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"Rise up this mornin', 

Smiled with the risin' sun, 

Three little birds 

Sit by my doorstep 

Singin' sweet songs 

Of melodies pure and true, 

Sayin', "This is my message to you-ou-ou!" 

Don't worry about a thing, worry about a thing, oh! 

Every little thing is gonna be alright. Don't worry!" 
 
Bob Marley - Three Little Birds 
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RESUMO 

 
Arsenophonus e as interações do hospedeiro Aphis citricidus (Kirkaldy) 

(Hemiptera: Aphididae) com o primeiro e o terceiro níveis tróficos - um sistema 

modelo para estudos de macrointerações 
 

 Relações de simbiose são comuns na natureza e tornaram-se fundamentais para a 

desconstrução do antigo conceito de indivíduo, único e indivisível, para o surgimento da ideia 

do holobionte, definido como o ser constituído de características próprias somadas aos 

simbiontes a ele associados. Tais relações são comuns em Insecta, sendo bactérias os 

microrganismos mais comumente encontrados em simbiose, influenciando diversos aspectos 

bioecológicos do hospedeiro. Dentre os insetos, pulgões são organismos modelos para o 

estudo de interações com simbiontes devido à associação com diversas espécies de bactérias, 

as quais produzem diferentes fenótipos do hospedeiro. Este trabalho teve por objetivo avaliar 

o papel do endossimbionte secundário Arsenophonus nas interações de seu hospedeiro Aphis 

citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae) com o primeiro e terceiro níveis tróficos. Assim, 

isolinhagens de A. citricidus infectadas (Ars+) ou não (Ars-) por Arsenophonus foram 

estabelecidas e utilizadas para a condução de estudos comparativos para a exploração de 

plantas hospedeiras com diferentes valores nutricionais, Citrus sinensis (hospedeiro ótimo) e 

Murraya paniculata (hospedeiro subótimo). Foram observadas a sobrevivência, longevidade e 

fecundidade de A. citricidus Ars+ e Ars- em cada planta hospedeira, sendo os valores obtidos 

utilizados na construção de tabelas de vida de fertilidade. Para o estudo das interações com o 

terceiro nível trófico, foram realizados estudos comparativos do parasitismo de A. citricidus 

Ars+ e Ars-, criados em ambos hospedeiros, pelo parasitoide Aphelinus asychis (Walker) 

(Hymenoptera: Aphelinidae). Foram observados o desenvolvimento do parasitoide e o 

sucesso de parasitismo. Os resultados obtidos comprovaram ser C. sinensis o hospedeiro mais 

adequado e que o simbionte secundário beneficia seu hospedeiro na exploração do alimento, 

resultando na redução do período de desenvolvimento e em insetos de maior tamanho no 

hospedeiro subótimo. Os parâmetros de tabela de vida de fertilidade calculados para pulgões 

Ars+ foram superiores aos de Ars-. Além de beneficiar A. citricidus na utilização do alimento, 

o simbionte Arsenophonus também afetou a relação de seu hospedeiro com o parasitoide A. 

asychis. Pulgões Ars+ foram inadequados ao completo desenvolvimento do parasitoide. A 

relação de simbiose de A. citricidus e Arsenophonus estudada demonstrou a importância de 

simbiontes secundários nas interações multitróficas do hospedeiro e as implicações que elas 

podem ter para o controle do crescimento populacional de insetos de interesse econômico. 

 

Palavras-chave: Bactéria endossimbionte; Controle biológico; Holobionte; Inadequação 

hospedeira 
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ABSTRACT 

 
Arsenophonus and the interactions of the aphid host Aphis citricidus (Kirkaldy) 

(Hemiptera: Aphididae) with the first and third trophic levels - a model system for the 

study of macrointeractions 

 

 Symbiotic relationships are common in nature and have become essential for the 

deconstruction of the old concept of individual, as a single and indivisible entity, for the 

emergence of the holobiont idea, being consisted of its own characteristics added to the 

symbionts associated with it. Such relationships are common in Insecta, and bacteria are the 

microorganisms most commonly found in symbiosis, influencing many bioecological aspects 

of the host. Among insects, aphids are model organisms for the study of interactions with 

symbionts due to their association with various species of bacteria that produce different host 

phenotypes. This study aimed to evaluate the role of the secondary endosymbiont 

Arsenophonus on the interactions of its host Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: 

Aphididae) with the first and third trophic levels. Thus, isofemale strains of A. citricidus 

infected (Ars+) or not (Ars-) with Arsenophonus were established and used to conduct 

comparative studies on the use of host plants with different nutritional values, Citrus sinensis 

(optimum host) and Murraya paniculata (suboptimum host). We assessed survival, longevity 

and fecundity rates of Ars- and Ars+ A. citricidus in each host plant, and the obtained data 

were used in for calculation of fertility life tables. We also carried out comparative studies on 

the success of parasitization of Ars- and Ars+ A. citricidus reared on both host plants by the 

parasitoid Aphelinus asychis (Walker) (Hymenoptera: Aphelinidae). We assessed parasitoid 

development on aphids reared on both host plants and measured the success of parasitization 

on aphids reared on the optimum host plant. Our data proved C. sinensis as a more suitable 

host than M. paniculata, and that the secondary symbiont benefited infected aphids to explore 

the food source by reducing the time of development and producing larger adults in the 

suboptimal host. The fertility life table parameters calculated for Ars+ aphids were higher 

than those for Ars-. Besides benefiting A. citricidus in the use of food, Arsenophonus also 

affected the relationship of its host with the parasitoid A. asychis. Ars+ aphids were unsuitable 

to A. asychis and did not allow the full development of the parasitoid. The studied symbiotic 

relationship of A. citricidus and Arsenophonus showed the importance of secondary 

symbionts in multitrophic interactions of the host and the implications they may have for 

controlling the population growth of insects of economic interest. 

 

Keywords: Endosymbiotic bacteria; Biological control; Holobiont; Host unsuitability 



 14 



 15 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 - Esquema ilustrativo da estratégia de amplificação de fragmento do gene da 

citocromo c oxidase I mitocondrial de Aphis citricidus, demonstrando a posição 

dos diferentes conjuntos de iniciadores utilizados .............................................. 39 

Figura 2.2 - Imagem ilustrativa da disposição dos recipientes de criação presos às brotações 

de plantas de Citrus sinensis para o desenvolvimento de Aphis citricidus ......... 40 

Figura 2.3 - Fecundidade diária (ninfas/fêmea/dia) e acumulada (%) de fêmeas de Aphis 

citricidus, associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário 

Arsenophonus, criadas em duas plantas hospedeiras com valor nutricional 

distinto (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h). A: Ars+ em Laranja; B: Ars+ em 

Murta; C: Ars- em Laranja; D: Ars- em Murta ................................................... 44 

Figura 2.4 - Previsão de crescimento populacional de isolinhagens de Aphis citricidus 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus quando 

criadas em duas plantas hospedeiras, baseando na razão finita de aumento 

populacional (Ars+: laranja = 1,50; murta = 1,22 ; Ars-: laranja = 1,45; murta = 

1,17). A = Laranja, B = Murta ............................................................................. 46 

Figura 3.1 - Árvores filogenéticas construídas a partir dos genes 28SD2 (A), COI (B), COII 

(C), ITS2 (D) e Argk (E) pelo método Maximum Likelihood, mostrando a 

filogenia de diversas espécies de Aphelinus (Heraty et al., 2007) comparadas às 

sequencias obtidas nesse estudo com o parasitoide Aphelinus sp. Os valores nos 

diferentes ramos correspondem aos valores de bootstrap. A barra de escala 

indica substituição por posição de nucleotídeo ................................................... 67 

Figura 3.2 - Árvore filogenética concatenada partir dos genes 28SD2, COI, COII e ITS2 pelo 

método Maximum Likelihood, mostrando a filogenia de diversas espécies de 

Aphelinus (Heraty et al., 2007) comparadas às sequencias obtidas nesse estudo 

com o parasitoide Aphelinus sp. Os valores nos diferentes ramos correspondem 

aos valores de bootstrap. A barra de escala indica substituição por posição de 

nucleotídeo........................................................................................................... 68 

Figura 3.3 - Estágios de desenvolvimento de Aphelinus asychis em isolinhagens de Aphis 

citricidus infectadas (Ars+) (A) ou não (Ars-) (B) por Arsenophonus quando 

criadas em Citrus sinensis (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h) ..................... 71 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 17 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 2.1 - Iniciadores e condições de ciclagem utilizados nas reações de PCR diagnóstico 

para a verificação da associação de simbiontes comuns de pulgões a Aphis 

citricidus .............................................................................................................. 36 

Tabela 2.2 - Iniciadores utilizados nas reações de PCR para a amplificação do fragmento do 

gene mitocondrial da citocromo oxidase I (COI) de Aphis citricidus ................. 38 

Tabela 2.3 - Duração do estágio imaturo (dias) (média ± EPM) de isolinhagens de Aphis 

citricidus, associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário 

Arsenophonus, quando criadas em plantas hospedeiras com valor nutricional 

distinto (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase:14h) ..................................................... 42 

Tabela 2.4 - Viabilidade ninfal (%) (média ± EPM) de isolinhagens de Aphis citricidus, 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, quando 

criadas em plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% 

UR; fotofase: 14 h) .............................................................................................. 42 

Tabela 2.5 - Longevidade (dias) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, associadas 

(Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, quando criadas em 

plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% UR; 

fotofase: 14 h) ...................................................................................................... 43 

Tabela 2.6 - Fecundidade total (ninfas/fêmea) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, criadas 

em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h) .................. 43 

Tabela 2.7 - Tamanho da tíbia (µm) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, associadas 

(Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, quando criadas em 

plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% UR; 

fotofase: 14 h) ...................................................................................................... 45 

Tabela 2.8 - Parâmetros de tabela de vida de fertilidade de isolinhagens de Aphis citricidus 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, criadas 

em duas plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% 

UR; fotofase: 14h) ............................................................................................... 46 

Tabela 3.1 - Iniciadores e condições de termociclagem utilizadas para a amplificação de cinco 

marcadores moleculares para caracterização molecular do parasitoide Aphelinus 

asychis, coletado de múmias do pulgão Aphis citricidus .................................... 62 



 18 

Tabela 3.2 - Parasitismo observado (%) (média ± EPM) de ninfas de isolinhagens de Aphis 

citricidus infectadas (Ars+) ou não (Ars-) pelo simbionte secundário 

Arsenophonus por Aphelinus asychis, em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 

60±10% UR; fotofase: 14 h) ............................................................................... 69 

Tabela 3.3 - Tempo para a formação de múmias (dias) (média ± EPM) em isolinhagens de 

Aphis citricidus infectadas (Ars+) ou não (Ars-) parasitadas pelo parasitoide 

Aphelinus asychis, em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 

14 h) .................................................................................................................... 69 

 

  



 19 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Cadeias alimentares são encontradas em todos os ecossistemas, sendo elas constituídas 

de inúmeras espécies interconectadas de maneiras bastante complexas. Alterações no 

equilíbrio dessa cadeia produzem mudanças dramáticas na abundância de espécies de níveis 

tróficos superiores e inferiores, influenciando toda a comunidade devido ao efeito cascata na 

organização trófica das cadeias alimentares (POWER, 1990, 1992). Nesse contexto, cada 

componente da cadeia é considerado um indivíduo. Contudo, o conceito de indivíduo como 

um ser independente e singular vem sofrendo alterações devido à descoberta de um mundo 

microbiano interligado ao "indivíduo" através de relações complexas (GORDON, 2012). 

Dessa forma, o indivíduo passa a ser visto como um organismo que mantém relações com 

outros microrganismos através de complexos de simbiontes que vivem, se desenvolvem e 

evoluem conjuntamente (GILBERT; SAPP; TAUBER, 2012; GORDON, 2012). Com isso, o 

termo "holobionte", proposto por Margulis e Fester (1991), veio para melhor exemplificar o 

organismo como um ser constituído de características próprias e de populações de simbiontes 

associados, sendo a soma de seus componentes genômicos denominada de hologenoma 

(GUERRERO; MARGULIS; BERLANGA, 2013). 

  Essas associações, denominadas por Heinrich Anton de Bary em 1879 como simbiose, 

são amplamente difundidas na natureza e consistem na convivência de dois ou mais 

organismos diferentes em determinadas condições ambientais, podendo ser benéficas ou não 

(GUERRERO; MARGULIS; BERLANGA, 2013; PARMENTIER; MICHEL, 2013). Dentro 

dessa designação, podemos citar as relações interespecíficas de comensalismo, em que uma 

espécie é favorecida, sem prejudicar a outra, de mutualismo, em que o benefício é mútuo para 

ambas as espécies e de parasitismo, em que uma espécie necessita de outra para viver, 

prejudicando-a em benefício próprio (SOLOMON; BERG; MARTIN, 2008; LEUNG; 

POULIN, 2008).  

 Tais associações de simbiose são amplamente difundidas na natureza, sendo as relações 

de insetos e bactérias bastante comuns (BUCHNER, 1965; BOURTZIS; MILLER, 2003; 

FERRARI; VAVRE, 2011). Em relação à sua origem, acredita-se que as relações de simbiose 

tenham sido primeiramente patogênicas, tendendo ao mutualismo devido à coevolução e 

coadaptação entre simbiontes e seus hospedeiros (RIO; HU; AKSOY, 2004; SANCHEZ-

CONTRERAS; VLISIDOU, 2008). Dessa forma, os simbiontes estabeleceram relações 

íntimas com seus hospedeiros, as quais resultaram na redução de seu genoma devido à 

especialização na exploração de vias metabólicas do hospedeiro. Assim, simbiontes que 
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desenvolvem relações íntimas mantém em seu genoma reduzido os genes relacionados à 

manutenção da simbiose e, consequentemente, ao favorecimento do hospedeiro 

(WERNEGREEN, 2005; MOYA, 2008; SANCHEZ-CONTRERAS; VLISIDOU, 2008). 

