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RESUMO
Estudos bioecológicos de Neozygites floridana (Entomophthorales:
Neozygitaceae) fungo patogênico de Tetranychus evansi (Acari:
Tetranychidae)
O ácaro vermelho do tomateiro Tetranychus evansi Baker e Pritchard é uma
importante praga exótica de solanáceas na Europa e na África. Sugere-se que este
ácaro tenha originado na América do Sul, região onde este não é considerado uma
praga importante. Um importante inimigo natural de T. evansi no Brasil é o fungo
Neozygites floridana Weiser e Muma que tem como principais características: alta
virulência, restrita gama de hospedeiros e difícil crescimento in vitro. A taxonomia das
espécies de Neozygites ainda é incerta, sendo que algumas espécies não podem ser
separadas por caracteres morfológicos. Estudos moleculares são necessários para
separar espécies e isolados de Neozygites patogênicos a ácaros tetraniquídeos.
Isolados de N. floridana provenientes de T. urticae apresentam baixa virulência a T.
evansi, e isolados de T. evansi apresentam baixa virulência a T. urticae. Através do
seqüenciamento parcial da região 18S do DNA ribossômico de N. floridana verificou-se
que o isolado de T. evansi (LQ2) apresenta 98% de similaridade ao isolado de T. urticae
(LQ3), mas estes dois isolados apresentam alta divergência com outros isolados
patogênicos a outros ácaros tetraniquídeos. Por exemplo, a similaridade entre dois
isolados coletados em T. urticae, LQ3 e ARSEF662, é de somente 90%, indicando que
os fungos identificados como N. floridana possam pertencer a diferentes espécies.
Embora N. floridana seja o principal inimigo natural associado a T. evansi na maioria
das regiões brasileiras monitoradas até o momento, o papel deste patógeno na
regulação populacional da praga ainda não havia sido determinado. Neste estudo,
monitorou-se o impacto das epizootias do patógeno nas populações de T. evansi em
experimentos de campo e ambiente protegido em quatro ciclos de cultivo em mariapreta e em tomateiro com e sem aplicação de pesticidas químicos. A densidade de T.
evansi foi correlacionada com a incidência do fungo e às condições ambientais. O único
inimigo natural encontrados nas folhas foi N. floridana e as observações feitas
demonstraram que este é um importante fator de regulação das populações de T.
evansi em tomateiro, especialmente em ambiente protegido. A sua introdução nos
continentes onde esta praga foi recentemente introduzida pode contribuir para a
redução do seu impacto nestes locais.
Palavras chave: Neozygites floridana; Epizootia; Tetranychus evansi; Caracterização
molecular; Solanaceae
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ABSTRACT
Bioecological studies of Neozygites floridana (Entomophthorales: Neozygiteceae),
the fungal pathogen of Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae)
The tomato red spider mite, Tetranychus evansi Baker and Pritchard is an
important exotic pest of Solanaceae in Europe and Africa. It is suggested that this mite
could have originated from South America, a region where it is not considered as an
important pest. An important natural enemy of T. evansi in Brazil is the fungus
Neozygites floridana Weiser and Muma that is characterized by high virulence, restricted
host range and fastidious in vitro growth. The taxonomy of Neozygites species is still
uncertain given that some species cannot be distinguished by morphological
characteristics. Molecular studies are usually necessary for discrimination of species
and isolates of Neozygites pathogenic to tetranychid mites. Isolates of N. floridana from
T. urticae have low virulence towards T. evansi and vice versa. Through partial
sequencing of the 18S ribosomal DNA region of N. floridana, it was verified that the
isolate of T. evansi (LQ2) had 98% similarity to the isolate of T. urticae (LQ3), but these
two isolates had high divergence from other isolates pathogenic to tetranychid mites. For
example, the similarity between two isolates collected on T. urticae, LQ3 and
ARSEF662, was only 90%, indicating that the fungi identified as N. floridana may be a
species complex. Although N. floridana is the principal natural enemy associated with T.
evansi in most regions surveyed in Brazil up to date, the role of this pathogen in
regulation of T. evansi population has not been determined. This study monitored the
impact of the epizootics of the pathogen on populations of T. evansi in experiments both
in the field and protected environments in four planting dates on nightshade and tomato
with and without pesticide applications. The density of T. evansi was correlated with the
prevalence of the fungus and the environmental conditions. The only natural enemy
observed was N. floridana and the data revealed that is the fungus is an important factor
in the regulation of T. evansi populations in tomato, especially in protected environment.
Its introduction to continents where this pest was recently introduced may contribute to
the reduction of its impact in these regions.
Keywords: Neozygites floridana; Epizootic; Tetranychus evansi; Molecular
characterization; Solanaceae
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1 INTRODUÇÃO
Ácaros pertencentes à família Tetranychidae são importante praga em diversos
cultivos em todo mundo (WALTER; PROCTOR, 1999). Por causa de sua grande
capacidade reprodutiva os tetraniquídeos são capazes de destruir plantas dentro de um
curto período se as condições ambientais forem favoráveis para seu desenvolvimento,
ou seja, tempo quente e seco (JEPPSON; KEIFER; BAKER, 1975). Estes ácaros
perfuram as células das plantas e ingerem o conteúdo celular extravasado. Os sintomas
de injúrias nas folhas são manchas cloróticas, amarelecimento de grandes áreas e
secamento. Em infestações severas, é possível perceber teias, produzidas por estes
ácaros, cobrindo a folha (SMITH MEYER, 1996). Os danos resultam da perda de
clorofila e redução da fotossíntese, assimilação de CO2 e aumento da transpiração. Os
distúrbios no metabolismo resultam em diminuição do crescimento, florescimento e
produção (MATHEWS; TANSTALL, 1994).
O ácaro vermelho do tomateiro, Tetranychus evansi Baker & Pritchard, é
provavelmente originário da América do Sul. Inicialmente este ácaro foi confundido com
Tetranychus marianae McGregor, no nordeste do Brasil e na Ilha de Maurício (SILVA,
1954; MOUTIA, 1958). Mais tarde, Baker e Pritchard (1960) descreveram T. evansi com
base em exemplares de populações coletadas em folhas de tomateiro (Solanum
esculentum L.) na Ilha de Maurício.
A ocorrência de T. evansi já foi registrada na Argentina (FURTADO, 2006), Brasil
(MORAES; McMURTRY; BAKER, 1987; SILVA; MORAES; KNAPP, 2008), Congo
(BONATO, 1999), Estados Unidos, Porto Rico (MORAES; McMUTRY; BAKER, 1987),
Portugal (FERREIRA; CARMONA, 1995), Espanha (FERRAGUT; ESCUDERO, 1999),
França (MIGEON, 2005), Ilha de Reunião (GUTIERREZ; ETIENNE, 1986), Ilha
Rodrigues (GUTIERREZ, 1974), Ilhas Virgens (MORAES; McMUTRY; BAKER, 1987),
Israel, Itália (CASTAGNOLI, 2006), Zimbábue (BLAIR, 1983; KNAPP; WAGENER;
NAVAJAS, 2003), Marrocos (EL-JAOUANI, 1988), Taiwan (HO; WANG; CHIEN, 2004),
Quênia (KNAPP; WAGENER; NAVAJAS, 2003) e Senegal (DUVERNEY; KADE;
NGUEYE-NDIAYE, 2005).
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T. evansi foi introduzido no continente africano (GUTIERREZ; ETIENNE, 1986),
tendo primeiro sido relatado naquele continente em Zimbábue, em 1979, sobre
Nicotiana tabacum (BLAIR, 1983). Este ácaro é atualmente considerado uma praga
importante em regiões africanas produtoras de tomate com reduções de até 90% da
produtividade (SARR, 2002).
Embora em várias situações inimigos naturais tenham sido usados no controle de
ácaros tetraniquídeos, a aplicação de acaricidas químicos ainda é o método de controle
mais usado, mesmo com a redução da eficiência de vários produtos devido ao
desenvolvimento de resistência dos ácaros (CRANHAM; HELLE, 1985). No continente
africano, o controle químico de T. evansi em plantações de tomateiros não tem sido
eficiente (BLAIR, 1983; SIBANDA et al., 2000; SAUNYAMA; KNAPP, 2003). Há
interesse em se controlar esta praga na África com técnicas de controle biológico
clássico, seguindo a tendência mundial de reduzir o uso de produtos químicos no
controle de pragas.
A família Neozygitaceae pertencente à ordem Entomophthorales (Divisão
Zygomycetes) tem sido encontrada atacando pequenos artrópodes como cochonilhas,
pulgões, tripes e ácaros (KELLER, 1991), sendo o fungo entomopatogênico Neozygites
floridana (Weiser e Muma) patogênico a diversas espécies de ácaros (KELLER, 1997).
Neozygites sp. (Zygomycetes: Entomophthorales) foi encontrado em 1980, causando
infecção em T. evansi e contribuindo para a redução populacional do seu hospedeiro
(HUMBER; MORAES; SANTOS, 1981). Sugere-se que no Brasil a ação de inimigos
naturais nativos possa contribuir para a manutenção de populações de T. evansi abaixo
do nível de dano econômico.
Este grupo de fungo é capaz de infectar todas as fases de desenvolvimento dos
ácaros, exceto o ovo (NEMOTO; AOKI, 1975; SELHIME; MUMA, 1966), com índice de
infecção superior para as formas adultas. Carner e Canerday (1970), ao estudarem a
ocorrência de epizootias de Neozygites sp. em populações de T. urticae, observaram
que o nível de infecção diferiu com o estágio de desenvolvimento do hospedeiro, sendo
a infecção superior em protoninfas, enquanto as larvas foram pouco infectadas.
