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O objetivo deste trabalho foi identificar ácaros predadores em cafeeiros, bem como a sua relação com
ovos, formas jovens e adultas de Brevipalpus phoenicis. Os estudos foram realizados em cultivo de
cafeeiro variedade catucaí, localizado no campo agropecuário da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, campus de Vitória da Conquista, BA. Foram realizadas 29 amostragens, em intervalos
quinzenais, durante o período de agosto de 2001 a setembro de 2002, coletando-se 12 folhas, 5 ramos
e 20 frutos por planta, em 10 plantas ao acaso das 50 que compunham a área útil do experimento. O
material coletado foi acondicionado em sacos de papel, identificado e transportado ao Laboratório de
Entomologia da UESB. Neste, o material foi mantido em uma câmara climatizada tipo B.O D., com ajuste
de temperatura de 12ºC, até o momento da contagem, feita com auxílio de um microscópio estereoscópio,
observando-se as amostras (folhas, ramos e frutos) na sua totalidade. Os ácaros foram conservados em
álcool 70% e posteriormente enviados ao Taxonomista Dr. Manoel Guedes Gondim Junior da Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Foram examinados 188 exemplares e identificadas sete famílias, dez
gêneros e quatro espécies de ácaros predadores. Dentre as famílias, Phytoseiidae foi a predominante
(63,3%), seguida de Ascidae (22,3%), Cunaxidae (5,9%), Stigmaeidae (4,8%), Eupodidae (1,5%),
Cheyletidae e Bdellidae (1,1%). Os gêneros e espécies identificadas foram: a) Phytoseiidae: Amblyseius
herbicolus, Iphiseiodes zulugai, Euseius concordis e Leonseius regularis; b) Ascidae: Asca sp; c) Cunaxidae:
Armascirus sp; d) Stigmaeidae: Agistemus sp; e) Eupodidae: Eupodes sp; f) Cheyletidae: Mexecheles sp
e g) Bdellidae: Bdella sp. As espécies A.herbicolus,I.zulugai,E.concordis, L.regularis, Mexecheles sp e
Agistemus sp são importantes predadores de B. phoenicis. Não houve influencia (influência) significativa
de ácaros predadores na população de ovos de B. phoenicis; em contrapartida verificou-se correlação
significativa negativa sobre as fases jovens e adultas de B. phoenicis. Os ácaros predadores estavam
presentes em todos os órgãos da planta, sendo que nas folhas encontravam-se na face inferior, no
interior da domáceas. Foram encontrados ácaros predadores em plantas oportunistas como Bidens pilosa.
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