 Bactérias simbiontes associadas externamente ao corpo de insetos são denominadas de 

ectossimbiontes, enquanto aquelas associadas internamente ao corpo do inseto são 

denominadas de endossimbiontes. Endossimbiontes podem ocorrer livremente no interior do 

corpo do hospedeiro, como aquelas presentes no lúmen intestinal ou na hemocele, ou 

associadas ao ambiente intracelular de diversos tecidos ou de células especializadas para sua 

multiplicação (bacteriócitos) (BOURTZIS; MILLER, 2003; BAUMANN, 2005).  

 Simbiontes podem ainda ser classificados como primários/obrigatórios ou 

secundários/facultativos dependendo da frequência de associação e grau de dependência que 

estabelecem com seus hospedeiros (BOURTZIS; MILLER, 2003). Simbiontes primários 

apresentam uma longa história evolutiva com seus hospedeiros, sendo obrigatoriamente 

herdados via transmissão vertical (MORAN; BAUMANN, 1994; MOYA, 2008). Eles são 

abrigados em células especializadas, os bacteriócitos, podendo formar um órgão denominado 

bacterioma em alguns insetos (BUCHNER, 1965). Em sua grande maioria, estabelecem 

relações de simbiose nutricional, fornecendo nutrientes essenciais ao hospedeiro para 

suplementação de nutrientes indisponíveis na dieta alimentar do hospedeiro em quantidades 

adequadas à sua nutrição (BOURTZIS; MILLER, 2003; SANCHEZ-CONTRERAS; 

VLISIDOU, 2008). A associação de pulgões à bactéria Buchnera aphidicola e de baratas a 

Blattabacterium são exemplos clássicos de simbiose nutricional, visto que essas bactérias são 

responsáveis pela síntese de aminoácidos e vitaminas essenciais aos pulgões (DOUGLAS, 

1998; SHIGENOBU et al., 2000) e baratas (DONNELLAN; KILBY, 1967; SABREE; 

KAMBHAMPATI; MORAN, 2009). Além disso, Blattabacterium também atua na ciclagem 

de nitrogênio, degradando o ácido úrico armazenado no tecido adiposo do inseto, auxiliando 

na disponibilização de nitrogênio em condições de estresse nutricional (DONNELLAN; 

KILBY, 1967; SABREE; KAMBHAMPATI; MORAN, 2009). 

 Os simbiontes secundários não são considerados essenciais para o desenvolvimento do 

hospedeiro e são transmitidos tanto horizontal quanto verticalmente, podendo ocorrer intra ou 

extracelularmente (DALE; MORAN, 2006; RATZKA; GROSS; FELDHAAR, 2012). Apesar 

de não serem essenciais ao hospedeiro, simbiontes secundários desempenham diversas 

funções importantes à bioecologia de seus hospedeiros, atuando na detoxificação de 

xenobióticos (KIKUCHI et al., 2012), tolerância ao estresse térmico (MONTLLOR; 
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MAXMEN; PURCELL, 2002; RUSSELL; MORAN, 2006; BURKE et al., 2010) e resistência 

a inimigos naturais (OLIVER et al., 2009; XIE; VILCHEZ; MATEOS, 2010).  

Um simbionte amplamente estudado e encontrado em mais de 66% das espécies de 

insetos consiste nas bactérias do gênero Wolbachia (HILGENBOECKER et al., 2008). Tal 

bactéria pode manipular a célula e a biologia reprodutiva do hospedeiro pela feminização de 

machos genéticos indução da partenogênese telítoca, morte de machos e incompatibilidade 

citoplasmática (WERREN, 1997; HOERAUF; RAO, 2007). Essa manipulação tem o intuito 

de favorecer a sua dispersão para que haja maior frequência de fêmeas infectadas na 

população de hospedeiros (HOERAUF; RAO, 2007). Porém, há casos em que a relação com 

Wolbachia pode ser obrigatória, como em Asobara tabida (Nees) (Hymenoptera: 

Braconidae), que tem desenvolvimento ovariano e produção de ovos normais apenas se 

infectados por esses simbionte (DEDEINE et al., 2001).  

 Pulgões podem apresentar associações com diversos endossimbiontes secundários, 

como Arsenophonus, Hamiltonella defensa, Regiella insecticola, Rickettsia, Serratia 

symbiotica, Spiroplasma, tipo-X e Wolbachia (CHEN; PURCELL, 1997; DARBY et al., 

2001; FUKATSU et al., 2001; SANDSTRÖM et al., 2001; RUSSELL et al., 2003; GÓMEZ-

VALERO et al., 2004; GUAY et al., 2009; SAKURAI et al., 2005; WULFF et al., 2013), 

tendo cada um funções específicas. 

 No geral, simbiontes podem influenciar diversos aspectos da fisiologia do 

hospedeiro, como reprodução e resposta imunológica (STOUTHAMER; BREEUWER; 

HURST, 1999; MORAN et al., 2005). Contudo, essa associação não restringe-se apenas aos 

hospedeiros e seus simbiontes. Ela se estende a uma intricada rede de interações na 

comunidade onde os insetos vivem, afetando direta e indiretamente outros níveis tróficos, 

como a planta utilizada na alimentação e os inimigos naturais (FERRARI; VAVRE, 2011). 

 Plantas podem ser mais propícias a serem hospedeiras de determinados insetos do que 

outros. Tsai (1998) observou em seu trabalho que Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: 

Aphididae) apresentou diferenças significativas no desenvolvimento, na sobrevivência de 

ninfas, na longevidade e na capacidade reprodutiva quando criados em plantas hospedeiras 

distintas. De acordo com o autor, essas variações podem ser causadas por diferenças na 

qualidade das plantas hospedeiras, biótipos do pulgão ou ambos os fatores (TSAI, 1998). 

Contudo, a escolha da planta hospedeira pelo inseto depende de diversos fatores. Em especial 

no caso da herbivoria, o inseto tem que superar numerosos obstáculos para se alimentar, como 

a presença de substâncias tóxicas nas plantas, a ausência de componentes essenciais para a 

alimentação e também a indigestibilidade (HANSEN; MORAN, 2014). Em situações de 
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estresse ambiental, por exemplo, a qualidade nutricional das plantas pode ser alterada e, 

consequentemente, a população de seus herbívoros também pode sofrer impacto (AWMACK; 

LEATHER, 2002). Logo, todos os elos da cadeia alimentar que se relacionam ou os diversos 

organismos que formam o holobionte também podem sofrer alterações. Plantas que 

apresentem variações nos teores de seus nutrientes, como nitrogênio, podem influenciar 

diretamente a densidade populacional de endossimbiontes de pulgões, o que pode afetar seu 

desenvolvimento em plantas com baixa quantidade de nitrogênio no floema (WILKINSON; 

KOGA; FUKATSU, 2007).  

 No caso de simbiontes facultativos, há também estudos que mostram que eles podem 

exercer grande influência na aptidão do hospedeiro na exploração e colonização de diferentes 

plantas (LEONARDO; MUIRU, 2003; TSUCHIDA et al., 2004; DOUGLAS, 2009). 

Contudo, a aptidão de insetos herbívoros está intimamente associada a outros fatores além de 

suas associações com bactérias endossimbiontes e da qualidade nutricional da planta 

hospedeira, como a interação com outros níveis tróficos, como o terceiro nível trófico, 

representado por inimigos naturais (PRICE et al., 1980; AWMACK; LEATHER, 2002; 

FERRARI; VAVRE, 2011). Participantes dessas complexas relações tróficas estão 

intimamente ligados uns aos outros, de forma que aspectos comportamentais, ecológicos e 

fisiológicos de cada um são influenciados pelos demais (POPPY, 1997; FERRARI; VAVRE, 

2011). Dessa forma, o estudo de insetos herbívoros deve levar em consideração a existência 

do organismo multitrófico, que pode afetar e ser afetado por todas as possíveis relações que 

ele mantém. 

 Um exemplo dessa influência nas inúmeras relações existentes da cadeia trófica 

consiste na presença de compostos químicos tóxicos nas plantas. Tais compostos podem 

afetar diretamente o desenvolvimento do inseto herbívoro e indiretamente o terceiro e quarto 

níveis tróficos, os quais podem apresentar problemas na oviposição, taxa de sobrevivência, 

variação no tamanho corpóreo e sucesso no desenvolvimento (HARVEY; VANDAM; GOLS, 

2003; ODE et al., 2004; 2006). Em contrapartida, a presença desses compostos tóxicos de 

defesa pode ampliar a vulnerabilidade de insetos herbívoros aos inimigos naturais, visto que  

podem afetar o desenvolvimento de herbívoros, tornando-os disponíveis ao ataque de 

inimigos naturais por períodos mais prolongados (BENREY; DENNO, 1997).  

 Entretanto, o sucesso do parasitismo depende da superação de alguns obstáculos para o 

desenvolvimento, como o sistema imunológico do hospedeiro, a competição intraespecífica e 

a regulação hospedeira (REHMAN; POWELL, 2010). Para garantir a sua sobrevivência, o 

parasitoide deve manipular o desenvolvimento do hospedeiro em benefício próprio, de acordo 
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com as exigências específicas de cada estágio de vida. Dessa forma, o hospedeiro sofre 

diversas alterações fisiológicas, como modificações no desenvolvimento, na respiração, na 

excreção de nitrogênio, nos sistemas reprodutivos e endócrinos, assim como em sua 

imunidade. Tais modificações podem ocorrer devido à presença de veneno, de teratócitos e 

substâncias produzidas pela larva parasitoide, por exemplo (VINSON; IWANTSCH, 1980; 

VINSON; CÔNSOLI, 2001; CÔNSOLI; VINSON, 2009; BECKAGE; GELMAN, 2004; 

ASGARI; RIVERS, 2011). 

 Contudo, a associação de hospedeiros a bactérias simbiontes pode afetar diretamente o 

parasitoide. A associação do pulgão da ervilha Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: 

Aphididae) ao endossimbionte secundário Hamiltonella defensa, o qual é comumente 

infectado com o bacteriófago conhecido como APSE (WILK et al., 1999), que produz toxinas 

que conferem proteção moderada ao pulgão contra parasitoides (OLIVER et al.,2009; 

MORAN et al., 2005), é um exemplo desse tipo de interferência. Outros casos de resistência 

ao parasitismo devido à associação com simbiontes secundários também ocorrem em pulgões 

infectados com Regiella insecticola (VORBURGER; GEHRER; RODRIGUEZ, 2010) e 

superinfectados com H. defensa e S. symbiotica (OLIVER; MORAN; HUNTER, 2006). 

 Em suma, por anos diversos estudos foram baseados nas relações tritróficas da planta 

hospedeira, o inseto herbívoro e seus inimigos naturais. Contudo, com o avanço das 

tecnologias e a descoberta do mundo microbiano e de sua contribuição ao fenótipo do 

organismo associado, as relações tróficas ganharam perspectiva mais complexa (GORDON, 

2012). Assim, estudos sobre simbiontes presentes em pragas agrícolas são fundamentais para 

que técnicas de manejo de pragas, como o controle biológico, por exemplo, sejam bem 

sucedidas, visto a interferência desses simbiontes na eficiência de entomófagos e 

entomopatógenos (OLIVER et al., 2010). 

 Visando ampliar o conhecimento sobre os laços e as influências exercidas entre os 

participantes de relações multitróficas, essa dissertação visa compreender como se dá o 

desenvolvimento do pulgão Aphis citricidus em plantas hospedeiras com diferentes valores 

nutricionais, Citrus sinensis e Murraya paniculata, quando associados ou não ao 

endossimbionte secundário Arsenophonus, e analisar como tal bactéria pode influenciar na 

resposta de A. citricidus ao parasitismo por Aphelinus asychis (Walker) (Hymenoptera: 

Aphelinidae). 
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2 Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae) – Arsenophonus E A 

EXPLORAÇÃO DE PLANTAS HOSPEDEIRAS COM QUALIDADE 

NUTRICIONAL DISTINTA 

 

Resumo 

Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae) é uma das pragas da cultura do 

citrus devido aos danos causados à lavoura, mas principalmente por ser o vetor do vírus 

causador da Tristeza do Citrus (CTV). Assim como outros pulgões, tais insetos podem estar 

associados a bactérias simbiontes que podem auxiliar o pulgão durante seu desenvolvimento, 

na aquisição de nutrientes e na resistência a inimigos naturais. Estudos sobre relações de 

simbiose são essenciais para a compreensão dos inúmeros papéis que essas bactérias podem 

desempenhar, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento de estratégias de 

manejo de pragas. Nesse trabalho buscamos avaliar o papel do endossimbionte secundário 

Arsenophonus no uso de duas plantas hospedeiras, Citrus sinensis e Murraya paniculata, pelo 

pulgão A. citricidus. Isolinhagens de A. citricidus, infectadas (Ars+) ou não (Ars-) por 

Arsenophonus foram estabelecidas em laboratório após coleta e caracterização molecular pelo 

sequenciamento do gene mitocondrial da citocromo oxidase I (COI) e pela realização de PCR 

diagnóstico para a verificação da associação de A. citricidus a simbiontes secundários. Essas 

isolinhagens foram utilizadas na condução de estudos comparativos da biologia do pulgão nas 

duas plantas hospedeiras mencionadas, com o intuito de analisar os parâmetros de 

desenvolvimento e sobrevivência do estágio imaturo, longevidade e fecundidade de fêmeas 

adultas, além do cálculo dos parâmetros da tabela de vida de fertilidade. Os resultados obtidos 

demonstraram a existência de diferenças significativas na adequação nutricional das plantas 

hospedeiras ao pulgão, indicando C. sinensis como o hospedeiro de maior valor nutricional 

para A. citricidus, independentemente de sua associação a Arsenophonus. Contudo, quando 

presente, Arsenophonus acelera o desenvolvimento imaturo do pulgão no hospedeiro de 

menor adequação nutricional, M. paniculata, além de resultar em fêmeas com maior 

fecundidade inicial e tamanho, indicando sua participação no melhor aproveitamento de 

hospedeiros menos adequados. Os dados de tabela de vida de fertilidade também 

evidenciaram a diferença entre as plantas hospedeiras e indicaram que pulgões infectados 

(Ars+) apresentam maior potencial de crescimento populacional nas duas plantas hospedeiras 

quando comparado ao controle. Sugere-se que pulgões infectados com Arsenophonus sejam 

mais aptos e tenham vantagens em relação àqueles não-infectados, mesmo em plantas 

nutricionalmente inadequadas para o seu crescimento.   