Resultados semelhantes foram observados por Elliot et al., (2000) ao estudar epizootias
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de N. floridana no ácaro verde da mandioca, M. tanajoa no Brasil, onde a maioria dos
ácaros mortos era constituída de fêmeas adultas.
Neozygites possui um espectro de hospedeiros restrito e consiste somente de
patógenos obrigatórios, o que significa que estes somente crescem em hospedeiros
vivos. Sua especificidade é uma grande vantagem em programas de controle biológico
clássico e pode ser usado junto com outros agentes de controle biológico em manejo
integrado de pragas (HOUNTONDJI et al., 2002). Insetos e ácaros infectados por
fungos deste gênero morrem somente quando todos os nutrientes disponíveis forem
utilizados, diferentemente de outros fungos entomopatogênicos (Deuteromycetes) que
produzem toxinas que causam a morte do hospedeiro bem antes do fungo completar a
colonização do corpo do hospedeiro. Neste estágio, o corpo do inseto ou ácaro está
repleto de estruturas do fungo, que esporula rapidamente quando as condições são
favoráveis (HAJEK, 1997).
Uma das primeiras observações de um fungo desta ordem infectando ácaros
tetraniquídeos foi feita por Fisher (1951), no estado da Flórida. O fungo, uma espécie de
Neozygites, foi responsável por um índice de mortalidade superior a 70% em
populações naturais de Panonychus citri. Selhime e Muma (1966) observaram que
Neozygites floridana (= Entomophthora floridana) é um importante agente de controle
natural de populações do ácaro texano do citros Eutetranychus banksi. Em estudos de
laboratório, o patógeno apresentou um índice de infecção acima de 60% para este
ácaro, e de 20% para a espécie E. sexmaculatus. A primeira ocorrência dessa espécie
em ácaro rajado, Tetranychus urticae, foi registrada por Carner e Canerday (1968),
quando verificaram uma epizootia em lavouras de algodão em muitas localidades do
Alabama, causando mortalidade de até 100% em populações de T. urticae,
especialmente em indivíduos adultos (CARNER; CARNEDAY, 1970).
Na Índia, levantamentos foram realizados por Ramaseshiah (1971), durante os
anos de 1968 a 1970. O fungo N. floridana foi observado infectando diferentes espécies
de ácaros tetraniquídeos, incluindo T. urticae, e duas outras espécies de Tetranychus
não identificadas (possivelmente T. ludeni Zacher e Tetranychus cinnabarinus ou T.
neocaledonicus). Em algumas oportunidades, o índice de mortalidade em populações
naturais de Tetranychus sp. atingiu de 80 a 100% dos indivíduos. Esse fungo foi
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também constatado em populações de Oligonychus hondoensis no Japão (NEMOTO;
AOKI, 1975).
Epizootias causadas por N. floridana foram relatadas em ácaros em diversas
partes da América, Europa e Ásia (CARNER; CANERDAY, 1968; MUMA, 1969;
NEMOTO; AOKI, 1975; SMITH; FURR, 1975; BRANDENBURG; KENNEDY, 1982). No
Brasil, Humber, Moraes e Santos (1981) fizeram o primeiro registro deste fungo em
Petrolina no estado de Pernambuco infectando Tetranychus evansi. Foi observado
causando epizootia durante os meses de abril a junho de 1979, que corresponde ao
final do período chuvoso nesta região. Durante esse período, corpos hifais e estruturas
reprodutivas do fungo foram observadas na maioria dos ácaros mortos. Em 1988, foi
observado em campos de mandioca na região central da Bahia, um considerável
número de M. tanajoa mortos devido à epizootia causada por N. tanajoae. A partir desta
constatação, foi conduzida uma investigação adicional, durante fevereiro a junho de
1990, para se determinar a distribuição deste patógeno em populações naturais do
ácaro. Foram visitados 97 campos de mandioca em diferentes estados do nordeste do
Brasil, encontrando-se o ácaro em 82 campos. Desses campos, em 41 foram
encontrados ácaros infectados por N. floridana. Cerca de 75% dos campos onde se
constatou a presença do fungo, a precipitação anual média variava entre 700 e 1300
mm (DELALIBERA JR.; SOSA-GOMEZ; MORAES, 1992). A importância de baixas
temperaturas, alta umidade e escotofase total no desenvolvimento do fungo N. floridana
é demonstrado por diversos estudos realizados por Oduor et al. (1995a, 1995b, 1996a,
1996b, 1997a). Oduor et al. (1996a) demonstraram que a luz suprime a produção de
conídios de N. floridana sobre M. tanajoa, sendo os conídios liberados durante o
período de escotofase. Períodos de alta umidade relativa é uma das condições
necessárias para a germinação do conídio primário de vários fungos Entomophthorales
(NEWMAN; CARNER, 1975; SHIMAZU, 1977; CARRUTHERS; HAYNES, 1986;
HAJEK; CARRUTHERS; SOPER, 1990). Estudos realizados por Muma (1969), Saba
(1974) e Brandenburg e Kennedy (1982) associaram a ocorrência de epizootias com
períodos de chuvas fortes. Brandenburg e Kennedy (1982) observaram que epizootias
em populações de T. urticae em campos de milho eram antecedidas por 2 dias de alta
umidade relativa do ar (U.R.) e temperaturas amenas. Vários autores citam que N.
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floridana produz conídios primários e secundários durante períodos de umidade relativa
próxima a 100%, mas o mesmo não ocorre em períodos de baixa umidade (SELHIME;
MUMA, 1966; SABA, 1974; CARNER, 1976). Elliot, Moraes e Mumford (2002)
descreveram que a umidade relativa seria o principal fator determinante na ocorrência
de epizootias causadas por N. tanajoae sobre populações de M. tanajoa no Brasil. O
final da curva epizoótica foi caracterizado pelo aumento de temperatura, redução da
umidade relativa e diminuição das chuvas.
Smitley, Brooks e Kennedy (1986) estudaram a influência das condições
ambientais sobre a produção de conídios, a infecção e a patogenicidade de N. floridana
sobre T. urticae. Estes autores verificaram que conídios primários e secundários foram
produzidos em grande número entre 15 a 26°C e 100% U.R. Nenhum conídio foi
produzido a 32°C ou em U.R. inferiores a 85%. A temperatura apresentou pouco efeito
sobre a infecção causada pelo fungo (quando a U.R. era de 90-95%). Em estudo
similar, a 30% U.R., nenhum ácaro foi infectado.
Outro ponto a ser considerado para a ocorrência de epizootias é a densidade
populacional do hospedeiro e do patógeno. Tanada e Kaya (1992) afirmaram que a
densidade da população do patógeno é um dos mais importantes fatores para iniciar
uma epizootia. Segundo Watanabe (1987), as epizootias desenvolvem-se ou são mais
evidentes nas altas densidades populacionais dos hospedeiros. Grandes densidades
populacionais do hospedeiro proporcionam uma rápida dispersão do patógeno pelo
campo, pois aumenta a probabilidade de contato entre os ácaros com a fonte de inóculo
e também entre indivíduos doentes e sadios da população. Quando se utiliza a
introdução de grande quantidade de inóculo do patógeno, de forma inundativa, a
eficiência das liberações não depende da densidade populacional do hospedeiro.
No estudo realizado por Oduor et al. (1997b) para verificar qual seria o efeito da
densidade populacional do hospedeiro na taxa de transmissão e duração da infecção
em condições de laboratório, eles demonstraram que o patógeno pode reduzir o
crescimento da população de M. tanajoa, mas não pode levar a extinção populações de
ácaros. Só quando outros fatores como baixa qualidade da planta hospedeira,
deslocamento e morte por chuva e vento interferem de forma efetiva na taxa de
crescimento da população a população pode chegar a extinção. Em condições de
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campo é provável que todos estes fatores interfiram nas populações do ácaro, podendo,
portanto ocorrer um controle efetivo pelo fungo.
A família Neozygitaceae se caracteriza por apresentar uma pequena gama de
hospedeiros. Segundo Keller (1997) existem 15 espécies de Neozygites, e cada
espécie está restrita a uma pequena gama de hospedeiros. Por causa das incertezas
quanto à delimitação de espécies dentro deste gênero, todos os patógenos deste grupo
associados aos ácaros tetraniquídeos são identificados como N. floridana. Delalibera
Jr.e Hajek (2004) demonstraram que o fungo associado ao ácaro M. tanajoa é
altamente específico e não infecta outros hospedeiros e que isolados coletados de T.
urticae infectam M. tanajoa, mas não são virulentos a esta segunda espécie. Delalibera
Jr., Hajek e Humber (2004) realizaram uma comparação entre N. tanajoae e N. floridana
utilizando características moleculares, fisiológicas e morfológicas e verificaram que
morfologicamente as duas espécies são similares, mas são distintas quanto às
características fisiológicas e moleculares, desta forma, justificando a separação desta
como uma nova espécie.
Mais recentemente, foi demonstrado que isolados de N. floridana provenientes
de T. urticae apresentam baixa virulência a T. evansi, e isolados de T. evansi
apresentam baixa virulência a T. urticae (Ana Elizabeth Lopes informação pessoal).
Como estes isolados são morfologicamente similares, seria necessário uma
caracterização molecular para se determinar a variação genética e separação destes
diferentes isolados.
A taxonomia dos fungos Zygomycetes tem sido historicamente mais complexa
mais problemática e menos estudada (HUMBER, 2008). Técnicas moleculares em
conjunto com as características morfológicas têm auxiliado na classificação de fungos
deste grupo (JENSEN et al., 1998; WHITE et al., 2006). Técnicas moleculares já foram
utilizadas para determinar a variação intraespecifica nos seguintes gêneros de
Entomophthorales:

