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O muricizeiro, Byrsonima crassifolia (L.) Rich, é uma frutífera pertencente à família 
Malpighiaceae com ocorrência na Amazônia brasileira, nos estados do Nordeste e no Brasil 
central. Pouco se conhece sobre a ocorrência de ácaros da família Tydeidae (Prostigmata) em 
muricizeiro, apesar de não serem considerados pragas de plantas e de alguns terem hábitos 
micófagos. Este trabalho teve por objetivo relatar a ocorrência de ácaros Tydeidae na área 
experimental da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA, em dez clones de murici: Açu, 
Cristo, Guataçara, Igarapé-Açu, Maracanã, Santarém 1, Santarém 2, São José, Tocantins 1 e 
Tocantins 2. Amostragens quinzenais, em 50 plantas (cinco plantas/clone), foram realizadas 
no período de julho de 2012 a agosto de 2013. Foram coletadas quatro folhas por planta, 
acondicionadas em sacos plásticos. As folhas foram observadas sob estereomicroscópio no 
Laboratório de Entomologia da Embrapa Amazônia Oriental. Os ácaros encontrados nas faces 
abaxial e adaxial foram coletados com auxílio de pincel e acondicionados em microtubos 
contendo álcool 70%, para posterior montagem em lâminas de microscopia em meio de 
Hoyer. As identificações foram realizadas com base em chave específica para a família. 
Foram coletados 104 ácaros imaturos e adultos, presentes na face abaxial das folhas. Desses, 
80 espécimes foram identificados como pertencentes às espécies Brachytydeus podocarpa 
(Baker), Brachytydeus turrialbensis (Baker), Brachytydeus tutlei (Baker), Pretydeus 
henriandrei Kaźmierski, Pseudolorryia nicaraguenses (Baker) e Triophtydeus aff. lebruni. As 
espécies mais abundantes foram P. henriandrei (44%) e B. podocarpa (35%). Pretydeus 
henriandrei foi coletada principalmente nos clones Tocantins 1 e Tocantins 2, nos meses de 
julho/2012 e junho/2013, enquanto B. podocarpa foi coletada no clone Igarapé-Açu no 
período de out-nov/2012. Esses dados representam uma contribuição ao conhecimento de 
tideídeos em muricizeiro na Amazônia oriental. 
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