 

Palavras-chave: Adaptação hospedeira; Crescimento populacional; Inadequação nutricional; 

Simbionte 

 

Abstract 

Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae) is a citrus pest due to the direct 

damage they cause, but mainly for vectoring the Citrus Tristeza virus (CTV). Like other 

aphids, such insects can be associated to symbiotic bacteria that can help aphids during their 

development, improving nutrient acquisition and aphid resistance to natural enemies. Studies 

on symbiotic relationships are essential to the understanding of the many roles these bacteria 

may play, being crucial for the development of pest management strategies. In this study we 

sought to evaluate the role of the secondary endosymbiont Arsenophonus in the use of two 

host plants, Citrus sinensis and Murraya paniculata, by the aphid A. citricidus. 

Arsenophonus-infected (Ars+) and uninfected (Ars-) strains of A. citricidus were established 
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in the laboratory after collection, molecular characterization by sequencing of the 

mitochondrial gene cytochrome oxidase I (COI) and diagnostic PCR for assessment of the 

association of A. citricidus to secondary symbionts. Ars+ and Ars- strains were used for 

biological comparative analysis on two host plants by assessing the development and survival 

of immatures, longevity and fecundity of adult females; data were also used for the 

calculation of fertility life table parameters. We observed significant differences in the 

nutritional suitability of the host plants tested to aphid. C. sinensis was identified as much 

more suitable host to A. citricidus than M. paniculata regardless of aphid association with 

Arsenophonus. However, Arsenophonus was observed to accelerate the aphid immature 

development when developing on the lower quality host M. paniculata. Moreover, Ars+ 

aphids reared on M. panicula produced females with higher initial fecundity and size, 

indicating Arsenophonus assists in the use of less suitable hosts. Fertility life table data also 

highlighted the difference between host plants and indicated infected aphids (Ars+) have 

greater potential for population growth than Ars- aphids. It is suggested that Arsenophonus-

infected aphids are more suitable and have advantages in comparison to non-infected aphids 

even when developing on nutritionally inadequate host plants. 

 

Keywords: Host adaptation; Population growth; Nutritional unsuitability; Symbiont 

 

 

2.1 Introdução 

 

 Insetos, assim como os demais seres vivos, apresentam relações diversas com a 

microbiota associada. As bactérias associadas podem ser encontradas em células 

especializadas chamadas bacteriócitos ou em outros tipos celulares de tecidos diversos dos 

insetos. Podem, ainda, estar distribuídas livremente no lúmen intestinal, na hemocele ou na 

superfície do tegumento de insetos (BUCHNER, 1965; BOURTZIS; MILLER, 2003; 

BAUMANN, 2005). 

 Pulgões, assim como outros insetos especializados na exploração de recursos 

alimentares restritos nutricionalmente, estabeleceram relações íntimas e indispensáveis com 

bactérias simbiontes que são responsáveis pela produção de nutrientes essenciais, em 

complementação àqueles disponibilizados diretamente da fonte de alimento do inseto 

hospedeiro, sendo fundamentais ao desenvolvimento e sobrevivência dos mesmos 

(BUCHNER, 1965; DOUGLAS, 1998; SNYDER et al., 2010). Buchnera aphidicola, o 

simbionte responsável pelo fornecimento de aminoácidos e vitaminas essenciais ao 

desenvolvimento de pulgões, é abrigada em bacteriócitos distribuídos pela hemocele do inseto 

e são transmitidas transovarianamente para a progênie produzida, permitindo aos pulgões a 

exploração de recurso alimentar nutricionalmente limitado (DOUGLAS, 1998; SHIGENOBU 

et al., 2000).  

 Além disso, pulgões também apresentam associações facultativas com inúmeras 

bactérias simbiontes. Apesar do caráter facultativo da associação, muitas dessas bactérias 
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podem exercer efeito significativo na aptidão biológica de seus hospedeiros, influenciando a 

resposta dos mesmos a condições de estresse do ambiente (temperatura) (MONTLLOR; 

MAXMEN; PURCELL, 2002), a suscetibilidade a agentes entomófagos (OLIVER et al., 

2006, 2009) e entomopatogênicos (FERRARI et al., 2004; ŁUKASIK et al., 2013) e a 

exploração de plantas hospedeiras (TSUCHIDA, 2004; WULFF; WHITE, 2015). A 

associação com essas bactérias auxiliaram na exploração de plantas hospedeiras e novos 

nichos, podendo ainda influenciar o status de praga do herbívoro (HOSOKAWA et al., 2007).  

 Arsenophonus é uma bactéria encontrada amplamente distribuída em associação com 

diversos artrópodes, incluindo pulgões (NOVÁKOVÁ; HYPŠA; MORAN, 2009; WILLE; 

HARTMAN, 2009; JOUSSELIN et al., 2013), além de ser considerado fitopatógeno de 

diversas plantas (ZREIK; BOVÉ; GARNIER, 1998; SÉMÉTEY et al., 2007). Em insetos, 

Arsenophonus é conhecido por manipular a reprodução de Nasonia vitripennis (Walker) 

(Hymenoptera: Pteromalidae) induzindo a morte de machos (WERREN; SKINNER; 

HUGER, 1986), mas pouco se sabe da contribuição desse simbionte nas interações tróficas de 

seu hospedeiro. Uma possível função protetora desse simbionte tem sido proposta pela 

relação entre as altas taxas de infecção de populações do psilídeo Glycaspis brimblecombei 

(Moore) (Hemiptera: Psyllidae) e os baixos níveis de parasitismo natural por Psyllaephagus 

bliteus (Riek) (Hymenoptera: Encyrtidae) (HANSEN et al., 2007), além de sua associação 

frequente ao bacteriófago APSE (DURON, 2014), conhecido por infectar o endossimbionte 

secundário Hamiltonella defensa e contribuir para a resistência ao parasitismo em pulgões 

infectados (OLIVER et al., 2009). 

 Dada à importância das associações de pulgões com bactérias facultativas, nesse 

capítulo avaliaremos a contribuição do simbionte Arsenophonus na capacidade de exploração 

de plantas hospedeiras pelo pulgão Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae), 

realizando estudo comparativo da biologia de isolinhagens de mesma origem materna de A. 

citricidus, associadas ou não a Arsenophonus, em duas plantas hospedeiras com valor 

nutritivo distinto, Citrus sinensis (alto valor nutricional) e Murraya paniculata (baixo valor 

nutricional).  
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2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Coleta e criação de insetos 

 

 Amostras de co-ortes de A. citricidus foram coletadas na cidade de Piracicaba 

(22º43'31"S; 47º38'57"W), estado de São Paulo, em diferentes hospedeiros do gênero Citrus. 

Espécimens foram trazidos ao laboratório e criados em mudas de Citrus limonia (Rutaceae) 

em gaiolas tubulares de acrílico, com o topo e aberturas laterais recobertos por voil para 

facilitar a ventilação. Os insetos foram mantidos em condições controladas (28±2°C; 60±10% 

UR; fotofase: 14 h). Amostras de indivíduos das diferentes co-ortes estabelecidas foram 

utilizadas no estabelecimento de isolinhagens utilizando-se das mesmas condições de criação 

anteriormente descritas, sendo devidamente identificadas segundo Halbert & Brown (1996).  

 As isolinhagens estabelecidas foram sujeitas à extração de DNA genômico para a 

determinação da associação com bactérias simbiontes via realização de PCR diagnóstico e da 

assinatura maternal pela caracterização de sequência da citrocromo oxidase I mitocondrial 

(mtCOI).   

 

2.2.2 Caracterização molecular de Aphis citricidus e determinação da associação a 

simbiontes 

 
2.2.2.1 Extração de DNA genômico 

 

 A extração de DNA foi feita baseada em De Barro et al. (1995). Espécimes de cada 

isolinhagem foram selecionados e colocados no interior de tubos de 1,5 mL e mantidos a -

20ºC por 10 min. Logo em seguida, foram adicionados 400 μL do tampão de extração TEN 

(10 mM Tris-HCl pH 8.0; 2 mM EDTA, pH 8.0; 400 mM NaCl), 40 µL de SDS a 20% e 8 µL 

de proteinase-K a 20 mg/mL. O material foi macerado com auxílio de pistilo e incubado a 

55°C por 1 h. Em seguida, 300 µL de solução aquosa saturada de cloreto de sódio (5 M NaCl) 

foram adicionados, a amostra foi agitada em vortex por 30s, centrifugada a 14.000 g x 30 min 

e o sobrenadante coletado. Um volume de isopropanol gelado foi adicionado ao sobrenadante 

e o material foi incubado a -20°C por 12 h para a precipitação do DNA. Posteriormente, o 

material foi centrifugado (14.000 g x 20 min x 4°C), o sobrenadante descartado e o pellet de 

DNA lavado em banhos sucessivos com etanol absoluto (1x) e 70% (2x), ambos os processos 

seguidos por centrifugação (14.000 g x 5 min x 4ºC). Em seguida, o pellet de DNA foi 

mantido à temperatura ambiente para evaporação do etanol, ressuspenso em 20 µL de água 
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Milli-Q autoclavada e armazenado a -20ºC até sua utilização. A integridade do DNA extraído 

foi avaliada via eletroforese em gel de agarose a 0,8%, contendo 0,5 µg/mL de brometo de 

etídio, em tampão TAE (40 mM Tris-acetato e 1 mM EDTA em pH 8,2) a 10V/cm e 

visualização em transluminador. 

 

2.2.2.2 Determinação da associação de isolinhagens de Aphis citricidus a simbiontes 

secundários por PCR-diagnóstico 

 

 O DNA genômico extraído das isolinhagens foi utilizado para a verificação da 

associação a endossimbiontes secundários pela realização de reações de PCR-diagnóstico, 

utilizando-se de iniciadores específicos para simbiontes comumente associados a pulgões 

(Tabela 1). As reações de PCR-diagnóstico foram realizadas utilizando 10-100 ng/µL de 

DNA, 1x PCR buffer, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador e 

0,5 U de Taq polimerase (Thermo Scientific), em reação de volume final de 25 µL, utilizando 

condições de termociclagem específicas para cada simbionte-alvo (Tabela 2.1). A verificação 

dos amplicons produzidos foi realizada via eletroforese em gel de agarose a 1,5% contendo 

0,5 µg/mL de brometo de etídio, em tampão TAE (40 mM Tris-acetato e 1 mM EDTA, pH 

8,2) a 10V/cm e visualização em transluminador. 
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Tabela 2.1 - Iniciadores e condições de ciclagem utilizados nas reações de PCR diagnóstico para a verificação da associação de simbiontes 

comuns de pulgões a Aphis citricidus 

                                    (continua) 

Simbionte Gene alvo Iniciadores (5'-3') Condições de ciclagem Referência 

Buchnera 

aphidicola 

16S rRNA Buch16S1F: GAGCTTGCTCTCTTTGTCGGCAA 

Buch16S1R: CTTCTGCGGGTAACGTCACGAA 

1x: 95ºC por 2 min; 35x: 95ºC por 

30 s, 53ºC por 1 min, 72ºC por 2 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Tsuchida et al. 

(2002) 

Serratia 

symbiotica 

16SrRNA 16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

PASScmp: GCAATGTCTTATTAACACAT 

1x: 95ºC por 2 min; 35x: 95ºC por 

30 s, 53ºC por 1 min,72ºC por 2 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Tsuchida et al. 

(2002) 

Rickettsia sp. 16SrRNA PAR4F: GGCTCAGAACGAACGCTATC 

PAR1213R: CACCGTCTTGCTTCCCTCTG 

1x: 94ºC por 1 min; 35x: 94ºC por 

1 min, 55ºC por 1 min, 72ºC por 2 

min; 1x: 72ºC por 6 min  

Oliver (2006) 

Arsenophonus 

sp. 

16SrRNA 16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

Ars16SR: TTAGCTCCGGAGGCCACAGT 

1x: 95ºC por 4 min; 40x: 95ºC por 

30 s, 55ºC por 30 s, 72ºC por 30 s; 

1x: 72ºC por 5 min 

Tsuchida et al. 

(2002) 

Rickettsiella 

sp. 

16SrRNA P136F: GGGCCTTGCGCTCTAGGT 

P136Ric-470R: TGGGTACCGTCACAGTAATCGA 

1x: 94ºC por 5 min; 30x: 94ºC por 

30 s, 58ºC por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min  

Tsuchida et al. 

(2010); Peccoud 

et al. (2014) 

Cardinium sp. 16SrRNA Ch-F: TACTGTAAGAATAAGCACCGGC 

Ch-R: GTGGATCACTTAACGCTTTCG 

1x: 95ºC por 2 min; 30x: 92ºC por 

30 s,  57ºC por 30 s, 72ºC por 30 s; 

1x: 72ºC por 5 min 

Zchorin-Fein; 

Perlman, (2004) 

Wolbachia sp. wsp Wsp81F: TGGTCCAATAAGTGATGAAGAAAC 

Wsp691R: AAAAATTAAACGCTACTCCA 

1x: 95ºC por 4 min; 35x: 94ºC por 

30 s, 55ºC por 30 s, 72ºC por 30 s; 

1x: 72ºC por 5 min 

Braig et al., 

(1998) 

PAXS 16SrRNA PAXS F: AGTTTGATCATGGCTCAGATTG 

PAXS R: GCAACACTCTTTGCATTGCT 

1x: 94ºC por 5 min; 30x: 94ºC por 

30 s, 58ºC por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Guay et al. 

(2009); Peccoud 

et al. (2014) 

Spiroplasma 

sp. 

16SrRNA 16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG  

TKSSspR: TAGCCGTGGCTTTCTGGTAA 

 

16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG  

Spi1500R: ATCATCAACCCTGCCTTTGG 

1x: 95ºC por 2 min; 35x: 95ºC por 

30 s, 53ºC por 1 min, 72ºC por 2 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

1x: 94ºC por 5 min; 30x: 94ºC por 

30 s,  58ºC por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Tsuchida et al. 