Pandora,

Zoophthora,

Entomophaga

(HODGE;

SAWYER;

HUMBER, 1995; HAJEK et al., 1996; JENSEN; EILENBERG, 2001; NIELSEN et al.,
2001; TYMON; SHAH; PELL, 2004). Em membros da família Neozygitaceae, somente
foram realizados estudos moleculares comparando a região 18S do DNA ribossomal,
(DELALIBERA JR; HAJEK; HUMBER, 2004).
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Poucos estudos foram conduzidos com isolados de N. floridana eficientes contra
T. evansi, provavelmente devido à pequena importância de T. evansi como praga no
Brasil. Levantamentos preliminares em campo sugerem que N. floridana seja um
inimigo natural importante de T. evansi, indicando seu potencial para ser introduzido no
continente africano. Entretanto, vários estudos são necessários para demonstrar a
viabilidade técnica da introdução de N. floridana visando o Controle Biológico Clássico.
O entendimento dos mecanismos de transmissão de entomopatógenos permitirá a
previsão da sua capacidade de expansão dentro de uma população hospedeira, e, em
alguns casos, do seu potencial como agente de controle microbiano (HARPER, 1987).
Um dos pontos a serem elucidados seria como se dá a epizootia sobre populações de
T. evansi e quais fatores afetam o desenvolvimento e permanência da doença em
condições de campo. Outra questão seria a utilização de técnicas moleculares para
correlacionar com a especificidade de hospedeiros e diferenças fisiológicas entre
isolados provenientes de T. evansi e T. urticae.
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2 Dinâmica populacional de Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) e do
patógeno Neozygites floridana (Zygomycetes: Entomophthorales) em plantios de
tomate e maria-preta em cultivos protegidos e em campo com diferentes regimes
de aplicação de pesticidas
Resumo
O fungo N. floridana é conhecido por causar epizootias em populações de
tetraniquídeos. Condições ambientais como temperatura e umidade relativa, e a
densidade hospedeira são fatores determinantes para a ocorrência de epizootias.
Nenhum estudo havia sido feito sobre o impacto de N. floridana sobre populações de T.
evansi. No presente estudo, avaliou-se a dinâmica populacional do ácaro e do fungo e a
influencia das condições ambientais sobre estas populações, em ambiente protegido e
em campo em plantas de maria-preta e tomateiros com e sem aplicação de pesticidas
químicos. N. floridana foi o único inimigo natural associado a T. evansi e os resultados
demonstram o impacto do fungo nas populações de T. evansi em tomateiro,
especialmente em ambiente protegido. N. floridana ocorreu naturalmente durante todos
os quatro ciclos de cultivo. Nos tratamentos onde o fungo surgiu a população do ácaro
reduziu drasticamente, mantendo-as em níveis baixos. N. floridana surgiu em plantas de
tomateiro mesmo quando as densidades populacionais de T. evansi eram relativamente
baixas e mesmo nestas condições o fungo se manteve em elevadas taxas de infecção
(> 50%). A aplicação de agrotóxicos aparentemente teve efeito direto sobre o fungo,
tendo retardado o início da epizootia ou contribuído para menores taxas de infecção. N.
floridana permaneceu em todas as estações do ano, mesmo sob amplitudes extremas
de temperatura (510C dia e 70C noite). A precipitação não teve impacto aparente sobre
a população. N. floridana apresenta potencial para ser utilizado como agente de
controle biológico clássico em regiões onde este ácaro é a principal praga,
Palavras chave: Neozygites floridana; Epizootias; Solanaceae; Tetranychus evansi;
Condições ambientais
Abstract
The fungus, Neozygites floridana is known to cause dramatic epizootics in
populations of tetranychid mites. Environmental conditions such as temperature and
relative humidity, and host density are factors that determine the occurrence of these
epizootics. There exists practically no study on the impact of N. floridana on populations
of T. evansi. In the present study, population dynamics of the mites and the fungus and
the influence of environmental conditions on these populations were evaluated in the
greenhouse and in the Field on nightshade and tomato plants with and without
application of chemical pesticides. N. floridana was the only natural enemy found
associated with T. evansi and the results demonstrated the impact of this fungus on the
populations of T. evansi in tomato especially in the greenhouse. N. floridana occurred
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naturally during the whole growing season of the crop. In the treatments where the
fungus appeared, the mite population reduced drastically being maintained at low levels.
N. floridana appeared in tomato plants even when the population density of T. evansi
was relatively low and even at this conditions, the fungus maintained elevated rates of
infection (> 50%). The application of pesticides apparently had direct effect on the
fungus in that they retarded epizootic initiation or contributed to low infection rates. N.
floridana was present during all seasons of the year, even at extreme temperature
amplitudes (510C Day and 70C night temperature). Rain did not have an apparent
impact on mite populations. N. floridana has the potential to be used as a classical
biological control agent in regions where this mite is a principal pest.
Keywords:

Neozygites floridana; Epizootics;
Environmental conditions

Solanaceae;

Tetranychus

evansi;

2.1 Introdução
Ácaros tetraniquídeos são pragas importantes de vários cultivos anuais e
perenes (HELLE; VAN DE VRIE, 1974; WALTER; PROCTOR, 1999). O ácarovermelho-do-tomateiro, Tetranychus evansi Baker e Prichard é uma praga oligófaga que
ataca algumas espécies de plantas pertencentes a família Solanaceae (MORAES;
McMURTRY; BAKER, 1987; KNAPP; WAGENER; NAVAJAS, 2003; JEPSON; KEIFEIR;
BAKER, 1975). Nas áreas de cultivo onde este ácaro praga tem importância agrícola, o
manejo é realizado através da aplicação de acaricidas sintéticos (CRANHAM; HELLE,
1985; BLAIR, 1989). Devido às grandes perdas proporcionadas por esta praga, às
dificuldades no seu controle através de produtos químicos e seguindo a tendência
mundial de reduzir o uso de pesticidas químicos existe um interesse em se utilizar o
controle biológico para o manejo desta praga.
Sugere-se que no Brasil a ação de inimigos naturais nativos possa contribuir
para a manutenção de populações de T. evansi abaixo do nível de dano econômico.
Humber, Moraes e Santos (1981) fizeram o primeiro registro do fungo Neozygites
floridana infectando Tetranychus evansi em Petrolina no estado de Pernambuco. O
patógeno foi observado causando epizootia durante os meses de abril a junho de 1979,
que corresponde ao final do período chuvoso nesta região. Durante esse período,
corpos hifais e estruturas reprodutivas do fungo foram observados na maioria dos
ácaros mortos. Mais recentemente, a busca por inimigos naturais desta praga na
América do Sul revelou que o ácaro predador Phytoseiulus longipes Evans seria um
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candidato promissor para o controle de T. evansi (FURTADO et al., 2006). Entretanto,
este predador somente foi encontrado em locais ao sul do Estado do Rio Grande do
Sul. Em outras regiões do Brasil o inimigo natural mais comumente associado a T.
evansi é o patógeno N. floridana. Entretanto, o impacto deste fungo nas populações de
T. evansi ainda não é conhecido.
Epizootias causadas por fungos Entomophthorales são conhecidas em diversas
partes do mundo, em ácaros tetraniquídeos que atacam diversas culturas como algodão
(CARNER; CANERDAY, 1968; SMITH; FURR, 1975), milho (SMITLEY; KENNEDY;
BROOKS, 1986), amendoim (BOYKIN; CAMPBELL; BEUTE, 1984), citros (MUMA,
1969), cedro (NEMOTO; AOKI, 1975), feijão (BRANDENBURG; KENNEDY, 1982) soja
(KLUBERTANZ; PEDIGO; CARLSON, 1991). Também foram relatados infectando
outros artrópodes como afídeos em algodão (STEINKRAUS; KRING; TUGWELL, 1991)
afídeos em cereais (FENG et al. 1992), lagartas desfolhadoras em florestas
(ANDREADIS; WESELOH, 1990), cigarrinhas em feijão (GALAINI-WHAIGHT et al.,
1991), curculionídeos em alfafa (MORRIS et al., 1986), tripes em pepino
(MONTSERRAT; CASTANE, SANTAMARIA, 1998).
A importância dos diferentes fatores bióticos no desenvolvimento destas
epizootias é pouco conhecida, mas condições ambientais tais como a umidade relativa,
temperatura, precipitação e radiação solar são consideradas determinantes na indução
das epizootias de fungos (KLUBERTANZ, PEDIGO, CARLSON, 1991; HAJEK, 1997).
Outros fatores que influenciam as epizootias são a biologia, comportamento, morfologia
e densidade do hospedeiro, ou mesmo fatores ligados ao patógeno como forma de
liberação e dispersão dos conídios e os mecanismos de sobrevivência do fungo
(STEINKRAUS, 2006).
A família Neozygitaceae, pertencente à ordem Entomophthorales (Divisão
Zygomycetes), tem sido encontrada atacando pequenos artrópodes como cochonilhas,
pulgões, tripes e ácaros (KELLER, 1991), sendo Neozygites floridana (WEISER;
MUMA, 1966) patogênico a diversas espécies de ácaros (KELLER, 1997). Neozygites
possui um espectro de hospedeiros restrito e consiste somente de patógenos
obrigatórios, o que significa que estes somente crescem em hospedeiros vivos. Insetos
e ácaros infectados por fungos deste gênero morrem somente quando todos os
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entomopatogênicos (Ascomycetes) que produzem toxinas que causam a morte do
hospedeiro bem antes do fungo completar a colonização do corpo do hospedeiro. Neste
estágio, o corpo do inseto ou ácaro está repleto de estruturas do fungo, que esporula
rapidamente quando as condições são favoráveis (HAJEK, 1997).
A importância de temperaturas moderadas, alta umidade e escotofase total na
esporulação de Neozygites tanajoae foi demonstrada por diversos estudos realizados
por Oduor et al. (1995b, 1996a, 1996b). Oduor et al. (1996b) averiguaram que a luz
suprime a produção de conídios de N. tanajoae sobre M. tanajoa, sendo os conídios
liberados durante o período de escotofase. Condições de alta umidade relativa são
relatadas como uma condição necessária para a germinação do conídio primário de
vários fungos Entomophthorales (NEWMAN; CARNER, 1975; SHIMAZU, 1977;
CARRUTHERS;

HAYNES,

1986;

HAJEK;

CARRUTHERS;

SOPER,

1990;

STEINKRAUS; SLAYMAKER, 1994). Estudos realizados por Muma (1969); Saba
(1974); Brandenburg e Kennedy (1982) associaram a ocorrência de epizootias com
períodos de chuvas fortes. Brandenburg e Kennedy (1982) observaram que epizootias
em populações de Tetranychus urticae em campos de milho eram antecedidas por 2
dias de alta umidade relativa do ar e temperaturas amenas. Oduor et al. (1995b)
verificaram que fatores como luz, temperatura e umidade relativa afetam a viabilidade
do conídio primário de N. tanajoae, e que a temperatura e umidade são os principais
fatores que afetam a habilidade de germinar do conídio primário. No entanto, o
desenvolvimento do fungo dentro do seu hospedeiro não é afetado pela umidade
relativa e fotoperíodo (ODUOR et al., 1995b). Vários autores citam que N. floridana
produz conídio primário e secundário durante períodos de umidade relativa próxima a
100%, mas o mesmo não ocorre em períodos de baixa umidade (SELHIME; MUMA,
1966; SABA, 1974; CARNER. 1976). Estudos realizados por Steinkraus e Slaymaker
(1994) demonstraram que em Neozygites fresenii, uma pequena exposição do conídio
primário a umidades próximas a 75% por um minuto pode reduzir para 29,4% a
formação dos capiloconídios, no entanto quando exposto a 100% de umidade a
porcentagem é de 76,2%. Elliot et al. (2002) descreve que a umidade relativa seria o
principal fator determinante na ocorrência de epizootias causadas por N. tanajoae sobre
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populações de M. tanajoa no Brasil. Onde se observou alta mortalidade causada pelo
fungo no período entre junho e agosto, que se caracteriza pela presença de chuvas. O
final do período de epizootia foi caracterizado pelo aumento de temperatura, redução da
umidade relativa e diminuição das chuvas.
Smitley, Kennedy e Brooks (1986), estudaram a influência das condições
ambientais sobre a produção de conídios, a infecção e a patogenicidade de N. floridana
sobre T. urticae. Estes autores verificaram que conídios primários e secundários foram
produzidos em grande número entre 15 e 26°C e 100% UR. Nenhum conídio foi
produzido a 32°C ou em umidade relativa inferior a 85%. A temperatura apresentou
pouco efeito sobre a infecção causada pelo fungo entre 90 e 95% de UR. Em estudo
semelhante, nenhum ácaro foi infectado quando a umidade relativa estava em 30%.
A densidade populacional do hospedeiro e do patógeno também é citada como
fator importante para o início das epizootias (TANADA; KAYA 1992; WATANABE 1987).
Grandes densidades populacionais do hospedeiro proporcionam uma rápida dispersão
do patógeno pelo campo, pois aumenta a probabilidade de contato entre os ácaros e a
fonte de inóculo e também entre indivíduos doentes e sadios da população. Quando se
utiliza a introdução de grande quantidade de inóculo do patógeno no campo, de forma
inundativa, a sua eficiência independe da densidade populacional do seu hospedeiro.
No estudo realizado por Oduor et al. (1997) para verificar qual seria o efeito da
densidade populacional do hospedeiro, taxa de transmissão e duração da infecção em
condições de laboratório, foi demonstrado que o patógeno pode reduzir o crescimento
da população de M. tanajoa, mas não pode levar à extinção as populações dos ácaros.
Só quando outros fatores como baixa qualidade da planta hospedeira, deslocamento e
morte por chuva e vento estão presentes, pode ocorrer um controle efetivo pelo fungo.
Estudos bioecológicos não haviam sido realizados para determinar o impacto das
epizootias de N. floridana nas populações de T. evansi em experimentos de campo e
ambiente protegido e para verificar a influência da precipitação sobre a população do
ácaro. Maria-preta é uma planta daninha que pode servir como reservatório tanto para
T. evansi quanto para o fungo em sistemas de produção de tomate e por isto foi
também incluída neste estudo. A compreensão das influências dos fatores ambientais e
do manejo da cultura, especialmente a aplicação de pesticidas, sobre a dinâmica
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populacional do ácaro e do fungo, auxiliará no entendimento das relações patógenohospedeiro, importantes para o sucesso da utilização do patógeno para o manejo de
ácaros pragas.
2.2 Material e Métodos
2.2.1 Criação de Tetranychus evansi
Tetranychus evansi foi coletado em Piracicaba, São Paulo, Brasil. A criação de T.
evansi foi mantida sobre plantas de tomate (Solanum esculentum) cultivar Santa Clara
em casa-de-vegetação no Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia
Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São
Paulo (ESALQ-USP), Piracicaba, São Paulo, Brasil. Somente fêmeas jovens de T.
evansi foram utilizadas nos experimentos.

