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Introdução 

O ácaro-da-necrose-do-coqueiro (Aceria guerreronis) danifica os frutos nos primeiros 

estágios de desenvolvimento, podendo acarretar a queda prematura dos mesmos ou, muitas 

vezes, torná-los sem valor comercial. Dentre as medidas de controle utilizadas com maior 

freqüência para esta praga, destaca-se o uso de acaricidas. Esse trabalho teve como 

objetivo avaliar a eficiência do método químico por meio do uso de três acaricidas 

comerciais aplicados de forma isolada e em alternância visando o controle da praga em 

áreas de produção comercial de coco. 

 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi conduzido em área de produção comercial de coco pertencente a 

Agrícola Vale do Mangereba, município de Lucena-PB, no período de fevereiro a maio de 

2009. A variedade utilizada foi anão-verde-do-jiqui com 14 anos de idade, com espaçamento 

de 7,0 m entre fileira e 7,0 m entre plantas. O delineamento utilizado foi o de blocos ao 

acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições, sendo cada repetição composta por 

quatro plantas. Em cada planta, foram marcadas três inflorescências, sendo: cacho 1 – 

inflorescência aberta com frutos apresentando diâmetro de 3,0 cm; cacho 2- inflorescência 

fechada com aproximadamente quinze dias antes da abertura; e cacho 3 – inflorescência 

fechada com aproximadamente trinta dias antes da abertura. O experimento foi constituído 

pelos seguintes tratamentos: 1- savey + ortus; 2- savey + grimectin; - 3- sem tratamento 

químico (testemunha). Utilizaram-se os produtos comerciais, ortus, savey e grimectin na 

dose de 200 ml, 30g e 150 ml, respectivamente, para 100 l de água. Foram realizadas cinco 



pulverizações utilizando-se pulverizador costal manual com intervalos de aplicação em torno 

de 21 dias. 

As avaliações foram realizadas a cada 25 dias, totalizando cinco avaliações durante 

a condução do ensaio. Foi avaliado o número de frutos com lesões do ácaro, sendo esse 

número cumulativo em cada avaliação. A comparação das médias dos tratamentos foi 

realizada pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Os acaricidas comerciais não apresentaram ser diferentes entre si quanto à 

eficiência no controle do ácaro. Esses produtos mostraram-se eficientes no controle do 

ácaro, promovendo menor incidência de lesões em frutos quando comparados às médias 

das lesões ocorridas no tratamento controle. A eficiência apresentada pelos acaricidas 

avaliados neste estudo corrobora com os resultados obtidos por Moreira; Nascimento 

(2002). 

 

Conclusão 

Os produtos Savey PM, Ortus 50 SC e Grimectin são eficientes na redução dos 

danos provocados pelo ácaro-da-necrose-do-coqueiro e não apresentam ser diferentes 

quanto à eficiência no controle desta praga.  
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