(2002) 

 

Peccoud et al. 

(2014) 
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Tabela 2.1 - Iniciadores e condições de ciclagem utilizados nas reações de PCR diagnóstico para a verificação da associação de simbiontes 

comuns de pulgões a Aphis citricidus  

                                (conclusão) 

Simbionte Gene alvo Iniciadores (5'-3') Condições de ciclagem Referência 

Regiella 

insecticola 

16SrRNA U1279F: CGAACGTAAGCGAACCTCAT 

35R: CCTTCATCGCCTCTGACTGC 

 

16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG  

PAUS16SR: TCGGACGCCATAACACTAGG 

1x: 94ºC por 1 min; 35x: 94ºC por 

1min, 58ºC por 1 min, 72ºC por 2 

min; 1x: 72ºC por 6 min  

1x: 94ºC por 5 min; 30x: 94ºC por 

30 s,  58ºC por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Russell; Moran 

(2005) 

 

Peccoud et al. 

(2014) 

Hamiltonella 

defensa 

16SrRNA T99F: AGTGAGCGCAGTTTACTGAG  

1507R: TACCTTGTTACGACTTCACCCCAG 

 

16SA1: AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

PABS480R: GGTATTCGCATTTATCGCTTC 

1x: 94ºC por 1min; 30x: 94ºC por 

1min, 54ºC por 1 min, 72ºC por 

1min e 30 s; 1x: 72ºC por 5 min 

1x: 94ºC por 5 min; 30x: 94ºC por 

30 s, 58ºC  por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min  

Sandström et al. 

(2001) 

 

Peccoud, et al. 

(2014) 

APSE P3 

 

 

 

 

P45 

Ars_P3F: GTGAACAACGYTGGCGYATTGG 

Ars_P3F2: TGTTRTCCCGTGADGTGACTGC 

Ars_P3R: GTGCCAACAGGBGCAAACATG 

APSE1.9R: GTTTTAGCTTCATCCTCAAAG 

 

Ars_P45F: GCAACSCCWCCRCCATAGCCTAA 

Ars_P45F2: GYTCCATYACCTTACCRATTTG 

Ars_P45R: CAGCGACGCRTTAATGACCCTG 

ASPE31.1R: TGGGATGTGTATGGACGTTG 

1x: 93ºC por 3 min; 30x: 93ºC por 

30 s, 52ºC por 30 s, 72ºC por 1 

min; 1x: 72ºC por 5 min 

Duron, 2014 
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 Os produtos de amplificação obtidos foram purificados pelo método enzimático 

ExoSap (Promega), adicionando-se 2 U de exonuclease I e 1 U de fosfatase alcalina a 10 µL 

de reação de PCR. As amostras foram mantidas a 37ºC por 30 min, seguida pela inativação 

das enzimas a 80ºC por 15 min. As amostras assim obtidas foram enviadas para 

sequenciamento bidirecional no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, Departamento 

de Ciências Biológicas, ESALQ/USP, utilizando-se dos iniciadores empregados nas 

amplificações originais. Os eletroferogramas obtidos foram verificados e editados utilizando-

se o programa Finch TV (GEOSPIZA Inc.), com a junção das leituras senso e antissenso pelo 

programa Blast2 para posterior busca heurística por sequências homólogas com o programa 

BLASTn, junto ao National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

 

2.2.2.3 Determinação da linhagem materna das isolinhagens de Aphis citricidus pela 

amplificação e sequenciamento do gene mitocondrial da citocromo oxidase I 

 

 Para a caracterização da linhagem materna das isolinhagens de A. citricidus 

estabelecidas, foram realizadas reações de PCR para a amplificação de fragmento do gene 

mitocondrial da citocromo oxidase I (COI) utilizando-se de iniciadores universais e 

específicos (Tabela 2.2). As reações de amplificação foram realizadas utilizando gDNA de 

indivíduos obtidos das isolinhagens estabelecidas, assim como descrito anteriormente. 

 

Tabela 2.2 - Iniciadores utilizados nas reações de PCR para a amplificação do fragmento do 

gene mitocondrial da citocromo oxidase I (COI) de Aphis citricidus 

 

Iniciadores (5' - 3') TºC de 

anelamento 
Ref. 

LCO1490 F 

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

HCO2198 R 

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 

58ºC Folmer et 

al., 1994 

COI-BI-F1 

TGGAACAGGAACAGGATGAAC 

COI-BI-R1 

TGTGAAAATAGGGAATCAATGAAT 

62ºC 

 

 

Esse 

estudo 

CI-J-2441 F 

CCAACAGGAATTAAAATTTTTAGATGATTAGC 

TL2-N-3014 R 

TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA 

55ºC 

 

 

Simon et 

al.,1994 
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 As reações foram realizadas utilizando 10-100 ng/µL de DNA, 1x PCR buffer, 1,5 mM 

MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador e 0,5 U de Taq DNA polimerase, 

em reação de volume final de 25 µL, programada a 94°C por 2 min (1x), seguido de 35 ciclos 

de 92°C por 45 s, x°C (adequada a cada conjunto de iniciador –Tabela 2.2) por 1 min e 72°C 

por 2 min, com extensão final de 72°C por 5 min. A estratégia de amplificação de fragmento 

do gene da COI envolveu a produção de três produtos de amplificação sobrepostos (Figura 

2.1). Os amplicons obtidos foram tratados para eliminação de nucleotídeos e iniciadores com 

ExoSap, assim como descrito anteriormente, e enviados para sequenciamento bidirecional no 

Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, Departamento de Ciências Biológicas, 

ESALQ/USP. Os eletroferogramas obtidos foram analisadas no programa Finch TV 

(GEOSPIZA Inc.), os fragmentos finais da COI montados pela união dos diferentes amplicons 

produzidos foram alinhados utilizando o programa MEGA 6 (TAMURA et al., 2013). 

 

 

Figura 2.1 - Esquema ilustrativo da estratégia de amplificação de fragmento do gene da 

citocromo c oxidase I mitocondrial de Aphis citricidus, demonstrando a posição 

dos diferentes conjuntos de iniciadores utilizados 

. 

2.2.3 Biologia comparada de Aphis citricidus infectado (Ars+) ou não (Ars-) por 

Arsenophonus em plantas hospedeiras com valor nutricional distinto 

 

 Duas das isolinhagens estabelecidas que compartilhavam a mesma origem materna 

foram selecionadas, sendo uma infectada exclusivamente por Arsenophonus (Ars+) e a outra 

não (Ars-). Para a realização dos experimentos de biologia de A. citricidus, as duas 

isolinhagens escolhidas foram mantidas em limão "cravo" (Citrus limonia) por pelo menos 

três gerações antes do início dos experimentos.  

 Fêmeas adultas recém-emergidas das isolinhagens Ars- e Ars+ selecionadas foram 

colocadas em mudas de C. limonia no dia anterior ao início do experimento para a coleta de 
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ninfas recém depositadas. As ninfas recém depositadas foram então transferidas para mudas 

de laranja doce variedade Pera (Citrus sinensis) ou Murraya paniculata para a avaliação do 

tempo de desenvolvimento e viabilidade da fase ninfal de pulgões infectados ou não por 

Arsenophonus. As ninfas recém-depositadas foram transferidas para brotações novas de cada 

uma das plantas hospedeiras testadas (10 ninfas/brotação = 1 repetição) e mantidas isoladas 

no interior de potes plásticos transparentes, envolvendo a brotação. Para a circulação de ar, foi 

feita uma abertura no fundo do pote, a qual foi vedada com tela do tipo "voil" (Figura 2.2). 

Cada tratamento contou com 20 repetições. As plantas foram mantidas em sala de criação em 

condições controladas (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h), sendo verificadas diariamente 

para a emergência de fêmeas.  

 

 

Figura 2.2 - Imagem ilustrativa da disposição dos recipientes de criação presos às brotações 

de plantas de Citrus sinensis para o desenvolvimento de Aphis citricidus 

 
 Fêmeas adultas recém-emergidas obtidas de cada tratamento foram individualizadas em 

brotações das plantas experimentais visando a determinação de sua fecundidade e 

longevidade. A fecundidade foi determinada pela contagem e remoção diária das ninfas 

produzidas. O experimento contou com 25 repetições/isolinha/tratamento, sendo cada fêmea 

considerada uma repetição. 

 Fêmeas (20) recém-emergidas de Ars- e Ars+ obtidas de cada uma das plantas 

hospedeiras estudadas, laranja Pera e murta, foram coletadas para a determinação do seu 

tamanho e fecundidade inicial. O tamanho das fêmeas foi determinado pela medição do 

tamanho da tíbia posterior esquerda, enquanto a fecundidade inicial foi determinada pela 

contagem do número de embriões maduros presentes nos ovários. A contagem de embriões 

maduros foi realizada em microscópio estereoscópio após dissecação dos insetos em solução 
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salina, enquanto a medição da tíbia de pulgões montados em lâmina sob lamínula foi realizada 

em microscópio Motic AE31 acoplado ao sistema de captura e processamento de imagens 

Motic Advanced 3.2. 

 Os dados de biologia obtidos foram utilizados para a confecção de tabela de vida de 

fertilidade pela determinação de seus diversos parâmetros, como a estimativa do tempo médio 

de uma geração (T), a taxa líquida de reprodução (Ro), a taxa intrínseca de crescimento (rm) e 

a taxa finita de aumento (λ), segundo Maia, Luiz e Campanhola (2000). Os parâmetros 

calculados na tabela de vida para os diferentes tratamentos foram comparados pelo método 

Jackknife, seguindo o procedimento "lifetable.sas" (MAIA; LUIZ; CAMPANHOLA, 2000) e 

comparados pelo teste t de Student no Software SAS 9.1 (SAS Institute, 2002). 

 Os dados dos parâmetros de biologia, tamanho de tíbia e fecundidade inicial de fêmeas 

de A. citricidus foram analisados no programa RStudio (R Studio Team, 2015). Os dados de 

duração do estágio imaturo foram transformados em log e analisados, assim como os de 

viabilidade ninfal, fecundidade, longevidade e tamanho da tíbia, pelo modelo linear (LM) e 

sujeitos à análise de variância (ANOVA), com comparação de média pelo teste de Tukey. Já a 

fecundidade inicial (potencial) foi avaliada pelo teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Por 

fim, para verificar a interação entre a capacidade reprodutiva inicial de fêmeas de A. citricidus 

e o seu tamanho estimado pelo comprimento da tíbia, a planta hospedeira utilizada e a 

associação a Arsenophonus, os dados foram analisados pelo modelo linear (LM) e sujeitos à 

análise de variância (ANOVA). Todos os testes assumiram valor de significância de p < 0,05. 

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Biologia comparada de isolinhagens de Aphis citricidus infectadas (Ars
+
) ou não 

(Ars
-
) por Arsenophonus em plantas hospedeiras com qualidade nutricional 

distinta 

  

 A duração da fase imatura de A. citricidus foi influenciada pela associação com o 

simbionte Arsenophonus (F1,76 = 23,42; p < 0,0001), pela planta hospedeira (F1,76 = 65,80; p < 

0,0001), bem como pela interação desses dois fatores (F1,76 = 12,00; p < 0,0001) (Tabela 2.3). 

 

 

 



 42 

Tabela 2.3 - Duração do estágio imaturo (dias) (média ± EPM) de isolinhagens de Aphis 

citricidus, associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário 

Arsenophonus, quando criadas em plantas hospedeiras com valor nutricional 

distinto (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase:14h) 

 

 Duração do estágio imaturo (d)
a
 

 
 

Isolinhagem 

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 

Laranja 6,4 ± 0,13 aB 6,2 ± 0,13 aA 

Murta 8,0 ± 0,17 aA 6,8 ± 0,10 bA 

a
 Médias acompanhadas pelas mesmas letras minúsculas na linha ou letras maíusculas na mesma 

coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) 

 

 O tempo de desenvolvimento imaturo do inseto é inferior em laranja comparado com 

murta apenas em Ars- (Tabela 2.3). Já pulgões infectados com Arsenophonus apresentaram 

tempo de desenvolvimento imaturo acelerado, mesmo quando presente em uma planta 

hospedeira menos adequada nutricionalmente (murta), não apresentando diferença estatística 

entre os tratamentos. Diferentemente do observado para o período de desenvolvimento 

imaturo, a viabilidade ninfal de A. citricidus foi influenciada apenas da planta hospedeira 

utilizada (F1,76 = 67,10; p < 0,0001), sendo a viabilidade ninfal em laranja quase o dobro 

daquela em murta (p < 0,0001) (Tabela 4). Não foi observado efeito da infecção por 

Arsenophonus (F1,76 = 0,60;  p = 0,441) ou de sua interação com as plantas hospedeiras  

(F1,76=  0,78; p = 0,379) na viabilidade ninfal de A. citricidus (Tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4 - Viabilidade ninfal (%) (média ± EPM) de isolinhagens de Aphis citricidus, 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, 

quando criadas em plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 

60±10% UR; fotofase: 14 h) 

 
 

Viabildiade ninfal (%)
a

 

 
 

Isolinhagem  

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ Média 

Laranja 79,5 ± 2,85  79,0 ± 3,55 79,2 ± 2,25 a 

Murta 38,5 ± 4,43  46,0 ± 6,42 42,2 ± 3,9 b 

a
 Médias acompanhadas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si pelo teste de Tukey (p < 0,05) 

 

 Assim como observado para a viabilidade ninfal, a longevidade (F1,96 = 65,53; p < 

0,0001) e a fecundidade total (F1,96 = 102,01; p < 0,0001) de fêmeas de A. citricidus foram 

afetadas exclusivamente pela planta hospedeira utilizada, sem qualquer efeito observado 
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causado pela associação com o simbionte Arsenophonus e de sua interação com as diferentes 

plantas hospedeiras (Tabela 2.5 e Tabela 2.6). 