2.2.2 Cultura estoque de Neozygites floridana
Os isolados de N. floridana foram coletados a partir de cadáveres mumificados de T.
evansi provenientes de Piracicaba/SP coletados sobre plantas de tomate (Solanum
esculentum). Os isolados foram armazenados no Laboratório de Acarologia no
Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ-USP. O
armazenamento foi realizado a -10ºC em recipientes hermeticamente fechados
contendo sílica gel, e sobre a sílica gel foi adicionada uma camada de algodão.
2.2.3 Métodos experimentais
2.2.3.1 Delineamento experimental
Para avaliar a dinâmica populacional de T. evansi em plantio de tomate e mariapreta foram utilizados seis tratamentos. Três tratamentos foram mantidos em ambiente
protegido: plantas de tomate com aplicação de agrotóxicos, plantas de tomate sem
aplicação de agrotóxicos, planta de maria-preta sem aplicação de agrotóxicos; os outros
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três tratamentos foram mantidos em campo: plantas de tomate com aplicação de
agrotóxicos, plantas de tomate sem aplicação de agrotóxicos, plantas de maria-preta
sem aplicação de agrotóxicos. O ambiente protegido consistiu de túneis de 4 x 5 metros
com pé-direito de 2,5 metros de altura cobertos com plástico leitoso (0,15 micras) e saia
em tela antivírus 50 mesh com 0,80 cm de altura e fechado na parte da frente e fundo
com a mesma tela. Cada tratamento consistiu de cinco repetições com quatro plantas
por repetição, sendo os tratamentos distribuídos em blocos casualizados. O
experimento foi repetido quatro vezes durante novembro de 2007 a novembro de 2008.
2.2.3.2 Implantação do experimento
Aproximadamente 60 dias após a germinação as plantas foram infestadas
adicionando-se 20 fêmeas de T. evansi em cada planta. Antes de adicionar os ácaros
às plantas, foi realizada uma amostragem para constatar que as fêmeas da criação não
estavam infectadas por N. floridana. As avaliações foram iniciadas 20 dias após a
infestação. As plantas foram avaliadas em média por aproximadamente 60 dias durante
quatro ciclos de cultivo. Os quatro ciclos de cultivos compreenderam os períodos de
novembro de 2007 a janeiro de 2008, junho a julho de 2008,,julho a outubro de 2008 e
outubro a novembro de 2008. As avaliações foram encerradas quando as plantas
entraram em senescência.

2.2.3.3 Aplicação de agrotóxicos
Nos tratamentos com aplicação de agrotóxicos, as plantas foram periodicamente
pulverizadas com fungicidas Bion® 500WG (Acibenzolar-S-Metil) Orthocide® 500
(Captan) e Cuprogarb 350® (Oxicloreto de cobre) aplicados nas seguintes doses
5g/100L 240g/100L e 300g/100L de água, respectivamente. E com os inseticidas Tracer
®

(Espinosade), Actara® 250 WG (Tiamedoxam), Decis® 25EC (Deltametrina) aplicados

nas seguintes doses 17mL/100L; 20g/100L e 40mL/100L de água, respectivamente. As
pulverizações seguiram calendário de aplicação de produtos utilizado por produtores da
região de Piracicaba/SP. Os produtos foram aplicados quinzenalmente, sendo que em
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uma semana era feita a aplicação dos inseticidas Espinosade e Tiamedoxam e na
semana seguinte era aplicado os fungicida Oxicloreto de Cobre, Captan e AcibenzolarS-Metil e do inseticida Deltametrina, e assim sucessivamente até o final do
experimento.
2.2.3.4 Avaliação foliar
As avaliações foram realizadas retirando-se uma folha da parte apical, mediana e
basal de cada planta. Para padronização da área foliar avaliada foi utilizado um furador
de 2 cm de diâmetro para marcar um círculo de 3,14 cm2 na parte central da folha. A
contagem dos ácaros foi realizada em lupa somente na área demarcada, e
posteriormente foram retirados de cada folha dois ácaros que foram montados em
lâmina de microscopia utilizando-se meio de Hoyer com corante azul de algodão. A
contaminação e infecção pelo fungo N. floridana foi determinada ao microscópio de
contraste de fase. As amostragens foram realizadas a cada dez dias durante os
períodos de baixa infecção de N. floridana e a cada cinco dias quando se observou
altos níveis de infecção pelo fungo. Foram também realizadas coletas de outros
inimigos naturais associados ao ácaro-praga.
2.2.3.5 Coleta de dados de temperatura e umidade relativa em campo e casa-devegetação
A temperatura e umidade relativa do ar foram registradas por Data Logger
Peceptec® modelo DHT-2220, colocados no campo e em ambiente protegido próximos
às plantas, para determinação das condições apropriadas para ocorrência das
epizootias do fungo N. floridana. Foram também coletados dados de precipitação da
estação meteorológica da Esalq/USP. Durante o primeiro ciclo de cultivo não foi
possível coletar dados climáticos em ambiente protegido,por motivo de defeito nos
aparelhos que se encontravam neste local.
2.2.3.6 Avaliação de focos iniciais de N. floridana
Para identificar de onde surgem os focos iniciais de N. floridana foram instaladas
armadilhas adesivas no caule das plantas e nas bordaduras da área experimental. Fitas
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adesivas de dupla face de aproximadamente 3 cm de largura foram colocadas em torno
do caule das plantas As fitas adesivas permaneciam no cultivo em ambiente protegido
por 2 dias e depois de retiradas foram colocadas sobre lâminas de microscopia e
analisadas em microscópio de contraste de fases para verificar se o ácaro está
contaminado ou infectado pelo fungo. Pela marcação da posição dos ácaros seria
possível identificar se este caminhava no sentido ascendente (vindo do solo) ou
descendente da planta.
Armadilhas adesivas foram colocadas nas bordaduras do experimento de campo
para coletar ácaros carreados pelo vento provenientes de outras áreas. As armadilhas
foram confeccionadas com lâminas de microscopia de 26x76 mm, sendo adicionada a
esta uma fita adesiva dupla face transparente para que os ácaros trazidos pelo vento
ficassem aderidos na armadilha. As armadilhas foram mantidas em seis estacas de
1,50 m, colocadas em duas alturas em cada estaca, uma destas armadilhas foi
instalada a 1,5 m e a outra a 1,0 m do solo. Sendo que em cada altura, foram colocadas
2 armadilhas em posições opostas e no topo das estacas também foi colocada uma
armadilha adesiva, totalizando em 30 armadilhas. As lâminas foram montadas
utilizando-se meio de Hoyer com corante azul de algodão e observadas ao microscópio
de contraste de fase para verificar a presença de ácaros infectados ou contaminados
pelo fungo.
2.2.3.7 Análise estatística
Todas as análises estatísticas foram feitas utilizando o programa SAS (SAS Institute
Inc., 1999). Os dados de porcentagem de infecção (PI) e número de ácaros (NA) foram
transformados por TNA = log10 ( NA + 0,5) e TPI = ( PI + 0,5) −0,8 , respectivamente para se
obter uma regressão linear. Foi realizada uma seleção de modelos de regressão
através do procedimento Stepwise. A variável porcentagem de infecção foi analisada
apenas em ambiente protegido, pois a mesma não teve variabilidade no campo.
Também consideramos a análise de correlação de Pearson entre as variáveis para
selecionar o modelo mais apropriado, utilizamos o nível de significância de 5%. A
temperatura noturna (TTNOT), e as umidades relativas máximas (URMAX), mínimas
(URMIN) e noturnas (URNOT) em campo e ambiente protegido foram analisadas por
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ANOVA, depois dos dados de temperatura noturna, máxima, e umidade relativa mínima
e noturna terem sidos transformados por
:

e

,

,

, respectivamente. Quando diferenças

significativas foram encontradas, comparações usando o teste Tukey HSD foram
conduzidas para avaliar diferenças entre as médias em campo e ambiente protegido (p
<0,05).
2.3 Resultados
No primeiro ciclo de cultivo que compreendeu o período de novembro de 2007 a
janeiro de 2008, T. evansi atingiu densidades muito mais elevadas em tomate do que
em maria-preta em ambiente protegido, atingindo valores médios de 72 ácaros/3,14cm2
enquanto em maria-preta o maior valor observado foi de 16 ácaros/3,14cm2.
Comparando as plantas de tomate em cultivo protegido, as que tiveram aplicação de
agrotóxicos apresentaram valores médios de ácaros sempre superiores aos
encontrados no tomate sem aplicação. As populações de T. evansi foram maiores nos
tomateiros em campo do que em ambiente protegido. Em todos os tratamentos, a
população de T. evansi aumentou gradativamente atingindo a maior densidade
populacional em 05/01/08 (Figura 3.1). Na avaliação seguinte, 10 dias após, observouse uma queda na densidade de T. evansi em todos os tratamentos. A redução
populacional em tomateiro em ambiente protegido tanto com quanto sem aplicação de
pesticidas provavelmente foi devido à epizootia de N. floridana. N. floridana foi
detectado no início de Janeiro e em 15/01/08 aproximadamente 50% dos ácaros
estavam contaminados pelo fungo. A porcentagem de indivíduos contaminados sempre
foi maior que a infecção. O fungo não foi detectado nos ácaros provenientes das
plantas em campo. A diminuição da infestação de T. evansi em tomateiro no campo
esteve associada à deterioração das plantas devido a alta infestação do ácaro e
também ao impacto das chuvas que foram elevadas neste período (Figura 3.2). A
diminuição da infestação de T. evansi em dezembro em maria-preta se deve a uma
infestação de mosca-branca, Bemisia tabasi, que culminou na segunda quinzena deste
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mês e também pela senescência das plantas. Não foi encontrado nenhum outro inimigo
natural associado a T. evansi além de N. floridana.
A amplitude térmica neste período não foi muito grande. A temperatura se
manteve em torno de 250C e a umidade relativa máxima atingiu valores máximos
próximos a 100% e a UR média esteve acima de 70% durante todo o experimento o
que provavelmente tenha favorecido a epizootia do fungo (Figura 3.1). A precipitação
acumulada durante o período foi igual a 463 mm não tendo chovido somente no período
de 21 a 27/11/08.
No primeiro ciclo de cultivo, as análises de regressão linear utilizando Stepwise
revelaram que a variável que melhor explica o número de ácaros em campo (p>0,05) e
em ambiente protegido (p<0,0001) foi temperatura média, sendo que as duas variáveis
apresentaram uma relação positiva (p=0,0015), ou seja, a medida que a temperatura
média aumenta o número de ácaros tende a aumentar. Nas análises para explicar os
parâmetros associados a variável porcentagem de infecção, apesar de a covariável
umidade relativa média ser significativa no modelo (p=0,0041) sua correlação com a
variável resposta foi não significativa (p>0,05). No modelo final ficaram apenas as
covariáveis número de ácaros e umidade relativa mínima as quais possuem, uma
relação negativa (p<0,0001) e positiva (p=0,0152), respectivamente, com a variável
resposta porcentagem de infecção.
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Figura 3.1.- Número médio de ácaros vivos por 3,14cm de área foliar, porcentagem de infecção e
contaminação pelo fungo N. floridana em ambiente protegido e campo e temperatura e
umidade relativa do ar em campo durante o primeiro ciclo de cultivo
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Figura 3.2 – Precipitação acumulada entre as avaliações no primeiro ciclo de cultivo

Durante o segundo ciclo de plantio, de junho a julho de 2008, em ambiente
protegido se observou a presença de N. floridana desde a primeira amostragem em
maria-preta e tomate sem aplicação de agrotóxicos. O fungo não foi constatado em
nenhuma amostragem nos ácaros provenientes das plantas de tomate com aplicação
de agrotóxicos. Nas plantas de tomate e maria-preta onde o fungo foi constatado as
populações de T. evansi permaneceram em níveis muito baixos e não passou de 6
ácaros/3,14cm2 durante todo o experimento. Por outro lado, nas plantas de tomate com
aplicação de pesticidas, onde o fungo não surgiu, ao final do estudo a população de T.
evansi era de aproximadamente 19 ácaros/3,14cm2. Os níveis de infecção foram muito
superiores em tomate comparado a maria-preta. Nesta fase do experimento observouse grande número de ácaros mumificados em tomate sem aplicação de agrotóxicos
sendo o valor máximo de aproximadamente 3 ácaros/3,14cm2 observado em 7/7/08
(Figura 3.3). Em maria-preta ocorreu uma infestação de pulgões o que pode ter
contribuído para um menor crescimento populacional de T. evansi juntamente com a
ação do fungo N. floridana. Em campo não se observou a presença do fungo em
nenhum dos tratamentos. A população do ácaro atingiu maiores densidades
populacionais em campo do que em ambiente protegido, exceto em tomateiro com
aplicação de pesticidas (Figura 3.3). Esta observação indica um papel do fungo na
regulação das populações de T. evansi já que nos tratamentos onde o fungo ocorreu a
população do ácaro não aumentou e nos tratamentos onde o fungo não apareceu as
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populações do ácaro aumentaram. A precipitação não teve nenhum efeito na dinâmica
dos ácaros já que não choveu em julho e as chuvas foram mínimas e somente no início
de junho totalizando menos de 50 mm durante todo o período (Figura 3.4). Não foi
observado nenhum outro inimigo natural que não N. floridana associado a T. evansi.
Mesmo nas plantas onde não foi observado o fungo N. floridana a população do ácaro
T. evansi não apresentou crescimento populacional acentuado comparado ao que
ocorreu no verão no primeiro ciclo de cultivo. Isto deve ser devido às baixas
temperaturas. A temperatura média esteve abaixo de 20ºC na maioria no período
amostral sendo que a temperatura noturna caiu abaixo de 10ºC durante vários dias.
Durante este período foi possível observar que a umidade relativa noturna foi maior em
ambiente protegido que em campo (F = 20,51; gl = 150; P <0,0001). O mesmo ocorreu
para a umidade relativa máxima (F = 20,38; gl = 150; P<0,0001) e média (F = 10,12; gl
= 150; P = 0,0018), e temperatura mínima (F = 4,16; gl = 150; P = 0,0342) e máxima (F
= 22,94; gl = 150; P <0,0001). Estas condições em ambiente protegido podem ter
favorecido o surgimento e permanência do fungo. A amplitude térmica neste período foi
maior que no primeiro ciclo de plantio. Embora a flutuação da umidade relativa durante
o dia e a noite tenha sido semelhante em campo e ambiente protegido, a umidade foi
em geral maior em ambiente protegido. Uma observação interessante é que o fungo
permaneceu em níveis elevados no período de 2 a 22/07/08 quando a umidade média
esteve abaixo de 70% e durante o dia atingiu freqüentemente níveis menores que 30%
e não atingiu valores próximos a saturação durante a noite.
Durante o segundo ciclo de cultivo em campo a variável número de ácaros é
explicada no modelo pelas co-variáveis umidade relativa noturna e temperatura média
as quais possui uma relação negativa (p<0,0001) e positiva (p=0,0042) com a variável
resposta. Em ambiente protegido, o número de ácaros é correlacionado com as
covariáveis umidade relativa máxima (p=0,0046) e umidade relativa mínima (p=0,0469)
as quais possuem uma relação negativa com a variável resposta. Já a porcentagem de
infecção de ácaros é explicada no modelo pela co-variável umidade relativa mínima que
possui uma relação positiva com a variável resposta (p<0,0001).
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Figura 3.3.- Número médio de ácaros vivos por 3,14cm de área foliar, porcentagem de infecção e
contaminação pelo fungo N. floridana e temperatura e umidade relativa do ar em ambiente
protegido e campo durante o segundo ciclo de cultivo
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Figura 3.4 – Precipitação acumulada entre avaliações no segundo ciclo de cultivo

No terceiro ciclo de plantio em ambiente protegido em maria-preta e em tomate
sem agrotóxicos, as populações de T. evansi atingiram densidades populacionais
baixas, sendo o valor máximo observado de 16 ácaros/3,14cm2 e 13 ácaros/3,14cm2,
respectivamente. N. floridana foi observado em tomateiro com e sem aplicação de
agrotóxicos. Nas plantas de tomateiro sem aplicação de agrotóxicos o fungo surgiu no
inicio do mês de setembro, enquanto em tomateiros com aplicação o fungo foi
observado somente no final deste mês. A densidade de T. evansi ao final do
experimento foi maior nas plantas com aplicação de agrotóxicos comparadas aquelas
sem aplicação. Foi encontrado grande número de ácaros mumificados em tomateiro
sem aplicação de pesticidas, atingindo um pico de aproximadamente 23 ácaros
mumificados/3,14cm2 na avaliação do dia 04/10/08 (Figura 3.5). Em maria-preta não se
observou a presença do fungo, e mesmo assim houve um menor crescimento
populacional de T. evansi. Isto pode estar associado ao fato de que as plantas ficaram
altamente infestadas por pulgões e estes tenham competido pelo mesmo nicho que
T.evansi. Não foi detectada a ocorrência do fungo em campo, e o número de ácaros
encontrados foi superior ao encontrado em ambiente protegido em todos os tratamentos
(Figura 3.5). Durante o período de maior infecção pelo fungo quando se observou 49%
de infecção, a umidade relativa média foi de 50% e não atingiu valores próximos a
100% durante a noite. Os valores de temperatura em campo durante o experimento
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tiveram alta amplitude térmica chegando a valores extremos de 80C e 400C, já em
ambiente protegido os valores extremos de temperatura foram 70C e 450C. Em
ambiente protegido se observou que as temperaturas máximas foram superiores aos
valores máximos de campo (F = 23,91; gl = 163; P <0,0001) (Figura 3.5). Além disso, a
umidade relativa noturna foi maior em ambiente protegido do que em campo (F = 21,71;
gl = 163; P <0,0001). Em ambiente protegido se observa que as temperaturas máximas
foram superiores aos valores máximos de campo (Figura 3.5). A precipitação ocorrida
neste ciclo da cultura foi superior ao observado no ciclo anterior tendo sido registrado
140 mm de chuvas durante período de avaliações (Figura 3.6).
No terceiro ciclo de cultivo em campo a variável número de ácaros apresentou
correlação significativa e positiva (p=0,0438) com a temperatura mínima. Já em
ambiente protegido, o número de ácaros apresentou uma relação positiva com a
temperatura média (p=0,0060). Para a variável porcentagem de infecção, permaneceu
no modelo final apenas as covariáveis número de ácaros (p<0,0001) e temperatura
noturna (p=0,0324) as quais possuem uma relação negativa com a variável resposta.
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Figura 3.5.- Número médio de ácaros vivos por 3,14cm de área foliar, porcentagem de infecção e
contaminação pelo fungo N. floridana em ambiente protegido e campo e temperatura e
umidade relativa do ar em campo durante o terceiro ciclo de cultivo
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Figura 3.6 – Precipitação acumulada entre as avaliações no terceiro ciclo de cultivo

