diariamente, com pequenos pedaços de 
perianto de frutos de coco, infestados com A. guerreronis.

A unidade experimental foi constituída por um fragmento 
de folha de feijão de porco, medindo 4 cm², colocado com 
a face abaxial para cima e as margens foram coberta por 
finas tiras de papel toalha umedecido com água. A folha de 
feijão de porco foi colocada sobre papel de filtro no 
interior de uma bandeja plástica que continha espuma de 
polietileno umedecida com água destilada para manter os
fragmentos de folhas túrgidos. Em cada arena foi colocada 
uma fêmea adulta de P. bickleyi e estas foram submetidas a 
tratamentos com densidades de 120, 160, 240, 360 e 500 
presas, sendo feitas dez repetições para cada tratamento, 
exceto para as duas últimas densidades, com 5 e 3 
repetições, respectivamente . As avaliações foram feitas a 
cada 24 h, durante 4 dias, com reposição de presas ao final 
do dia, observando o consumo e a oviposição para 
verificação da resposta funcional e numérica. 

Analises estatística: Na primeira etapa determinou-se a 
forma da curva de resposta funcional através de regressão 
logística da proporção de presas consumidas em função das 
densidades originais de presas por predador usando Proc 
CATMOD do programa SAS [6]. Inicialmente, foi testado 
o modelo cúbico devido à capacidade de capturar todas as 
possíveis variações das curvas de resposta funcional [7].
Em seguida, fizeram-se as reduções dos termos da equação 
até a obtenção de significância desses. O sinal do termo 
linear da equação gerada a partir da proporção de presas 
consumidas/mortas pela densidade de presas foi utilizado 
para determinar o tipo de resposta funcional, este quando 
não significativo indica resposta funcional Tipo I, quando 
negativo indica resposta funcional Tipo II e quando 
positivo resposta funcional Tipo III. Na segunda etapa 
determinaram-se os parâmetros: tempo de manipulação 
(Th) e taxa de ataque (a’) da resposta funcional. Estes 
parâmetros foram estimados por regressão não linear 
empregando o método dos quadrados mínimos (PROC 
NLIN do SAS) de acordo com a metodologia descrita por 
Juliano [8] e comparados pelo intevalo de confiança a 95%. 
Após a determinação dos parâmetros de resposta funcional 
(Th e a’) utilizou-se a fórmula de [8]: Na = Nt * {1 – exp
[a* ( Nap * Th  - 1)]}para estimar o número de ataques, 
Nap é a proporção de presas predadas (SAS), Th é o tempo 
de manipulação da presa. O consumo por fêmea de P. 



bickleyi em função da densidade de A. guerreronis
disponíveis no período de 4 dias de vida foi analisado 
através de análise de regressão do consumo por fêmea 
em função da densidade de presas ou de presas 
consumidas utilizando o Proc REG do programa SAS. 
A produção de ovos por fêmea de P. bickleyi em 
função da densidade de ácaros disponíveis em suas 
respectivas densidades no período de 4 dias de vida foi 
analisada através de análise de regressão do número de 
ovos por fêmea em função da densidade de presas ou 
de presas consumidas utilizando o Proc REG do 
programa SAS [6].

Resultados

Adultos de P. bickleyi apresentaram resposta 
funcional do tipo II, isso foi verificado ao se observar o 
sinal de coeficiente linear da equação gerada após a 
análise (Tabela 1), na qual conforme sugerido por 
Holling [9], o número de presas atacadas por um 
predador aumenta rapidamente devido a uma maior 
disponibilidade de presas e conseqüente maior 
facilidade de encontro, sofrendo redução gradativa até 
atingir uma certa estabilidade (platô). Nas densidades 
de 120, 160, 240, 360 e 500 o número médio de A. 
guerreronis consumidos foi de 116,7; 156,9; 228,7; 
343,7 e 440,9 respectivamente (Fig. 1). A taxa de 
ataque (a’) e o tempo de manipulação (Th) predando A. 
guerreronis foram respectivamente 0,00195 ± 
0,000053 e 0,0292 ± 0,00267 (Tabela 2). O número de 
ovos por fêmea de P. bickleyi em relação ao número 
médio de presas consumidas aumentou de acordo com 
o acréscimo da densidade de A. guerreronis, sendo 26 
o máximo de ovos colocados por uma fêmea durante 4 
dias (Fig. 2).

Discussão

Em altas densidades, o predador teve maior 
facilidade de encontrar sua presa e a passar menos 
tempo para consumi-la. Essa diminuição do tempo de 
manipulação de presa (Th) que envolve o encontro, 
morte e ingestão da presa com o aumento da densidade 
pode ser o indicativo de uma forma sigmóide de 
resposta funcional [10]. No entanto, conforme houve 
aumento do número de presas a proporção de ácaros 
predados se estabilizou. Este fato é decorrente da 
limitação do predador em não conseguir aumentar sua 
taxa de predação devido ao tempo gasto para procura e 
manipulação de presa, bem como da sua saciação 
[11,12]. Essa diminuição também é observada para 
outros predadores como Iphyseiodes zuluagai Denmark 
e Muma, e é esperado para predadores que apresentam 
resposta funcional Tipo II [13].

A alta taxa de oviposição de P. bickleyi nas 
maiores densidades sugere que quando expostos a essas 
condições esse ácaro adquire mais energia que poderá 
ser utilizada na reprodução. Lawson-Balagbo et al. [3]
também observaram que A. guerreronis é uma presa 
adequada para P. bickleyi, pois esta presa promoveu 
aumento da taxa de desenvolvimento e reprodução do 
predador. Diversos autores Nawar [14] e Abou-Awad 

et al [15] também relataram que as espécies da família 
Ascidae, em especial as pertencentes ao gênero 
Proctolalelaps são geralmente capazes de atingir altas 
densidades populacionais em curto espaço de tempo.

Estudos do comportamento de P. bickleyi em 
diferentes densidades de presa são essenciais para o 
entendimento da interação presa-predador como também 
para fornecer informações sobre a taxa de predação e 
oviposição em função da densidade de A. guerreronis. Os 
resultados desse trabalho revelaram que o P. bickleyi
mostra-se eficiente na predação de A. guerreronis e pode 
desempenhar importante papel no controle desse eriofídeo, 
sobretudo na sua fase de dispersão.
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Tabela 1. Parâmetros estimados da regressão logística da proporção de A. guerreronis consumidos por P. bickleyi em função da 

densidade inicial de 120 a 500 presas por repetição.

Avaliação Parâmetros Valor (±EP) χ2 P
0-4dias Intercepto   6.4534 ± 1.0696 36.40 <0.0001

Linear -0.0323 ± 0.0121 7.15 0.0075
Quadrática 0.000105 ± 0.000041 6.42 0.0113

Cúbica 0.000000115 ± 0.000000043 7.18 0.0074

Tabela 2. Estimativas médias (±EP) e intervalo de confiança para os parâmetros da resposta funcional em relação taxa de ataque e ao 

tempo de manipulação de fêmeas de P. bickleyi alimentadas com A. guerreronis durante 4 dias.

Parâmetros Estimativa (±EP) IC (95%)

bhat  (a’) 0.0292 ± 0.00267 (0.0238 - 0.0347)

that  (Th) 0.00195 ± 0.000053 (0.00184- 0.00206)
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Figura 1. Relação entre a densidade de A. guerreronis oferecida e o número médio de consumo por fêmeas de P. bickleyi.
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Figura 2. Relação entre o número de ovos de N. baraki em relação ao número total de A. guerreronis consumidas.