 

Tabela 2.5 - Longevidade (dias) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, associadas 

(Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, quando criadas em 

plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% UR; 

fotofase: 14 h) 

 
 

Longevidade (d)
a

 

 Isolinhagem  

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 
Média 

Laranja 15,0 ± 0,65  16,0 ± 0,77 15,5 ± 0,51 a 

Murta 9,2 ± 0,85  8,5 ± 0,96 8,9 ± 0,64 b 

a
 Médias acompanhadas pelas letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05) 

 

Tabela 2.6 - Fecundidade total (ninfas/fêmea) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, criadas 

em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h) 

 
 

Fecundidade total (ninfas/fêmea)
a

 

 

Isolinhagem 
 

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 
Média 

Laranja 46,5 ± 3,32  47,4 ± 4,12 47,0 ± 2,62 a 

Murta 16,0 ± 2,31  16,0 ± 2,05 16,0 ± 1,53 b 

a
 Médias acompanhadas por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si pelo teste de Tukey (p < 0,05) 

 

 Assim como nos outros parâmetros avaliados, pulgões se desenvolvendo em laranja 

apresentaram melhores resultados ao longo de seu desenvolvimento adulto, sendo mais 

longevos e fecundos quando comparados àqueles se desenvolvendo em murta, 

independentemente da presença do simbionte secundário Arsenophonus. A fecundidade de 

fêmeas Ars- criadas em murta foi 65,6% e a longevidade 38,7% inferiores àquelas obtidas 

quando criadas em laranja doce. Esses valores foram muito próximos aos apresentados para 

Ars+ nas duas plantas hospedeiras, com redução de 66,2% da fecundidade e de 46,9% na 

longevidade de fêmeas Ars+ quando criadas em murta se comparadas às de laranja (Tabela 

2.5 e Tabela 2.6). Porém, a produção diária de ninfas por fêmeas Ars+ e Ars- diferiu, sendo 

que fêmeas Ars+ produziram 80% de suas ninfas mais rapidamente do que as fêmeas Ars-, 

independentemente do hospedeiro (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 - Fecundidade diária (ninfas/fêmea/dia) e acumulada (%) de fêmeas de Aphis 

citricidus, associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário 

Arsenophonus, criadas em duas plantas hospedeiras com valor nutricional 

distinto (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h). A: Ars+ em Laranja; B: Ars+ 

em Murta; C: Ars- em Laranja; D: Ars- em Murta  

 
 As análises do tamanho do inseto, determinado pelo comprimento da tíbia, e da 

capacidade reprodutiva inicial, determinada pelo número de embriões maduros presentes nos 

ovários de fêmeas recém-emergidas, indicaram que o tamanho de fêmeas de A. citricidus foi 

influenciado pela planta hospedeira (F1,76 = 189,78; p < 0,0001), pela associação a 

Arsenophonus (F1,76 = 34,23; p < 0,0001) e pela interação entre esses fatores (F1,76 = 9,45; p = 

0,002) (Tabela 2.7). Em relação à fecundidade inicial, foi verificado que  o número de 

embriões maduros imediatamente após a emergência do adulto foi influenciado pela 

associação com Arsenophonus (χ² = 5,30; df = 1; p = 0,02) e pela planta hospedeira (χ² = 

59,44; df = 1; p < 0,0001), com fêmeas Ars+ apresentando 7,5 ± 0,15 embriões/fêmea em 

laranja e 4,1 ± 0,13 em murta embriões/fêmea, enquanto fêmeas Ars- apresentaram 6,2 ± 0,22 
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embriões/fêmea em laranja e 3,3 ± 0,22 embriões/fêmea em murta. Contudo, não foi 

verificada interação entre a capacidade reprodutiva inicial de fêmeas de A. citricidus e o seu 

tamanho estimado pelo comprimento da tíbia, a planta hospedeira utilizada e a associação a 

Arsenophonus (F1,72 = 0,002; p = 0,9677). 

 

Tabela 2.7 - Tamanho da tíbia (µm) (média ± EPM) de fêmeas de Aphis citricidus, associadas 

(Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, quando criadas em 

plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% UR; 

fotofase: 14 h) 

 

 Tamanho da tíbia (µm)
a
 

 

Isolinhagem 

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 

Laranja 1091,3 ± 14,32 aA 1126,9 ±  13,44 aA 

Murta 875,0 ± 12,49 bB 989,5 ± 10,82 aB 

 a
 Médias acompanhadas pelas mesmas letras minúsculas na linha ou letras maiúsculas na mesma 

coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 Os dados de tabela de vida indicaram que a linhagem infectada por Arsenophonus 

apresenta redução no tempo de cada geração (T), mesmo quando o inseto se desenvolve no 

hospedeiro subótimo – a murta. O tempo entre cada geração obtido para a isolinhagem Ars+ 

em murta, hospedeiro subótimo, não diferiu daquele obtido para a isolinhagem Ars- em 

laranja, hospedeiro ótimo. O período de tempo mais longo para completar uma geração foi 

aquele obtido para a isolinhagem Ars- quando em murta (Tabela 8). A taxa líquida de 

reprodução (Ro) entre as isolinhagens Ars+ e Ars- não diferiu dentro de cada hospedeiro, mas 

os valores de Ro obtidos em murta foram muito inferiores àqueles obtidos em laranja (Tabela 

8). Apesar de não haver diferenças na Ro de isolinhagens Ars+ e Ars-, a capacidade inata de 

aumento em número (rm) e a razão finita de aumento populacional () de fêmeas Ars+ foram 

superiores àquelas das fêmeas Ars- dentro de cada hospedeiro utilizado. Novamente, os 

valores obtidos em laranja foram sempre superiores aos de murta, tanto para fêmeas Ars+ 

como Ars- (Tabela 2.8). 
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Tabela 2.8 - Parâmetros de tabela de vida de fertilidade de isolinhagens de Aphis citricidus 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus, criadas 

em duas plantas hospedeiras com valor nutricional distinto (28±2ºC; 60±10% 

UR; fotofase: 14h) 

 
 

Isolinhagem
 

 

Tratamento 

Parâmetros de crescimento populacional
a,b

 

T (dias) Ro rm  

 

Ars
- 

 
 

Laranja 9,79 ± 0,14  b 36,98 ± 2,64 a 0,37 ± 0,008 b 1,45 ± 0,011 b 

Murta 11,67 ± 0,32 a 6,14 ± 0,89 b 0,16 ± 0,010 d 1,17 ± 0,012 d 

 

Ars
+ 

Laranja 8,88 ± 0,18 c 37,41 ± 3,26 a 0,41 ± 0,010 a 1,50 ± 0,014 a 

Murta 9,91 ± 0,32 b 7,36 ± 0,94 b 0,20 ± 0,010 c 1,22 ± 0,012 c 

a
T = tempo médio de uma geração; Ro = taxa líquida de reprodução; rm = razão intrínseca de crescimento 

populacional;   = razão finita de aumento populacional 
b 

Médias seguidas pela mesma letra, dentro de uma mesma coluna, não diferem significativamente entre si pelo 

teste t de Student (p > 0,05). 

 

 Apesar da diferença nos valores de razão finita de aumento populacional ( ) entre as 

isolinhagens Ars+ e Ars- ser nominalmente baixo, o efeito da associação de Arsenophonus no 

crescimento populacional de A. citricidus em hospedeiros ótimo e subótimo pôde ser ilustrado  

pela curva de tendência de crescimento populacional dessas isolinhagens ao longo do tempo. 

Assim, considerando-se uma população inicial de 10 indivíduos e os respectivos valores de  

calculados para cada isolinhagem nas diferentes plantas hospedeiras (Tabela 2.8), pode-se 

verificar que a população Ars- atinge 2/3 do tamanho da população Ars+ ao término de 10 

dias no hospedeiro ótimo (laranja doce), sendo apenas a metade da população de Ars+ quando 

no hospedeiro subótimo (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 - Previsão de crescimento populacional de isolinhagens de Aphis citricidus 

associadas (Ars+) ou não (Ars-) ao simbionte secundário Arsenophonus 

quando criadas em duas plantas hospedeiras, baseando na razão finita de 

aumento populacional (Ars+: laranja = 1,50; murta = 1,22 ; Ars-: laranja = 1,45; 

murta = 1,17). A = Laranja, B = Murta 
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2.4 Discussão 

 

 Nós demonstramos que laranja doce foi mais adequada nutricionalmente do que murta 

como hospedeiro do pulgão A. citricidus, infectado (Ars+) ou não (Ars-) pelo simbionte 

secundário Arsenophonus. Também demonstramos que Arsenophonus afetou positivamente 

atributos biológicos do hospedeiro A. citricidus, como tamanho e tempo de desenvolvimento, 

que resultaram em maiores índices de crescimento para insetos Ars+ em comparação aos  

Ars-.  

 Apesar da existência de relatos da exploração de diferentes plantas hospedeiras por A. 

citricidus, esse pulgão é adaptado a se desenvolver em plantas do gênero Citrus e relativos 

mais próximos (MICHAUD, 1998). A diversidade existente entre diferentes espécies vegetais 

resulta em substratos que podem apresentar valor nutricional distinto aos herbívoros 

associados (LARAZZI; ZONTA-DE-CARVALHO, 2009). Diferenças no valor nutricional 

das fontes de alimento podem ser diretamente observadas pela observação de parâmetros 

biológicos do desenvolvimento de herbívoros, incluindo pulgões, visto que substratos 

alimentares de menor valor nutricional resultam no alongamento do período de 

desenvolvimento imaturo do inseto e na menor sobrevivência de imaturos, longevidade e 

capacidade reprodutiva de adultos (LEATHER; DIXON, 1982; TSAI, 1998; TANG et al., 

1999; LARAZZI; ZONTA-DE-CARVALHO, 2009), assim como observado para A. 

citricidus criado em murta quando comparado aos indivíduos se desenvolvendo em laranja 

doce. O efeito negativo de fontes de valor nutricional reduzido é normalmente associado a 

variações dos componentes da seiva do floema, aminoácidos, carboidratos e vitaminas, por 

exemplo, visto que os mesmos influenciam o desenvolvimento, a sobrevivência, fecundidade 

e longevidade de pulgões (TSAI, 1998, 2001; TANG et al., 1999; AWMACK; LEATHER, 

2002; EMDEN; HARRINGTON, 2007; LARAZZI; ZONTA-DE-CARVALHO, 2009). A 

presença de metabólitos secundários, como compostos com ação deterrente, inibidores 

enzimáticos ou compostos tóxicos, podem aumentar o custo metabólico da exploração de um 

substrato alimentar e reduzir a eficiência de exploração do mesmo pelo herbívoro 

(CAMBIER; HANCE; DE HOFFMANN, 2001; DU et al., 2004; AZZOUZ et al., 2005; 

EMDEN; HARRINGTON, 2007). 

 A redução do desenvolvimento imaturo observada para pulgões infectados por 

Arsenophonus (Ars+), quando em comparação aos pulgões livres desse simbionte (Ars-) em 

murta, sugere que Arsenophonus contribua para que A. citricidus possa melhor explorar os 

recursos nutricionais desse hospedeiro subótimo, seja por auxiliar no melhor aproveitamento 
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de nutrientes ou na metabolização de compostos secundários da planta que poderiam interferir 

no crescimento do inseto. Em trabalhos realizados com esse simbionte, foi observado que a 

infecção com Arsenophonus pode ser vantajosa na adaptação do inseto a algumas plantas 

específicas, como sugerido para população do biótipo Q de Bemisia tabaci (Genn.) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) em sálvia (CHIEL et al., 2007), além de contribuir na performance 

de Aphis glycines (Matsumura) (Hemiptera: Aphididae) na exploração de variedades 

resistentes de soja (WULFF; WHITE, 2015). A contribuição nutricional de simbiontes em 

pulgões é normalmente dada pelo seu simbionte primário obrigatório, Buchnera aphidicola, 

responsável pela síntese de aminoácidos e vitaminas essenciais ao hospedeiro (DOUGLAS, 

1998), sendo ainda discutível o papel dos simbiontes secundários na simbiose nutricional em 

pulgões (GIL et al., 2002; DOUGLAS, 2006).  

 A contribuição de Arsenophonus na utilização hospedeira pela fase imatura de A. 

citricidus também parece ter ocorrido nos insetos se desenvolvendo na planta de maior valor 

nutricional, a laranja doce, mesmo que nesse caso não tenha sido notada diferença no tempo 

de desenvolvimento imaturo do inseto. Porém, fêmeas Ars+ recém-emergidas de A. citricidus 

apresentaram maior fecundidade inicial do que as fêmeas Ars-, independentemente da planta 

hospedeira utilizada. Essa maior fecundidade inicial de pulgões infectados por Arsenophonus 

pode ser visualizada pela análise do ritmo de deposição de ninfas, que foi maior em fêmeas 

Ars+ quando em comparação às fêmeas Ars-. Porém, fêmeas Ars+ apresentaram um ritmo 

decrescente de deposição de ninfas já a partir do primeiro dia, enquanto as fêmeas Ars- 

apresentaram um aumento no número de ninfas produzidas/fêmea nos primeiros dias de 

reprodução. A ocorrência de um maior número de embriões maduros em fêmeas Ars+ sugere 

que os recursos obtidos na fase imatura tenham sido melhor aproveitados, possibilitando 

assim um maior investimento nutricional para a reprodução. A alocação de recursos 

nutricionais para o desenvolvimento de tecidos e/ou reprodução ao longo do desenvolvimento 

imaturo de insetos depende da qualidade nutricional do meio e da fisiologia reprodutiva da 

espécie (ZERA; HARSHMAN, 2001; SCHOWALTER, 2006; BOGGS, 2009; SAEKI; 

TUDA; CROWLEY, 2014). Porém, a realocação de recursos nutricionais envolvidos nos 

custos do desenvolvimento de soma vs. reprodução em condições de estresse nutricional,  

pode não ser diretamente relacionada às mudanças em atributos biológicos do organismo, 

sendo dependentes do contexto e do sexo do indivíduo (ADLER et al. 2013). A ausência de 

efeitos causados por Arsenophonus na capacidade reprodutiva total de A. citricidus, apesar 

das diferenças observadas na fecundidade inicial, pode ser decorrente do fato de que a 

fecundidade total da fêmea reflita o valor nutricional do substrato alimentar durante sua fase 
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adulta. Nesse caso, o desenvolvimento do ovário é sujeito aos recursos nutricionais adquiridos 

pelas fêmeas em sua fase adulta (WARD; DIXON, 1982; PAPAJ, 2000; AWMACK; 

LEATHER, 2002; JERVIS; BOGGS; FERNS, 2005) e os dados indicam que Arsenophonus 

não tenha fornecido ao adulto a mesma contribuição dada ao imaturo. 

