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RESUMO: A família Tetranychidae compreende espécies estritamente fitófagas e são
-deproduzir quantidade variável de teia. Ademais, muitos tetraniquídeos são considerados
pragas importantes de diferentes culturas agrícolas em todo o mundo. Em agosto de 2017
foi observada uma infestação de ácaros em plantas de mamoeiro (Carica papaya L.), em
67°5
folhas infestadas em cada localidade, as quais foram acondicionadas em sacos plásticos
identificados e levadas até o Laboratório de Entomologia da Embrapa Acre. Em
laboratório, o material foi triado sob microscópio estereoscópio e identificado em nível de
gênero com auxílio de chave dicotômica específica. Pelas características morfológicas de
machos e fêmeas e, pela presença de teia nas folhas, os ácaros foram identificados como
Tetranychus sp. (Acari: Tetranychidae). Foi observado que as colônias dos ácaros estavam
preferencialmente na face inferior das folhas e, as mesmas apresentavam clorose (perda de
área fotossintetizante), progredindo para necrose do tecido foliar e secamento. Outras
espécies de tetraniquídeos: Tetranychus urticae Koch, Tetranychus bastosi Tuttle, Baker
& Sales, Tetranychus desertorum Banks, Tetranychus mexicanus (McGregor) e
Tetranychus neocaledonicus André, já foram registrados, associados ao mamoeiro no
Brasil. No entanto, ainda não havia registros de ácaros causando injúrias ao mamoeiro no
estado do Acre. Portanto, faz-se o primeiro registro de ataque de tetraniquídeo em
mamoeiro no Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Ácaro fitófago, Caricaceae, Tetranychoidea
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