No quarto ciclo de plantio, de outubro a novembro de 2008, a densidade
população de T. evansi não ultrapassou 16 ácaros/3,14 cm2, sendo o valor máximo
encontrado em tomate sem agrotóxicos em campo. Ácaros infectados por N. floridana
foram observados desde a primeira amostragem em todos os tratamentos exceto em
maria-preta em campo, onde o fungo foi detectado na segunda avaliação. Já na
segunda avaliação em 23/11/08, 65% dos ácaros estavam contaminados com o fungo
nas plantas de tomateiro sem agrotóxicos em ambiente protegido. O número de ácaros
mumificados aumentou com o passar das avaliações na maioria dos tratamentos,
chegando a atingir 29 ácaros/3,14cm2 em tomate com aplicação em campo. Neste ciclo
de cultivo a aplicação de agrotóxicos parece não ter apresentado efeito direto sobre o
fungo, exceto pelo fato de que nas duas últimas amostragens em 10/11 e 18/11 o
número de ácaros mumificados foi superior em tomateiros sem agrotóxicos quando
comparado com tomateiros com aplicação de agrotóxicos, em campo. No período que
precedeu a maior porcentagem contaminação pelo fungo (65%), a umidade relativa
média foi de 75% e não atingiu valores próximos a 100% durante a noite. Durante o
quarto ciclo de cultivo, a diferença entre a temperatura e umidade relativa em campo e
ambiente protegido foi menor que no segundo e terceiro ciclo de cultivo (Figura 3.7).
Isso pode ter ocorrido por este experimento ter ocorrido na primavera onde não há uma
redução drástica nas temperaturas durante a noite. A precipitação ocorrida neste ciclo
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da cultura foi de 93 mm de chuvas. A precipitação parece não ter tido um impacto direto
sobre a densidade do ácaro, pois nas duas últimas avaliações as densidades
populacionais em tomateiros em campo foram ligeiramente superiores as densidades
em ambiente protegido (Figura 3.8).
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Figura 3.7.- Número médio de ácaros vivos e ácaros mumificados por 3,14cm de área foliar,
porcentagem de infecção e contaminação pelo fungo N. floridana e temperatura e umidade
relativa do ar em ambiente protegido e campo durante o quarto ciclo de cultivo
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Figura 3.8 – Precipitação acumulada entre as avaliações no quarto ciclo de cultivo

O número de ácaros coletados nas armadilhas em campo nos quatro ciclos da
cultura aumentou com o incremento populacional de T. evansi nas plantas. No entanto,
nenhum ácaro contaminado e/ou infectado pelo fungo, foi observado nas armadilhas.
Desta forma, não foi possível constatar se focos iniciais de N. floridana são formados
por ácaros infectados transportados pelo vento vindo de outras áreas. Como não
ocorreu infecção por N. floridana nas plantas em campo também não foi possível
perceber se os ácaros infectados são transportados de dentro para fora do plantio pelo
vento. Em ambiente protegido, não foi encontrado nenhum ácaro contaminado e/ou
infectado por N. floridana nas fitas adesivas colocadas nos caules das plantas. O
número de ácaros encontrados nas fitas do caule aumentaram no decorrer do
experimento seguindo o incremento na população de T. evansi.
2.4 Discussão
O fungo N. floridana ocorreu naturalmente durante todos os quatro ciclos de
cultivo distribuídos em todas as estações do ano. Nenhum outro inimigo natural além de
N. floridana foi encontrado associado a T. evansi. Nos tratamentos onde o fungo foi
prevalente, as populações do ácaro T. evansi reduziram drasticamente e/ou foram
mantidas em baixos níveis populacionais, indicando ser este um importante agente na
regulação de populações de T. evansi. Mesmo durante o inverno quando as populações
de T. evansi apresentaram baixo incremento populacional e as condições ambientais
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pareciam ser inapropriadas para o fungo, altos níveis de infecção foram observados por
longos períodos, contribuindo para a manutenção de baixos níveis populacionais de T.
evansi.
No primeiro ciclo de cultivo mantido durante o final da primavera e começo do
verão, as temperaturas foram mais altas e T. evansi alcançou elevados picos
populacionais chegando a aproximadamente 85 ácaros/3,14 cm2 em campo sobre
plantas de tomateiro sem aplicação de agrotóxicos. As populações de T. evansi em
campo foram maiores que as encontradas em ambiente protegido. Durante os dois
ciclos de cultivo conduzidos predominantemente no inverno (incluindo o final do outono
e início da primavera), as populações tanto em campo quanto em ambiente protegido
foram inferiores as populações encontradas durante o primeiro ciclo de cultivo. Isso
ocorreu devido à redução da temperatura durante este período.
Os agrotóxicos utilizados poderiam ter apresentado um efeito acaricida ou efeito
estimulante nas populações de T. evansi. Dentre os agrotóxicos utilizados pelo menos
um, o piretróide Deltametrina, é reconhecido por estimular o aumento da taxa
reprodutiva de ácaros tetraniquídeos, num processo chamado de homoligose,
(GERSON; COHEN, 1989; TRICHILO; WILSON, 1993). A aplicação de pesticidas
aparentemente não teve um efeito na densidade populacional de T. evansi, já que não
houve uma tendência nas diferenças entre as densidades em tomateiros tratados e não
tratados com agrotóxicos. Por exemplo, quando se compara a densidade de T. evansi
em plantas de tomateiro em campo onde o fungo não foi observado, observa-se que as
densidades em plantas com aplicação de agrotóxicos foram iguais, maiores e menores
do que em plantas sem aplicação de agrotóxicos no primeiro, segundo e terceiro ciclos
de cultivo.
Em ambiente protegido, N. floridana surgiu tardiamente no primeiro ciclo de
cultivo quando a densidade de T. evansi era alta, já no segundo e quarto ciclo de cultivo
o fungo esteve presente desde a primeira avaliação e no terceiro ciclo de cultivo o fungo
surgiu dia 01/09/08. Em campo, o fungo somente foi observado no último ciclo de
cultivo. Uma das hipóteses para explicar a ausência do fungo é que as condições
ambientais em campo não foram adequadas para o desenvolvimento do fungo nos três
primeiros

ciclos

de

cultivos.