 Ainda, a baixa fecundidade inicial e total de ambas isolinhagens em murta, quando 

comparada àquelas obtidas em laranja, pode ser decorrente de estresse nutricional pela 

exploração de plantas hospedeiras de valor nutricional inadequado, que pode resultar na 

redução da fecundidade devido à reabsorção de embriões (WARD; DIXON, 1982). Outra 

resposta descrita para pulgões submetidos ao estresse nutricional é a realocação de nutrientes 

que poderiam ser destinados para a maturação de embriões para a sua própria sobrevivência 

ou para a maturação de embriões maiores. Nesse caso, fêmeas sofreriam redução em sua 

fecundidade total, mas produziriam progênie de maior vigor (WARD; DIXON, 1982). Assim, 

é possível que a fecundidade total de fêmeas Ars+ tenha sido semelhante àquela das fêmeas 

Ars- porque fêmeas Ars+ produziriam indivíduos de maior tamanho, assim como 

demonstrado para A. citricidus pela medição das tíbias posteriores. É certo que o tamanho do 

inseto é influenciado pela qualidade da planta hospedeira (DIXON, 1998), assim como ele é 

frequentemente associado a fecundidade inicial (LLEWELLYN; BROWN, 1985) ou total de 

insetos (LEATHER; DIXON, 1984), mas fêmeas de A. citricidus infectadas por Ars+ foram 

maiores e apresentaram maior fecundidade inicial do que as fêmeas Ars- em murta. Ainda não 

há relatos de efeitos diretos de Arsenophonus na fecundidade de pulgões, contudo esse 

simbionte é associado à manipulação da reprodução de insetos, induzindo a morte de machos, 

assim como em Nasonia vitripennis (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) (WERREN; 

SKINNER; HUGER, 1986). 

 O efeito benéfico da associação de A. citricidus ao simbionte secundário Arsenophonus 

pode ser melhor visualizado na análise dos valores de tabela de vida de fertilidade. Com 

exceção do Ro, todos os demais parâmetros (T, rm e λ) foram maiores em Ars+ do que em 

Ars-, seja em laranja ou murta. O efeito positivo do simbionte foi muito mais visível no 

hospedeiro subótimo, quando pulgões infectados (Ars+) completaram seu desenvolvimento 

em 85% do tempo necessário aos pulgões Ars-. Com isso, acredita-se que pulgões infectados 

com Arsenophonus sejam favorecidos, mesmo em uma planta hospedeira menos adequada 

nutricionalmente e apresentem maior potencial para crescimento populacional. Segundo 

Leather e Awmack (1998), isso poderia levar ao início antecipado da atividade reprodutiva, 

afetando significativamente a dinâmica populacional da isolinhagem infectada. Esse efeito foi 

ilustrado pela projeção de crescimento populacional apresentada, visto que Ars+ contribuiu 
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mais rapidamente com o número de indivíduos na população e se destacou da população Ars- 

com o passar do tempo. Contudo, o mecanismo de contribuição de Arsenophonus ao pulgão 

A. citricidus ainda é incerto. 

 A análise da tabela de vida (T, rm e λ) também evidenciou o melhor aproveitamento de 

laranja do que murta. Além disso, os valores de taxa líquida de reprodução (Ro) confirmaram 

a maior adequação de laranja doce como planta hospedeira de T. citricida, independente da 

presença ou não do simbionte secundário, visto que pulgões se desenvolvendo nessa planta 

apresentaram produção de ninfas  quase 66% maior do que as fêmeas em murta.  

 Em suma, os resultados de biologia e tabela de vida de fertilidade de A. citricidus 

comprovam a maior adequação nutricional de laranja-doce como planta hospedeira a esse 

inseto em relação à murta, demonstrando ainda que insetos associados ao simbionte 

secundário Arsenophonus são beneficiados, principalmente quando explorando o hospedeiro 

subótimo murta. A contribuição de Arsenophonus ao pulgão A. citricidus ainda necessita de 

investigação adicional para que os mecanismos envolvidos nessa relação possam ser 

esclarecidos. 

 

2.5 Conclusões 

 

- Citrus sinensis é mais adequado nutricionalmente do que Murraya paniculata ao 

desenvolvimento de isolinhagens de Aphis citricidus, infectadas ou não pelo simbionte 

Arsenophonus. 

 

- O simbionte Arsenophonus contribui de forma positiva para a aptidão biológica do 

hospedeiro Aphis citricidus, principalmente quando explorando Murraya paniculata como 

fonte nutricional.  
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3 Arsenophonus - UM SIMBIONTE SECUNDÁRIO DE Aphis citricidus (Kirkaldy) 

(Hemiptera: Aphididae) LETAL AO PARASITOIDE Aphelinus asychis (Walker) 

(Hymenoptera: Aphelinidae) 

 
Resumo 

O controle biológico por parasitoides é uma das estratégias mais bem sucedidas no 

controle de insetos pragas, visto a eficiência desses insetos na localização e exploração do 

hospedeiro, mas a taxa de sucesso de parasitoides depende das relações estabelecidas com o 

herbívoro hospedeiro e planta por ele explorada. Contudo, insetos podem estabelecer 

associações com diversas outras formas de vida, como bactérias simbiontes, que podem 

modificar drasticamente as relações de seu hospedeiro com outros níveis tróficos, já que esses 

simbiontes podem interferir no processo de exploração da planta hospedeira e na capacidade 

de resposta do sistema imunológico do hospedeiro contra inimigos naturais. Assim, para que 

ações bem sucedidas para o controle biológico de pragas com parasitoides possam ser 

implantadas, seria necessário o conhecimento das relações estabelecidas entre todos os 

componentes da rede de interações multitróficas representada pela planta hospedeira, o 

herbívoro, seus simbiontes e o inimigo natural. Esse trabalho teve por objetivo analisar o 

sucesso de Aphelinus asychis (Walker) (Hymenoptera: Aphelinidae) em parasitar o pulgão 

Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae), infectados (Ars+) ou não (Ars-) com o 

simbionte secundário Arsenophonus, criado em planta hospedeira ótima (Citrus sinensis) ou 

subótima (Murraya paniculata). Múmias de A. citricidus foram coletadas e os parasitoides 

obtidos caracterizados pela análise de marcadores moleculares (28SD2, ITS2, COI, COII e 

ArgK). A associação de A. asychis ao simbionte Wolbachia foi verificada por PCR 

diagnóstico tendo o gene wsp como marcador molecular. Foram realizados experimentos de 

parasitismo com o intuito de verificar o tempo necessário para a formação de múmias, a 

porcentagem de parasitismo, o tempo total de desenvolvimento do parasitoide, além da 

emergência de adultos, a aceitação hospedeira e o desenvolvimento larval. Os resultados 

obtidos indicaram que o parasitismo por A. asychis não foi influenciado pela planta 

hospedeira utilizada pelo pulgão. Não foi detectada diferença na aceitação do hospedeiro por 

A. asychis; porém, pulgões infectados com Arsenophonus apresentaram menor taxa de 

parasitismo observada, prolongamento da fase larval do parasitoide e ausência de emergência 

de adultos. Assim, ficou evidente que Arsenophonus interfere no sucesso de parasitismo de A. 

asychis, se colocando como um grande problema para o controle biológico de pulgões devido 

ao completo insucesso no desenvolvimento do parasitoide.  

 

Palavras-chave: Holobionte; Morte larval; Relação multitrófica; Simbionte secundário 

 

Abstract 

Biological control by parasitoids is one of the most successful strategies for insect 

pest control due to their efficiency in the location and exploitation of their hosts, but 

parasitoid success rates depend on the relationships established with the host herbivore and 

the herbivore host plant. However, insects can establish associations with several other forms 

of life, such as bacterial symbionts, which can dramatically alter the relationship of its host 

with other trophic levels, since symbionts can interfere in the process of host plant use and in 

the immune response of their hosts against natural enemies. Thus, successful biological pest 

control with parasitoids may depend on the knowledge of the interactions among all members 

of the multitrophic interaction network represented by the host plant, herbivore, symbionts 

and natural enemies. This study aimed to analyze the success of Aphelinus asychis (Walker) 
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(Hymenoptera: Aphelinidae) to parasitize Arsenophonus-infected (Ars+) or uninfected (Ars-) 

Aphis citricidus (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae), reared on optimal (Citrus sinensis) or 

suboptimal (Murraya paniculata) host plants. Mummies of A. citricidus were collected and 

the parasitoids obtained were characterized by the analysis of molecular markers (28SD2, 

ITS2, COI, COII and ArgK). The association of A. asychis with Wolbachia was checked by 

diagnostic PCR using the wsp gene as a molecular marker. We assessed the time required for 

aphid mummification, percentage of parasitization, parasitoid total development time, 

parasitoid survival, host acceptance and parasitoid immature development. We observed 

aphid parasitization by A. asychis was not influenced by the host plant the aphid was reared 

on. No differences in the acceptance of the Ars+ and Ars- hosts by A. asychis were observed; 

however, Arsenophonus-infected aphids had lower parasitism rate and higher time to aphid 

mummification than uninfected hosts. Moreover, no parasitoid developed to the adult stage in 

Ars+ hosts. Thus, Arsenophonus clearly affected A. asychis successful parasitization, posing a 

major issue for the biological control of aphids due to the complete failure of the development 

of the parasitoid A. asychis. 
 

Keywords: Holobiont; Larval death; Multitrophic relationship; Secondary symbiont 

 

 
3.1 Introdução 

 

 Aphididae é um grupo bastante diversificado, contando com cerca de 450 espécies 

(BLACKMAN; EASTOP, 2000), muitas delas reconhecidas como importantes pragas de 

culturas diversas, seja pelos danos diretos (necrose, murchamento, má formação, 

encarquilhamento, entre outros) ou indiretos (transmissão de fitopatógenos) causados às 

plantas (WOOD; TEDDERS; REILLY, 1988; GIROUSSE et al., 2005; GOGGIN, 2007). O 

controle biológico com parasitoides da ordem Hymenoptera é uma das estratégias 

preconizadas para o manejo sustentável de insetos pragas, incluindo pulgões, existindo 

inúmeros casos de sucesso no uso desses agentes de controle biológico, seja pelo método de 

conservação ou pelo uso de controle biológico aplicado, via liberações inoculativas e/ou 

inundativas (FERNANDES; WRIGHT; MAYO, 1998; BOTELHO et al., 1999; 

SALVADORI; SALLES, 2002; SCHMIDT et al., 2003, TYLIANAKIS; DIDHAM; 

WRATTEN, 2004; LEVIE et al., 2005; POWELL; PELL, 2007). 

 Contudo, a relação de insetos e bactérias simbiontes, mesmo que de forma facultativa, 

tem demonstrado o importante papel que muitas dessas bactérias exercem na ecologia do 

inseto hospedeiro, incluindo efeitos na sua interação com outros níveis tróficos 

(LEONARDO; MUIRU, 2003; TSUCHIDA; KOGA; FUKATSU, 2004; FERRARI et al., 

2004; XIE et al., 2011, 2014; HACKETT; KARLEY; BENNETT, 2013; ŁUKASIK et al., 

2013). Algumas dessas bactérias simbiontes podem influenciar diretamente o terceiro nível 

trófico, afetando, por exemplo, o sucesso do parasitismo por agentes entomófagos, incluindo 
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o de parasitoides que exploram pulgões como hospedeiros (OLIVER et al., 2003, 2009; 

VORBURGER; GEHRER; RODRIGUEZ, 2010; SCHMID et al., 2012). Dessa forma, a 

determinação de associações de insetos com a sua microbiota simbionte e o entendimento do 

papel dessas associações na bioecologia de herbívoros é de fundamental importância para o 

entendimento da relação desses insetos com parasitoides, assim como para a correta avaliação 

do potencial desses agentes de controle biológico no controle de populações de pulgões, visto 

que simbiontes podem reduzir drasticamente o sucesso do parasitismo (OLIVER et al., 2003) 

e/ou afetar negativamente a aptidão da progênie de parasitoides (NYABUGA et al. 2010). 

 O parasitoide Aphelinus asychis (Walker) (Hymenoptera: Aphelinidae) parasita 

inúmeras espécies de pulgões de importância econômica (CARVER; WOOLCOCK, 1985; 

ELLIOT; LEE; KINDLER, 1999; LI; BYEON; CHOI, 2007), se colocando como potencial 

candidato para o estabelecimento de programas de controle biológico de Aphis citricidus 

(Kirkaldy) (Hemiptera: Aphididae), um pulgão com número reduzido de parasitoides 

eficientes ao longo de sua distribuição geográfica (MICHAUD, 1998). A associação de A. 

citricidus ao simbionte Arsenophonus e a contribuição benéfica desse simbionte ao pulgão 

explorando planta hospedeira de baixo valor nutricional (ver capítulo 2), despertam o 

interesse para investigações sobre o papel desse simbionte nas relações hospedeiro-

parasitoide. Arsenophonus ocorre associado à aproximadamente 5% dos artrópodes 

(NOVÁKOVÁ; HYPŠA; MORAN, 2009), sendo extremamente comum ao pulgão Aphis 

glycines (Matsumura) (Hemiptera: Aphididae), em associação que favorece a exploração de 

plantas hospedeiras (WULFF et al., 2013, 2015). Apesar da existência de relatos que indicam 

a função protetora de Arsenophonus contra parasitoides (HANSEN et al., 2007), esse 

simbionte não forneceu qualquer proteção a A. glycines contra diferentes parasitoides 

(WULFF et al., 2013).  

