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Onde está o ácaro?
A distribuição espacial do
ácaro Brevipalpus
phoenicis, vetor da
mancha-anular em
cafeeiro, foi estudada com
o objetivo de conhecer os
locais preferidos pelo
ácaro, visando o seu
controle
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não ocorre a sua disseminação. Traba- Minas Gerais, onde causa intensa des- m, localizada nos municípios de Lalhos de pesquisa relatam a ocorrência folha em cafeeiros, principalmente na vras e Ijaci, na região Sul de Minas
de partículas semelhantes a vírus, região do Alto Paranaíba, sendo tam- Gerais, altamente infestada pelo ácaro
bém constatada a pre- e com sintomas da mancha-anular, focomo resultados da
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quantidade de partículas encontradas tamentos da presença do mesmo du- sendo os primeiros 20 cm a partir do
há, ainda, a possibilidade de o vírus rante o ano e conhecimento dos locais ápice, e interna os 20 cm seguintes.
Também foram feitas amostragens
multiplicar-se dentro do vetor, B. pho- que devem ser alcançados pelos proenicis. Trabalhos sobre a localização dutos fitossanitários para seu contro- de frutos, e neste caso foram colhidos
100 frutos em cada terço das plantas,
de B. phoenicis em diferentes partes le, foram os objetivos deste trabalho.
O estudo da distribuição espacial sem distinção de exterior e interior da
vegetais dos citros, relatam maior in-

planta. Foram realizadas duas amostragens com intervalo de 30 dias, sendo uma em julho e outra em agosto de
1997. O material foi transportado para
o Laboratório de Acarologia do Centro
Tecnológico do Sul de Minas, da Epamig, em Lavras, e acondicionado em
sacos plásticos, dentro de caixa de isopor contendo bolsas de gel à base de
celulose vegetal - em substituição ao
gelo - e conservado em geladeira por
no máximo 24 horas, antes de serem
contados os ovos, larvas, ninfas e adultos do ácaro existentes em cada parte
da planta. As contagens foram feitas
sob microscópio estereoscópico, com
aumento de 40 vezes.
A exemplo do relatado para citros,
foi constatada a presença do B. phoenicis nas folhas, ramos e frutos do cafeeiro. Nas folhas os ácaros localizavam-se na página inferior, próximos
das nervuras, principalmente da central. Nos frutos, ácaros e ovos se encontravam preferencialmente na coroa
e pedúnculo, sendo também encontrados em fendas e em lesões na casca
dos frutos, com aspecto de cortiça. Nos
ramos, eram freqüentemente encontrados abrigados em fendas existentes na
casca e também nos nós.
A maioria das folhas e frutos apresentava sintomas semelhantes àqueles
descritos para a mancha-anular. Nas
folhas, as manchas cloróticas, por vezes, acompanhavam o sentido das nervuras, adquirindo formato alongado.
As nervuras na região das lesões, e na
página inferior, geralmente apresentavam-se necrosadas. Após o ataque do
ácaro, os frutos ficam pré-dispostos à
penetração de microorganismos, como
o fungo Colletotrichum gloeosporioides, constatado no presente trabalho,
comumente encontrado em condições
saprofíticas em cafeeiro.
Ovos e
ácaros
O maior número de ovos e ácaros
foi encontrado no terço inferior e médio das plantas, tanto nas folhas quanto nos ramos e frutos. Nas folhas, o
maior número de ovos e ácaros foi encontrado naquelas dos terços inferior
e médio e posição interna da planta,
ou seja, naquelas da parte proximal dos

ramos, e em menor número nas folhas
da parte superior e posição externa da
planta ou parte distal dos ramos.
Nos ramos, o maior número de ovos
e ácaros foi encontrado na parte distal, que é a parte verde dos ramos, e o
menor número na parte do ramo que
não apresentava folhas, ou do interior
das plantas. Nos frutos, a maior quantidade de ácaros ocorreu naqueles do
terço inferior das plantas, onde foram
encontrados mais ovos do que outros
estádios do ácaro. Estes resultados diferem daqueles encontrados para citros com a mesma espécie de ácaro,
onde a maior preferência foi para frutos e ramos, e os locais menos adequados foram as folhas. Porém, é possível
que as diferenças sejam devidas ao tamanho dos ramos e dos frutos, muito
maiores nos citros do que no cafeeiro.
Nas folhas e ramos, em relação à

altura nas plantas e posição interna e
externa, a análise da distribuição espacial mostrou que o B. phoenicis apresentou em cafeeiro uma distribuição
agregada, ou em focos. Nos frutos a distribuição foi regular. Os resultados obtidos mostram que amostragens dessa
espécie de ácaro, para efeito de controle, serão mais representativas se forem feitas em ramos e em frutos do
terço inferior, e em folhas mais internas do terço inferior das plantas. Dão
informações também de quais partes
das plantas devem ser alvo de produtos fitossanitários para o controle dos
ácaros, ou seja, o equipamento a ser
utilizado deve proporcionar um depósito dos produtos nas partes interiores
das plantas, principalmente dos terços
inferior e médio.
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