Entretanto,

os

parâmetros

climáticos

avaliados
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aparentemente não justificam esta hipótese. Por exemplo, os níveis de UR em campo
durante o quarto ciclo de cultivo quando o fungo foi detectado foram inferiores aos
níveis do primeiro ciclo quando nenhum ácaro infectado foi observado. A prevalência do
fungo sob grandes amplitudes de temperatura e umidade em ambiente protegido
durante os quatro ciclos de cultivos em várias estações do ano sugere que condições
propícias também tenham ocorrido em campo. Uma condição abiótica importante na
dinâmica de doenças fúngicas é a incidência de raios ultravioletas (UV). Os efeitos de
UV na sobrevivência de conídios devem ser maiores em campo do que em ambiente
protegido, mas isto não foi avaliado neste estudo. Outro fator que pode explicar o não
surgimento do fungo nos três primeiros ciclos de plantio em campo é que na área onde
se instalou o experimento não havia sido cultivado plantas de tomate num passado
recente. Nas instalações de ambiente protegido, plantas de tomateiro vinham sendo
cultivadas e epizootias do fungo já tinha sido observadas anteriormente, o que pode ter
provido este ambiente com inóculo do fungo.
N. floridana permaneceu mesmo sob condições extremas de temperatura, no
inverno quando foram observadas temperaturas mínimas de até 70C durante a noite, e
chegando a temperatura máxima de 510C durante o dia em ambiente protegido.
Durante o experimento, em ambiente protegido, a umidade relativa média do ar não
atingiu o ponto de saturação, os valores oscilaram entre 46 e 96%. Estudos em
laboratório têm demonstrado a importância de fatores ambientais especialmente a
temperatura e umidade relativa sobre a esporulação, processo fundamental para o
estabelecimento do fungo. O processo de germinação é mais dependente da umidade
relativa quando comparado a temperatura, e para que ocorra a conidiogênese é
necessária que se atinja umidades relativas próximas do ponto de saturação (ODUOR,
et al., 1996b; SMITLEY; KENNEDY; BROOKS,1986; DELALIBERA et al. 2006). No
entanto observamos que o fungo N. floridana atingiu taxas de infecção acima de 50%
mesmo quando a umidade relativa do ar não atinge o ponto de saturação. Em
condições de campo existem outras variáveis que em laboratório são difíceis de ser
estimadas. Pequenos artrópodes que vivem na superfície da folha de plantas são
influenciados pelo microclima gerado pelo processo de transpiração e respiração da
planta (SMITH, 1954). A transpiração que ocorre na folha é fonte de umidade na
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camada de ar de <5mm da superfície da folha. Assim, o microclima onde os ácaros
permanecem, pelo menos por um determinado tempo, atinge facilmente a saturação
(FERRO; SOUTHWHICK, 1984; HOLTZER et al., 1988).
A precipitação não parece ter exercido efeito significante diretamente sobre o
fungo, pois em campo não foi constatada a presença de N. floridana nos três primeiros
ciclos de cultivo em plantas submetidas a vários regimes pluviométricos.,Por outro lado,
o fungo N. floridana permaneceu em ambiente protegido sem a presença de chuvas,
observando-se neste ambiente um grande número de múmias e altas taxas de
contaminação e infecção.
A densidade populacional do hospedeiro é citada por diversos autores como um
dos fatores limitantes para que ocorram epizootias (TANADA; KAYA, 1992;
WATANABE, 1987), pois ela afeta a taxa de transmissão e conseqüentemente a taxa
de infecção do patógeno. Durante o segundo ciclo de cultivo o fungo N. floridana surgiu
quando a densidade de T. evansi era muito baixa e permaneceu causando altas taxas
de infecção chegando a 70% de infecção mesmo quando a população do ácaro T.
evansi não foi superior a 6 ácaros/3,14 cm2. Ou seja, depois que o fungo se
estabeleceu no local, ele conseguiu se manter mesmo com baixas populações do
hospedeiro. Resultados semelhantes foram obtidos no quarto ciclo de cultivo onde o
fungo surgiu e se manteve em baixas densidades do hospedeiro. Somente no úlitimo
ciclo de cultivo foram encontrados alguns ácaros com esporos de resistência do fungo.
Não se sabe quais fatores induzem a formação de esporos de resistência neste fungo.
Os dados climáticos observados no período em que foram encontrados os esporos de
resistência foram semelhantes a outros períodos onde não foram encontrados esporos
de resistência. O esporo de resistência é uma forma do fungo se proteger de condições
ambientais adversas e garantir sua permanência quando a população hospedeira esta
baixa. Não se sabe como este fungo conseguiu permanecer entre os ciclos de cultivo.
Durante o primeiro e o terceiro ciclo de cultivo, a ocorrência de N. floridana em
ambiente protegido foi observada primeiramente em tomateiro sem aplicação de
agrotóxicos e posteriormente em tomateiro com aplicação. No segundo ciclo de cultivo
o fungo somente ocorreu em tomateiros sem aplicação de agrotóxicos. Estes resultados
sugerem que os agrotóxicos utilizados no experimento podem ter efeitos deletérios
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sobre a população do fungo. Os fungicidas são o grupo de agrotóxicos que apresentam
maior efeito adverso na sobrevivência e eficiência de N. floridana (KLINGEN;
WESTRUM, 2007, WEKESA; KNAPP; DELALIBERA JR., 2008). Um dos fungicidas
utilizados foi o Captan (Orthocide® 500). Wekesa; Knapp; Delalibera Jr. (2008) em
estudos de laboratório verificaram que o fungicida Captan tem efeito negativo sobre a
esporulação e germinação de N. floridana dessa forma reduzindo a transmissão e
desenvolvimento de epizootias. O efeito direto de agrotóxicos sobre epizootias naturais
já havia sido relatado por outros autores (BRANDENBURG; KENNEDY, 1982; BOYKIN;
CAMPBEL; BEUTE, 1984).
Dados de laboratório demonstram que ácaros T. evansi criados em maria-preta
apresentam alta taxa de oviposição quando comparado aos ácaros criados em
tomateiro, indicando que maria-preta seja um hospedeiro adequado para T. evansi.
Porém observou-se neste estudo um crescimento populacional muito maior em
tomateiro do que em maria-preta. Um dos fatores que podem explicar este resultado, é
que durante todos os ciclos de cultivo as plantas de maria-preta foram infestadas com
outros artrópodes, como pulgões, mosca-branca e ácaros eriofídeos, aumentando a
competição pelo mesmo nicho de T. evansi.
As plantas hospedeiras podem afetar os níveis de contaminação, infecção e
esporulação do fungo patogênico N. floridana e a mortalidade, mumificação de T.
evansi. As diferenças entre as plantas hospedeiras podem ser atribuídas à
características morfológicas como tricomas, tamanho da planta e arquitetura, ou
químicas. Embora as diferenças morfológicas possam ter pouco impacto sobre a
fisiologia dos fungos patogênicos, compostos químicos de plantas podem inibir ou até
matar os fungos (HARBORNE, 1986). Ácaros mumificados em plantas de tomate
produzem maior número de esporos, indicando que o fungo se reproduz melhor em
ácaros que se alimentam sobre estas plantas, em comparação a maria-preta
(WEKESA, V. W. dados não publicados). Quando a esporulação é afetada pela planta
hospedeira ocorre uma redução nas taxas de transmissão e conseqüentemente uma
menor taxa de infecção pelo fungo. Esse resultado corrobora com os resultados obtidos
no segundo e quarto ciclo de cultivo onde o fungo N. floridana ocorreu em maria-preta,
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mas a porcentagem de contaminação e infecção e o número de múmias produzidas
foram inferiores aos valores encontrados em tomate em ambiente protegido
Não foi possível identificar de onde surgem os focos iniciais de N. floridana.
Como o fungo não foi observado nos três primeiros ciclos de cultivo em campo,
somente foi possível avaliar no último ciclo, se os ácaros chegam contaminados e/ou
infectados pelo fungo quando a população de T. evansi está aumentando, ou se o
fungo é disseminado quando os ácaros estão dispersando após atingirem altas taxas
populacionais. Entretanto, nenhum ácaro infectado foi observado nas lâminas.
Este é o primeiro trabalho que demonstra o impacto de N. floridana sobre as
populações de T. evansi em condições de campo, utilizando simultaneamente dois
sistemas de cultivo de tomate em campo aberto e ambiente protegido. As epizootias
naturais reduziram drasticamente as populações do ácaro, mantendo as populações em
níveis baixos sem dano econômico aparente. Em nenhum momento foi encontrado
outro inimigo natural associado a T. evansi. O fungo N. floridana ocorreu em todas as
estações do ano em ambiente protegido, mesmo quando não se atingiu níveis de
umidade relativa próximo ao ponto de saturação. Este patógeno apresenta potencial
para ser utilizado como agente de controle biológico em regiões onde este ácaro é a
principal praga, pois ele apresenta alta taxa de infecção e contaminação sobre a
população hospedeira, mesmo quando a população hospedeira se encontra baixa.
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3 Determinação da variabilidade genética dos isolados de Neozygites floridana
através do seqüenciamento da região 18S do DNA ribossômico
Resumo
Neozygites floridana é um fungo patogênico a ácaros da família Tetranychidae, e
apresenta alta especificidade quanto ao hospedeiro. Os isolado estudados até o
momento somente são virulentos ao hospedeiro do qual estes foram obtidos. Dois
isolados morfologicamente semelhantes foram encontrados infectando o ácaro rajado,
Tetranychus urticae (LQ3) e o ácaro vermelho do tomateiro, T. evansi (LQ2) e o
potencial destes no controle destas duas pragas está sendo avaliado. Este estudo teve
como objetivo avaliar a variabilidade genética dos isolados de N. floridana através do
seqüenciamento da região 18S do DNA ribossômico. Seqüências parciais do 18S rDNA
destes isolados foram comparadas com as seqüências de N. tanajoae (BIN35G), N.
floridana (ARSEF662) e N. parvispora (AF296760) depositadas no GenBank. O isolado
de N. floridana proveniente de T. evansi (LQ2) e o isolado proveniente de T. urticae
(LQ3) apresentam 98% de similaridade. Entretanto estes dois isolados apresentam
similaridade inferior a 90% para os demais isolados, incluindo o isolado ARSEF662, que
tem como hospedeiro a mesma espécie T. urticae. O isolado de N. parvispora foi o que
apresentou maior porcentagem de divergência com todos os isolados. Apesar de
morfologicamente semelhantes, estes fungos apresentam alta divergência na região
18S rDNA.
Palavras chave: Neozygites floridana; Região 18S rDNA; Tetranychus evansi;
Tetranychus urticae; Seqüenciamento
.
Abstract
Neozygites floridana is a fungus pathogenic to mites in the family Tetranychidae
and is highly specific to its hosts. The isolates studied up to date are only virulent to
hosts upon which they were isolated. Two morphologically identical isolates were found
infecting the two spotted spider mite, Tetranychus urticae (LQ3) and the tomato red
spider mite, T. evansi (LQ2) and the potential of these isolates is being evaluated for the
control of these two pests. The objective of this study was to evaluate the genetic
variability of the isolates of N. floridana through sequencing of the 18S region of
ribosomal DNA. Partial sequences of 18S rDNA of these isolates were compared with
the sequences of N. tanajoae (BIN35G), N. floridana (ARSEF662) and N. parvispora
(AF296760) deposited in the Gene Bank. The N. floridana isolate from T. evansi (LQ2)
and the isolate from T. urticae (LQ3) had 98% similarity. Therefore, these two isolates
had a similarity of less than 90% in relation to other isolates, including the isolate
ARSEF662 which are from the same host species, T. urticae. The isolate of N.
parvispora had the highest percent divergence from all isolates. Although
morphologically similar, these fungi have high divergence at 18S rDNA region.
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Keywords: Neozygites floridana; 18S rDNA region; Tetranychus evansi; Tetranychus
urticae; Sequencing
3.1 Introdução
Neozygites floridana é um dos poucos fungos patogênicos encontrados
provocando mortalidade natural sobre ácaros tetraniquídeos. Epizootias deste fungo já
foram relatadas em populações de ácaros tetraniquídeos em diversas culturas
(HUMBER; MORAES; SANTOS, 1981; BRANDENBURG; KENNEDY, 1982; CARNER;
CANERDAY, 1970) e seu potencial na regulação das populações de ácaros já foi
demonstrado (BRANDEBURG; KENNEDY, 1982; WEKESA et al., 2007). Neozygites
pertence a ordem Entomophthorales cujo grupo consiste de fungos virulentos,
altamente específicos e epizoóticos. A taxonomia deste grupo é muito complexa, e
pouco estudada quando comparada a outros entomopatógenos (HUMBER, 2008).
A família Neozygitaceae inclui espécies associadas a pequenos artrópodes como
tripes, ácaros e afídeos (KELLER, 1997). Por causa das incertezas quanto à
delimitação de espécies dentro desta família, todos os patógenos deste grupo
associados aos ácaros tetraniquídeos tem sido identificados como N. floridana.
Delalibera Jr., Hajek e Humber (2004) realizaram uma comparação entre isolados
patogênicos ao ácaro verde da mandioca e isolados patogênicos ao ácaro rajado e
verificaram que morfologicamente as duas espécies são similares, mas são distintos
quanto às características fisiológicas e moleculares. Baseado nestes estudos
descreveram a espécie os isolados do ácaro verde da mandioca como uma nova
espécie, N. tanajoae, separando-os de N. floridana patogênicos a outros tetraniquídeos.
A

caracterização

molecular

é

cada

vez

mais

indispensável

nos estudos com fungos entomopatogênicos. Técnicas moleculares têm sido utilizadas
para compreender o grau de diversidade dos fungos usados no controle biológico de
pragas (JENSEN et al., 1998; JAMES et al., 2006, BIDOCHKA et al., 1995; GAUTHIER
et al., 2007), para esclarecer a taxonomia das principais espécies (DELALIBERA
JR;HAJEK, 2004; HAJEK et al., 2003; WHITE et al., 2006; HIBBETT et al., 2007), para
avaliar o estabelecimento e dispersão de patógenos no campo (CASTRILHO et al.,
2007), e na caracterização de strains para garantir o direito de patente comercial.
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O potencial de isolados de N. floridana provenientes de T. evansi está sendo
avaliado para utilização no controle biológico clássico na África. Estes isolados são
morfologicamente similares a isolados provenientes de outros ácaros tetraniquídeos
mas apresentam um alto grau de especificidade ao hospedeiro do qual foi coletado.
Técnicas moleculares têm demonstrado a variação intraespecifica nos seguintes
gêneros

de

Entomophthorales:

Pandora,

Zoophthora,

Entomophaga

(HODGE;

SAWYER; HUMBER, 1995, HAJEK ET AL., 1996, JENSEN; EILENBERG, 2001,
NIELSEN et al., 2001, TYMON; SHAH; PELL, 2004). Poucos membros da família
Neozygitaceae foram caracterizados molecularmente. Somente x isolados das espécies
N. tanajoae, N. floridana e N. parvispora tiveram os genes da região 18S do rDNA
seqüenciados (DELALIBERA JR.; HAJEK; HUMBER, 2004).