 Assim, nesse capítulo buscamos avaliar o papel da associação do pulgão A. citricidus 

ao simbionte Arsenophonus na relação do pulgão com o seu inimigo natural, o parasitoide 

Aphelinus asychis. O efeito de Arsenophonus no sucesso de exploração hospedeira pelo 

parasitoide também foi investigado em um contexto multitrófico, variando a qualidade da 

planta hospedeira explorada pelo pulgão A. citricidus, visto a função anteriormente (capítulo 

2) demonstrada por Arsenophonus na exploração de hospedeiro subótimo por A. citricidus. 
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3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Parasitoide 
 

3.2.1.1 Coleta e criação 

 

 A criação de parasitoides foi iniciada pela coleta de múmias de A. citricidus em plantas 

de citrus no campus da ESALQ/USP, em Piracicaba (22º43'31"S; 47º38'57"W), estado de São 

Paulo. As múmias foram mantidas em laboratório para a obtenção de adultos, aos quais foram 

oferecidas ninfas de A. citricidus de população estoque para parasitismo. Ninfas parasitadas 

foram transferidas para brotos de plantas novas de Citrus limonia, mantidas isoladas em potes 

plásticos transparentes. A criação foi realizada em condições controladas (24±2ºC; 60±10% 

UR; fotofase: 14 h). As ninfas foram observadas diariamente para a coleta de múmias recém-

formadas, as quais foram individualizadas em tubos de ensaio contendo uma gotícula de mel 

puro em sua parede lateral. Os tubos foram vedados com filme plástico e mantidos em 

condições controladas (24±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h) para emergência dos adultos.  

 

3.2.1.2 Caracterização molecular  

 

 Para a caracterização molecular do parasitoide, espécimes foram individualizados e 

submetidos ao processo de extração do DNA genômico baseada em De Barro et al. (1995) 

para posterior amplificação e sequenciamento dos marcadores moleculares selecionados. As 

amostras foram sujeitas à extração de DNA após adição de 400 μL do tampão de extração 

TEN (10 mM Tris-HCl pH 8.0; 2 mM EDTA, pH 8.0; 400 mM NaCl), adicionado de 40 µL 

de SDS a 20% e 8 µL de proteinase-K a 20 mg/mL. O material foi macerado utilizando-se de 

pistilo e incubado a 55ºC por 1h. Na sequência, foram adicionados 300 µL de solução 5 M 

NaCl e o sobrenadante coletado após agitação (30s) e centrifugação da amostra (14.000 g x 30 

min). O DNA foi precipitado pela adição de um volume de isopropanol, incubação a -20°C 

por 12 h e centrifugação (14.000g x 20 min x 4°C). O pellet de DNA obtido foi lavado em 

banhos sucessivos de etanol (1x – etanol absoluto; 2x - 70% etanol), seguidos de 

centrifugação (14.000 g x 5 min x 4ºC). O pellet final obtido foi seco em temperatura 

ambiente, ressuspenso em 20 µL de água Milli-Q autoclavada e armazenado a -20ºC até sua 

utilização. A integridade do DNA extraído foi avaliada via eletroforese em gel de agarose a 

0,8%, contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, em tampão TAE (40 mM Tris-acetato e 1 

mM EDTA, pH 8,2) a 10V/cm e visualização em transluminador. 
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 Para caracterização molecular do parasitoide, foram utilizados cinco marcadores 

moleculares distintos: os genes das citocromo oxidase I (COI) e II (COII), a região D2 do 28S 

ribossomal (28SD2), o espaçador interno transcrito 2 (ITS2) do DNA ribossomal e o gene da 

arginina quinase (argK) (Tabela 9). As reações foram realizadas utilizando 10-100 ng/µL de 

DNA, 1x PCR buffer, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador e 

0,5 U de Taq polimerase, em reação de volume final de 25 µL, seguindo programa de 

termociclagem adequada a cada conjunto de iniciador (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Iniciadores e condições de termociclagem utilizadas para a amplificação de cinco marcadores moleculares para caracterização 

molecular do parasitoide Aphelinus asychis, coletado de múmias do pulgão Aphis citricidus 

 

Gene alvo Iniciadores (5'-3') Termociclagem Tamanho (pb) Referência 

28SD2 28S-D2F: CGTGTTGCTTGATAGTGCAGC 

28S-D2R: TCAAGACGGGTCCTGAAAGT 
 

1x: 94ºC por 2min; 35x: 

94ºC por 1min, 55ºC por 1 

min, 72ºC por 1 min; 1x: 

72ºC por 5 min 

596 pb Heraty et al. 

(2007) 

ITS2 ITS2F: TGTGAACTGCAGGACACATG 

ITS2R: TCTCGCCTGCTCTGAGGT 

 

1x: 94ºC por 2min; 35x: 

94ºC por 1min, 55 ºC por 1 

min, 72ºC por 1 min; 1x: 

72ºC por 5 min 

485 pb Heraty et al. 

(2007) 

COI COIF: TATATTTTAATTYTWCCWGGATTTGG 

COIR: TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA 

1x: 94ºC por 2min; 35x: 

94ºC por 1min, 50ºC por 1 

min, 72ºC por 1 min; 1x: 

72ºC por 5 min  

836 pb Heraty et al. 

(2007) 

COII COIIF: ATTGGACATCAATGATATTGA 

COIIR: CCACAAATTTCTGAACATTGACCA 

1x: 94ºC por 2min; 35x: 

94ºC por 1min, 50ºC por 1 

min, 72ºC por 1 min; 1x: 

72ºC por 5 min  

296 pb Heraty et al. 

(2007) 

ARGK ArgKF: GATCATCTTCGTATTATTTCCATG 

ArgKR: GTACCCAAGTTAGTCGGGCA 

1x: 94ºC por 2min; 40x: 

94ºC por 1min, 46ºC por 1 

min, 72ºC por 1 min; 1x: 

72ºC por 5 min 

316 pb Heraty et al. 

(2007) 
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 Os amplicons obtidos foram purificados pelo método enzimático ExoSAP (Promega), 

adicionando-se 2 U de exonuclease I e 1 U de fosfatase alcalina a 10 µL de reação de PCR. 

As amostras foram mantidas a 37ºC por 30 min e as enzimas inativadas pela exposição a 80ºC 

por 15 min. As amostras assim obtidas foram enviadas para sequenciamento bidirecional no 

Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, Departamento de Ciências Biológicas, 

ESALQ/USP, utilizando-se dos iniciadores empregados nas amplificações originais.  

 As sequências obtidas foram visualizadas e verificadas utilizando-se o programa Finch 

TV (GEOSPIZA Inc.) e as leituras senso e antissenso unidas com o programa Blast2. As 

sequências resultantes foram utilizadas para busca heurística por sequências homólogas com o 

programa BLASTn, junto ao National Center for Biotechnology Information (NCBI).  

 As sequências obtidas para os diferentes marcadores foram alinhadas contra sequências 

referências de espécies de Aphelinus estudadas por Heraty et al. (2007), isoladas e 

concatenadas, para análise filogenética utilizando o programa MEGA 6.0 (TAMURA et al., 

2013). As sequências foram sujeitas ao alinhamento com a ferramenta ClustalW (penalidade 

de "gap" = 15, extensão de "gap" = 6.66) e as  árvores filogenéticas geradas após seleção dos 

modelos de substituição mais adequados para cada marcador: 28SD2 (Kimura-2-

parameter+G), COI (Hasegawa-Kishino-Yano+G), COII (General time reversible+G), ITS2 

(Jukes-Cantor+G) e Argk (Tamura-3-parameter). As árvores filogenéticas foram inferidas 

utilizando o método de máxima parcimônia, sendo a robustez de cada ramo da árvore avaliado 

pelo método de bootstrap com 1000 replicatas.  

 

3.2.1.3 Determinação da associação de Aphelinus asychis a Wolbachia 

 

 Como a população do parasitoide estabelecida produzia exclusivamente fêmeas, 

espécimes desse inseto foram amostrados para a extração de DNA genômico para posterior 

determinação de sua associação com o simbionte Wolbachia, comumente associado à indução 

de partenogênese telítoca em espécies haplodiploides (HOERAUF; RAO, 2007). As reações 

de amplificação para verificação da infecção por Wolbachia foram realizadas utilizando-se de 

10-100 ng/µL de gDNA, 1x PCR buffer, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0,32 µM de 

cada iniciador e 0,5 U de Taq polimerase (Thermo Scientific), em reação de volume final de 

25 µL com os iniciadores wsp81F (5' TGG TCC AAT AAG TGA TGA AGA AAC 3') e 

wsp691R (5' AAA AAT TAA ACG CTA CTC CA 3') (BRAIG et al., 1998), em reações 

programadas a 95ºC por 4 min (1x), seguido de 35 ciclos a 94 ºC - 30 s, 55 ºC - 30 s e 72 ºC - 

30 seg, e extensão final de 72 ºC por 5 min. Os amplicons produzidos foram avaliados via 
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eletroforese em gel de agarose a 1,5% contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, em tampão 

TAE (40 mM Tris-acetato e 1 mM EDTA; pH 8,2) a 10 V/cm e visualização em 

transluminador. As amostras foram então purificadas pelo método enzimático ExoSap e 

enviadas para sequenciamento bidirecional, assim como descrito anteriormente. As 

sequências obtidas foram submetidas a buscas heurísticas para identificação putativa contra o 

banco de nucleotídeos do NCBI, utilizando a ferramenta Blastn. 

  

3.2.2 Relação Aphis citricidus - Arsenophonus - Aphelinus asychis 

 

3.2.2.1 Duração e sobrevivência do desenvolvimento imaturo de Aphelinus asychis 

 
 O efeito da associação Aphis citricidus – Arsenophonus no desenvolvimento de 

Aphelinus asychis foi investigado em pulgões criados em hospedeiros ótimo (Citrus sinensis – 

laranja doce) e subótimo (Murraya paniculata - murta). A avaliação do parasitismo foi 

realizada utilizando-se de ninfas de 2-3º ínstares das isolinhagens Ars+ e Ars- mantidas em 

cada uma das plantas hospedeiras testadas (C. sinensis e M. paniculata). Ninfas (10 

ninfas/isolinhagem/planta) foram colocadas em folhas jovens da planta hospedeira mantidas 

no interior de gaiolas cilíndricas de acrílico (2 x 3,5 cm) e oferecidas a uma fêmea recém-

emergida (0-24 h) do parasitoide por 4 h para o parasitismo. Ao término desse período, os 

parasitoides foram retirados e as ninfas transferidas para brotos de sua planta de origem. Os 

brotos foram individualizados em recipientes plásticos transparentes e mantidos em condições 

controladas (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h). Foram realizadas 10 repetições por planta 

hospedeira e isolinhagem, sendo cada grupo de 10 ninfas considerado uma repetição. 

 Os insetos parasitados foram avaliados diariamente para a observação da formação de 

pulgões mumificados, assim como o tempo para a formação das múmias. As múmias obtidas 

foram individualizadas em tubos de ensaio contendo gotículas de mel puro, vedados com 

filme plástico para a observação do tempo necessário para a emergência do adulto do 

parasitoide. 

 Os dados obtidos foram analisados utilizando-se do programa R Studio (R Studio 

Team, 2015). As taxas de parasitismo foram analisadas por regressão logística através do 

modelo linear generalizado (GLM) assumindo distribuição quasibinomial, sendo a associação 

com Arsenophonus e a planta hospedeira os fatores considerados. O tempo para a formação de 

múmias foi avaliado pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. O tempo de 

desenvolvimento total do parasitoide foi sujeito à análise de variância (one-way ANOVA). 
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Por fim, a sobrevivência do desenvolvimento imaturo do parasitoide (da oviposição à 

emergência do adulto) foi analisada por regressão logística com erros binomiais. Para todas as 

análises foi considerado o valor de significância de p < 0,05. 

 
3.2.2.2 Determinação de parasitismo real vs. observado 

 

 A determinação do parasitismo real de A. citricidus por A. asychis foi realizada pela 

dissecação de pulgões após a observação do ataque pelo parasitoide. Para isso, foram 

utilizadas 120 ninfas de 2º a 3º ínstar das isolinhagens Ars+ e Ars- de A. citricidus, oriundas 

exclusivamente de plantas de C. sinensis. Grupos de 20 ninfas/placa foram colocados sobre 

folhas de laranja Pera no interior de placas de Petri e oferecidos a duas fêmeas recém-

emergidas (0-24 h) de A. asychis para a observação do parasitismo. Imediatamente após o 

ataque pela fêmea do parasitoide, as ninfas foram retiradas da arena e transferidas para uma 

nova arena. Foram consideradas parasitadas todas as ninfas em que o parasitoide inseriu o 

ovipositor por mais de 30 s, por ser esse o tempo mínimo necessário para a oviposição bem 

sucedida (GERLING; ROITBERG; MACKAUER, 1990). Também foram obervados os 

comportamentos de inserção do ovipositor, seguido de utilização da ninfa para a alimentação 

pelo parasitoide. Casos em que ocorriam apenas o contato do ovipositor com a superfície do 

tegumento do inseto ou a rápida inserção e remoção do ovipositor do hospedeiro, não foram 

considerados como parasitismo. 

 Das 120 ninfas parasitadas, 60 foram utilizadas para a determinação do parasitismo real 

pela dissecação dos pulgões 48 h após o parasitismo, enquanto os outros 60 pulgões foram 

mantidos em plantas para determinação do parasitismo observado pela mumificação 

característica de pulgões parasitados por endoparasitoides. A dissecação dos insetos foi 

realizada em microscópio estereoscópio para a verificação do ovo/larva parasitoide em 

desenvolvimento ou de ovos encapsulados, indicativo da resposta imunológica do hospedeiro. 