3.2 Material e Métodos
3.2.1 Criação de Tetranychus evansi e Tetranychus urticae
Ambas as espécies de ácaros fitófagos foram coletadas em Piracicaba, São Paulo,
Brasil e mantidas em casa-de-vegetação no Departamento de Entomologia,
Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
Universidade de São Paulo (ESALQ-USP), Piracicaba, São Paulo, Brasil. A criação de
T. evansi foi realizada sobre plantas de tomate Solanum lycopersicum cultivar Santa
Clara que foram infestadas com fêmeas de T. evansi. Para a criação de T. urticae foram
utilizadas plantas de feijão de porco, Canavalia ensiformis (L) (DeCandolle).
3.2.2 Cultura estoque de Neozygites floridana
Os isolados de Neozygites floridana foram coletados de cadáveres mumificados de
T. evansi e de T. urticae. Para isso foram realizadas coletas em algumas partes do
Brasil (Piracicaba, Recife e Uruguaiana) e de outros países (Argentina e Noruega) e
sobre diferentes plantas hospedeiras. Este material foi posteriormente armazenado no
Laboratório de Acarologia no Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia
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Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - USP, Piracicaba, São
Paulo, Brasil. O armazenamento foi realizado em recipientes hermeticamente fechados
contendo sílica gel, sobre a sílica gel foi adicionada uma camada de algodão. Os ácaros
mumificados foram colocados sobre essa fina camada de algodão e mantidos a -10ºC.
3.2.3 Métodos experimentais
3.2.3.1 Determinação da variabilidade genética dos isolados de N. floridana
através do seqüenciamento da região 18S do DNA ribossômico
Os isolados de N. floridana usados estão descritos na tabela abaixo.

Tabela 3.2 – Isolados de Neozygites floridana utilizados no experimento.

LQ1

Ácaro
Hospedeiro
T. urticae

LQ2

T. evansi

LQ3

T. urticae

LQ4

T. evansi

LQ5
LQ6

T. marianae
T. evansi

LQ7

T. urticae

Isolado

Planta Hospedeira

Local de Coleta

Data

Feijão de porco
(C. ensiformis)
Tomate
(S. lycopersicum)
Feijão de porco
(C. ensiformis)
Tomate
(S. lycopersicum)
Sida sp.
Berinjela
(S. melongena)

Piracicaba/SP

Julho/2004

Piracicaba/SP

Setembro/2004

Piracicaba/SP

Abril/2006

Recife/PE

Setembro/2006

Morango
(Fragaria sp.)

Uruguaiana/RS
Fevereiro/2007
Paso de Los
Maio/2007
Libres/ Corrientes/
Argentina
Noruega/
Setembro/2006
Hogskoloveien

Para a extração do DNA, três ácaros mumificados de cada isolado foram
individualizados em tubos de microcentrífuga de 0,5 mL. Adicionou-se 10µl de água
destilada autoclavada de modo que todas as múmias ficassem submersas. As múmias
foram maceradas utilizando palitos esterilizados, a fim de liberar os corpos hifais de
dentro do corpo do ácaro. Em seguida o ácaro foi retirado e descartado.
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Adicionou-se 100 µl de InstaGene Matriz (Bio-Rad), seguindo-se as instruções do
fabricante. A solução foi incubada a 56ºC por 30 minutos. Posteriormente a solução foi
passada no vórtice em velocidade alta durante 10 segundos. Em seguida a solução foi
centrifugada a 11.000 rpm por 3 minutos. Foi retirada uma alíquota de 40 µl do
sobrenadante resultante e este foi acondicionado em um novo tubo. O DNA foi então
armazenado a -100C.
O DNA foi amplificado utilizando os iniciadores universais para fungos nu-SS –002159 (5´-CTGGTTGATTCTGCCAGT-3`; Gargas; DePriest, 1996), nu-SSU 1780-39 (5’AATGATCCTTCCGCAGGT-3’; DePriest, 1993). Na reação de PCR foram adicionados
200 µM de cada dNTP, 15 mM MgCl2, 2,5 unidades de Taq DNA polimerase, 1 X Taq
Buffer, 0,3 µM de cada iniciador e 10-100 ng DNA molde. A reação de cadeia da
polimerase (PCR) foi conduzida com a desnaturação inicial por 3 minutos a 940C,
seguida por 35 ciclos com desnaturação por 1 minuto a 950C, seguida pela fase de
anelamento por 1 minuto a 540C, extensão por 2,5 minutos a 720C com um passo final
de polimento por 10 minutos a 720C. Para visualizar os produtos da amplificação foi
utilizado eletroforese em gel de agarose 1,0% corados com brometo de etídio para se
verificar a amplificação do DNA.
A purificação do produto de PCR foi realizada utilizando o Kit de Purificação da
Qiagen ® seguindo as recomendações do fabricante. O produto de PCR purificado foi
quantificado em gel de agarose 1,0% corados com brometo de etídio com marcadores
de massa Low Ranger®.
O produto de PCR foi então seqüenciamento utilizando-se os iniciadores internos
SSU5´

(5’-GATTAGATACCGGTTGTAGTCTCA-3´),

SSUINV3´

(5´-

TGGATAGCAAGGCATAGCGAG-3´), SSUINV5´(5´-TGAGCCTTTCGCGGTGTTG´-3´) e
COMPSSU5´(5´-TGAGACTACAACGGTATTCTAATC-3´), desenvolvidos por Delalibera
Jr.; Hajek; Humber, 2004 e a partir das seqüências obtidas foram desenvolvidos outros
dois iniciadores internos NFREV (5´-ATTAAACCGCACGCTCCA-3´)e NFFWD (5´AGCGCTACACTGCATGCAGCAA-3´), além dos iniciadores externos listados acima.
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3.2.3.2 Análise dos dados
As seqüências foram alinhadas com outras seqüências da região 18S do DNA
ribossômico de N. floridana utilizando o programa Clustal X (1.83) (THOMPSON et al.,
1997). O alinhamento foi refinado empregando-se o programa Bioedit de alinhamento
seqüencial (HALL, 1999). As seqüências obtidas foram comparadas com as bases
disponíveis no GenBank para Neozygites spp. foram utilizados isolados provenientes
dos Estados Unidos (Carolina do Norte, ácaro hospedeiro T. urticae, número de acesso
do GenBank: AY233985), Benin (Cotonou, ácaro hospedeiro Mononychelus tanajoe,
número de acesso do GenBank: AY233984) e Suíça (Zurique, inseto hospedeiro
Frankliniella occidentalis, número de acesso do GenBank: AF296760).
3.3 Resultados e Discussão
A comparação das seqüências de N. floridana foi feita utilizando somente dois
isolados dos listados acima (Tabela 3.1), pois as seqüências obtidas dos demais
isolados

foram

parciais

e

muito

curtas.

Os

iniciadores

SSUINV3´

(5´-

TGGATAGCAAGGCATAGCGAG-3´) e, SSUINV5´(5´-TGAGCCTTTCGCGGTGTTG´-3´)
não funcionaram e foram desenhados dois iniciadores baseados em seqüências de N.
floridana obtidas, isso deve ter ocorrido pois naquelas posições os isolados devem ter
seqüências diferentes das duas espécies (LQ2 e LQ3).
A comparação das seqüências da região 18S do DNA ribossômico de N.
floridana utilizando 1670 pares de bases demonstrou que o isolado do ácaro T. evansi
(LQ2) e o isolado do ácaro T. urticae (LQ3) apresentam 98% de similaridade. Estes dois
isolados apresentam similaridade igual ou inferior a 90% aos demais fungos cuja
seqüência utilizada para análise foi retirada do GenBank, incluindo seqüências de
isolados de N. floridana isolado de T. urticae (ARSEF662),(Tabela 3.1). Delalibera,
Hajek e Humber (2004) já haviam demonstrado diferenças nas seqüências da região
18S do rDNA de isolados de N. floridana e N. tanajoae. No entanto estes autores
demonstraram que um isolado da Colômbia patogênico a ambos T. urticae e M.
tanajoae e o isolado dos Estados Unidos (ARSEF662) patogênico a T. urticae e outros
tetraniquídeos apresentam seqüências idênticas. A similaridade do isolado ARSEF662
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de N. floridana aos isolados LQ2 e LQ3 da mesma espécie é menor do que a
similaridade deste ao isolado BIN35G que pertence à espécie N. tanajoae (Tabela 3.1).
O isolado da Suíça, N. parvispora, foi o que apresentou maior porcentagem de
divergência com todos os isolados. O isolado de tripes N. parvispora (AF296760) foi o
isolado que apresentou maior distancia dos demais isolados. Este isolado difere dos
demais por ser o único isolado patogênico a um membro da Ordem Insecta, todos
outros isolados foram coletados infectando hospedeiros da Ordem Prostigmata.
Tabela 3.1 – Matriz de similaridade e divergência de N. floridana (ARSEF662), (LQ2) e (LQ3), N. tanajoae
(BIN35G), N. parvispora (AF296760) estimada usando ClustalX 1.83. A porcentagem de similaridade é
apresentada no triangulo superior e a porcentagem de divergência no triângulo inferior.

Isolados
LQ3
LQ2
ARSEF662
BIN35G
AF296760

LQ3 LQ2 ARSEF662 BIN35G AF296760
100 98
90
85
69
2
100
89
85
69
10
11
100
94
78
15
15
6
100
77
31
31
22
23
100

A árvore filogenética ilustra as diferenças entre os isolados analisados. LQ2 e
LQ3 apresentam maior proximidade genética que os demais, E o isolado ARSEF662
possui menor distancia genética dos isolados LQ2 e LQ3. O isolado (AF296760) é o
mais

distante

filogeneticamente

dos

comprimento do braço 0,198 (Figura 3.1).

demais

isolados,

pois

apresenta

maior
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Figura 3.1 – Árvore filogenética das sequências da região 18S rDNA de cinco isolados de Neozygites
spp. A distância foi estimada utilizando ClustalX 1.83. O comprimento dos braços refletem
a mudança de características. A escala da barra indica 0,02 mudanças de nucleotídeos. A
árvore foi baseada nas sequências de N. floridana (ARSEF662), (LQ2) e (LQ3), N.
tanajoae (BIN35G), N. parvispora (AF296760)

A dificuldade da classificação de espécies de Neozygites é dificultada pela
pequena quantidade de caracteres taxonômicos válidos e dificuldades na investigação
de estruturas, como esporos de resistência e rizóides, que são raramente observados
em alguns isolados. Apesar de morfologicamente semelhantes N. floridana compreende
um grupo de fungos distintos geneticamente e fisiologicamente. É possível que N.
floridana seja um complexo de espécies da qual N. tanajoae foi o primeiro a ser
separado. Mais estudos são necessários para elucidar o status taxonômico desse
grupo, e para isso as seqüências do DNA ribossômico se apresenta como um bom
instrumento para análises filogenéticas, mas há ainda a necessidade de se utilizar um
número maior de isolados nestes estudos e os resultados aqui apresentados são
apenas preliminares.
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