Para a determinação do parasitismo observado, as ninfas de Ars- e Ars+ foram colocadas, 

com o auxílio de pincel, em brotos de C. sinensis em potes de plástico transparentes com tela 

do tipo voil. As plantas experimentais foram mantidas sob condições controladas (28±2ºC; 

60±10% UR; fotofase: 14 h). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo 

teste do Chi-quadrado no R Studio (p<0,05) (R STUDIO TEAM, 2015).  
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3.2.2.3 Caracterização do desenvolvimento imaturo do parasitoide Aphelinus asychis 

em isolinhagens Ars+ e Ars- de Aphis citricidus  

 

 Buscando compreender a interrupção do desenvolvimento imaturo do parasitoide em 

isolinhagens Ars+, ninfas de 2º a 3º ínstar das isolinhagens Ars+ e Ars- foram submetidas ao 

parasitismo assistido, assim como descrito no item 3.2.2.2, excetuando-se o fato de que 

apenas uma fêmea do parasitoide foi liberada no interior da placa. Após o parasitismo, as 

ninfas foram colocadas em potes plásticos transparentes presos a brotos de laranja Pera para 

alimentação (20 ninfas/pote) e mantidas em condições controladas (28±2ºC; 60±10% UR; 

fotofase: 14 h). Foram parasitadas 180 ninfas por isolinhagem, sendo 20 delas dissecadas 

diariamente pelo período de nove dias para o acompanhamento do desenvolvimento larval do 

parasitoide. As ninfas foram dissecadas em 100 mM tampão cacodilato de sódio sob 

microscópio estereoscópio e os estágios de desenvolvimento observados registrados com 

auxilio de equipamento de fotodocumentação digital acoplado. 

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Identificação molecular do parasitoide e determinação de sua associação com 

Wolbachia 

 

 Análises das sequências obtidas para os marcadores moleculares estudados indicaram 

que as sequências do 28SD2 e ArgK foram idênticas àquelas disponíveis para A. asychis. 

Aphelinus asychis também foi a espécie que apresentou os maiores valores de similaridade 

para as sequências dos marcadores ITS2 (99%), COII (98%) e COI (97%). Análises 

filogenéticas para a quase totalidade dos diferentes marcadores moleculares estudados 

resultaram na produção de clados bem definidos, posicionando a população de parasitoide 

utilizada nesse estudo junto àquelas de A. asychis, todas com topologias similares. A análise 

com os marcadores concatenados, como exceção do gene Argk, resultou na produção de 

árvore filogenética com a população de Aphelinus estudada resolvendo em clado bem 

definido junto a outras populações de A. asychis. A topologia da árvore produzida com as 

sequências concatenadas (Figura 3.1) foi muito próxima às topologias das árvores produzidas 

com os diferentes marcadores isoladamente (Figura 3.2).  
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Figura 3.1 - Árvores filogenéticas construídas a partir dos genes 28SD2 (A), COI (B), COII 

(C), ITS2 (D) e Argk (E) pelo método Maximum Likelihood, mostrando a 

filogenia de diversas espécies de Aphelinus (Heraty et al., 2007) comparadas às 

sequencias obtidas nesse estudo com o parasitoide Aphelinus sp. Os valores nos 

diferentes ramos correspondem aos valores de bootstrap. A barra de escala 

indica substituição por posição de nucleotídeo 
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Figura 3.2 - Árvore filogenética concatenada partir dos genes 28SD2, COI, COII e ITS2 pelo 

método Maximum Likelihood, mostrando a filogenia de diversas espécies de 

Aphelinus (Heraty et al., 2007) comparadas às sequencias obtidas nesse estudo 

com o parasitoide Aphelinus sp. Os valores nos diferentes ramos correspondem 

aos valores de bootstrap. A barra de escala indica substituição por posição de 

nucleotídeo 

 
 A infecção de Aphelinus asychis por Wolbachia foi confirmada pela amplificação de 

fragmento esperado de 598 pb para o gene wsp nas reações de PCR diagnóstico.  
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influenciar o parasitismo por Aphelinus (planta: df = 38; p = 0,5988; simbionte: df = 38; p = 

 

 A. certus (China) HapK 

 A. certus (China) HapL 

 A. hordei 

 A. certus (Korea) HapB 

 A. atriplicis HapA 

 A. atriplicis HapB 

 A. albipodus 

 A. varipes 

 A. kurdjumovi HapC 

 A.kurdjumovi HapD 

 A. mali 

 A. near mali 

 Aphelinus sp. (esse estudo)  

 A. asychis HapB 

 A. asychis HapD 

 A. asychis HapA 

 A. asychis HapC 

 M. montana 

71 

67 

96 

100 

74 

99 

78 
78 

100 

100 

0.05 



 69 

0,005; planta*simbionte: df = 37; p = 0,9202). O parasitismo de ninfas infectadas por 

Arsenophonus por A. asychis foi cerca de 50% menor do aquele observado em ninfas não-

infectadas (p = 0,0102) ( 

Tabela 3.2).  

 

Tabela 3.2 - Parasitismo observado (%) (média ± EPM) de ninfas de isolinhagens de Aphis 

citricidus infectadas (Ars+) ou não (Ars-) pelo simbionte secundário 

Arsenophonus por Aphelinus asychis, em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 

60±10% UR; fotofase: 14 h) 

 
 Parasitismo observado (%)

a 

 Isolinhagem 

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 

Laranja 31,5 ± 7,43 15,0 ± 3,85 

Murta 30,0 ± 9,01 12,1 ± 3,07 

Média 30,6 ± 5,7 a 13,7 ± 2,4 b 

a
Média ± EPM seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem significativamente entre si pelo 

teste de Wald (p < 0,05) 

 

 Além do menor parasitismo de pulgões infectados por Arsenophonus por A. asychis, 

parasitoides se desenvolvendo em pulgões Ars+ exigiram um maior período para a 

mumificação do hospedeiro, estágio característico do final do desenvolvimento larval do 

parasitoide no interior de seu hospedeiro. Parasitoides atacando pulgões Ars+ levaram cerca 

de 1,5 dias a mais para induzir a formação de múmias do que aqueles se desenvolvendo em 

pulgões Ars-, independentemente da planta hospedeira (simbionte: χ² = 40,256; df = 1; p < 

0,0001; planta:  χ² = 2,216; df = 1; p = 0,136) (Tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3 - Tempo para a formação de múmias (dias) (média ± EPM) em isolinhagens de 

Aphis citricidus infectadas (Ars+) ou não (Ars-) parasitadas pelo parasitoide 

Aphelinus asychis, em duas plantas hospedeiras (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 

14 h) 

 
 

Tempo para a formação de múmias (dias)
a 

 Isolinhagem 

Tratamento Ars
- 
 Ars

+ 

Laranja 6,4  ± 0,17  8,0 ± 0,12  

Murta 6,3 ± 0,19  7,5 ± 0,19  

Média 6,35 ± 0,12  7,77 ± 0,13  

a
Média ± EPM  
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 O tempo total de desenvolvimento do parasitoide, da oviposição à emergência, só pôde 

ser avaliado em pulgões da isolinhagem Ars-, visto a ausência de emergência do parasitoide 

em pulgões da isolinhagem Ars+. Pulgões Ars- conseguiram completar o seu 

desenvolvimento, necessitando de períodos de desenvolvimento semelhantes em murta (12,21 

± 0,10 dias) e laranja doce (12,25 ± 0,09 dias). Nesse caso, não foi encontrado qualquer efeito 

da planta hospedeira no tempo de desenvolvimento do parasitoide de ovo a adulto (F1,41 = 

0,088; p = 0,768), com o parasitoide levando aproximadamente 12 dias para completar seu 

desenvolvimento.   

 Enquanto a taxa de sobrevivência da oviposição até a emergência de A. asychis em 

pulgões parasitados da isolinhagem Ars- foi de 81,3±12,38% e 89,3±7,43%, em murta e 

laranja, respectivamente, nenhum parasitoide completou o seu desenvolvimento em pulgões 

Ars+, independentemente da planta hospedeira sendo utilizada. Por fim, não houve efeito da 

planta na sobrevivência do parasitoide em pulgões da isolinhagem Ars- (df = 49; p = 0,5242). 

 A dissecação de múmias de pulgões Ars+ indicou a interrupção do desenvolvimento do 

parasitoide ainda em sua fase larval, visto que nenhuma pupa do parasitoide foi localizada nas 

múmias de A. citricidus infectadas por Arsenophonus. Imaturos do parasitoide com essa 

característica também foram observados em múmias de Ars-, mas em número extremamente 

reduzido, sendo uma em pulgões se desenvolvendo em laranja e outra em murta.  

 

3.3.2.1 Determinação do parasitismo real vs. observado 

 
 Observações do parasitismo de A. citricidus por A. asychis indicaram que o parasitismo 

observado, determinado pela formação de múmias, em pulgões da isolinhagem Ars- (34,5%) 

foi quase três vezes superior àquele observado na isolinhagem Ars+ (12,1%) (χ²= 6,9513; df = 

1; p = 0,008). As diferenças entre as ninfas Ars+ e Ars- quanto ao parasitismo real, obtido 

pela dissecação das ninfas até 48 h após o parasitismo, foram menores do que aquelas obtidas 

para o parasitismo observado. Assim, ovos ou larvas do parasitoide foram localizados em 

cerca de 62,0% das ninfas Ars- parasitadas por A. asychis e em 43,0% daquelas infectadas por 

Arsenophonus (Ars+). Apesar da constatação de cerca de 20% a mais de parasitismo em 

ninfas Ars- em relação às ninfas Ars+, os valores observados para o parasitismo real não 

permitem comprovar a ocorrência de menor aceitação de ninfas Ars+ pelo parasitoide A. 

asychis (χ² = 2,8854; df = 1; p = 0,08938). Em nenhuma das duas isolinhagens foi detectada 

resposta imunológica do pulgão que tivesse sido eficiente em eliminar o parasitoide via 

encapsulação de seu ovo.  
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3.3.2.2  Desenvolvimento imaturo do parasitoide Aphelinus asychis em isolinhagens de 

Ars+ e Ars- de Aphis citricidus 

 

 O acompanhamento do desenvolvimento imaturo de A. asychis em pulgões infectados 

(Ars+) ou não (Ars-) pelo simbionte secundário Arsenophonus demonstrou o alongamento de 

todas as fases de desenvolvimento do parasitoide nos hospedeiros infectados por esse 

simbionte (Figura 3.3), principalmente a fase larval de A. asychis. Pode-se ainda verificar a 

interrupção do desenvolvimento de A. asychis em ninfas Ars+ de A. citricidus na fase tardia 

de seu desenvolvimento larval, mesmo após a observação do processo de mumificação dos 

hospedeiros parasitados (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 - Estágios de desenvolvimento de Aphelinus asychis em isolinhagens de Aphis 

citricidus infectadas (Ars+) (A) ou não (Ars-) (B) por Arsenophonus quando 

criadas em Citrus sinensis (28±2ºC; 60±10% UR; fotofase: 14 h) 

 
3.4 Discussão 

 
 Análises da relação multitrófica representada pela associação Aphis citricidus-

Arsenophonus, planta hospedeira e o parasitoide Aphelinus asychis demonstraram que a 
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relação A. citricidus-A. asychis não foi influenciada pela planta hospedeira, mas sofreu forte 

efeito da associação de A. citricidus ao simbionte secundário Arsenophonus.  

  A existência de efeitos negativos na exploração por parasitoides de hospedeiros 

associados a fontes de baixo valor nutricional ou com a presença de compostos químicos 

tóxicos é comumente relatada na literatura (ZOHDY, 1976; PRICE et al., 1980; BARBOSA 

et al., 1986; ODE et al., 2004; SARFAZ; DOSDALL; KEDDIE, 2012; ICHIKI et al., 2014). 

Contudo, apesar do menor valor nutricional de murta ao hospedeiro A. citricidus, o 

parasitoide A. asychis não sofreu qualquer efeito na exploração de ninfas de A. citricidus Ars- 

oriundas de murta (hospedeiro subótimo), quando comparada àquelas de laranja doce 

(hospedeiro ótimo). Relatos dessa natureza são incomuns, principalmente para hospedeiros 

que exploram reduzida diversidade de plantas hospedeiras, como A. citricidus. Há indicações, 

porém, de que lagartas generalistas não sofram redução em suas taxas de parasitismo 

independentemente da qualidade da planta hospedeira explorada (FARKAS; SINGER, 2013).  

 O baixo sucesso no parasitismo de A. citricidus por A. asychis aqui observado 

corrobora com observações já existentes para essa mesma associação (CARVER; 

WOOLCOCK, 1985), e adiciona à discussão de que A. citricidus deva contar com fatores 

específicos que interferem no sucesso de sua exploração por parasitoides, assim como 

observado através do baixo sucesso do parasitismo para outras espécies de parasitoides 

(CARVER, 1984; YOKOMI 1996; MICHAUD, 1998; WEATHERSBEE; MCKENZIE; 

TANG, 2004). Outro fato que também deve ser levado em consideração consiste na rejeição 

do hospedeiro observada. Apesar do parasitismo de cada ninfa ter sido acompanhado, notou-

se durante as dissecações que nem sempre após o ataque ocorria a deposição do ovo. Tal fato 

também foi observado em Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae) atacado por 

A. asychis por Bai e Mackauer (1990). Possivelmente A. citricidus não é um hospedeiro 

escolhido com frequência por A. asychis para a oviposição e as análises de parasitismo real e 

observado indicam claramente a existência de mecanismos em A. citricidus voltados à 

eliminação do parasitoide, visto que o parasitismo real determinado pela dissecação de 

pulgões parasitados e observação direta do parasitoide foi, no mínimo, cerca de duas vezes 

maior do que aquele determinado pela mumificação de pulgões parasitados. Valores 

semelhantes foram observados para alguns ínstares de Aphis glycines (Matsumura) 

(Hemiptera: Aphididae) parasitados por A. asychis, os quais apresentaram aproximadamente 

metade do número estimado de múmias em relação ao número estimado de ovos depositados 

(WU; HEIMPEL, 2007). Porém, os fatores de resistência ao parasitismo por parasitoides em 

A. citricidus ainda permanecem desconhecidos.  
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 No entanto, os dados de parasitismo obtidos para A. asychis em pulgões infectados com 

Arsenophonus indicam claramente o efeito negativo da associação de A. citricidus a esse 

simbionte no desenvolvimento do parasitoide, visto que nenhum parasitoide completou o seu 

desenvolvimento até a fase adulta em hospedeiros infectados. Quando os dados de parasitismo 

observado e real são analisados, também é possível verificar que Arsenophonus desempenha 

reduzida capacidade na recuperação de hospedeiros parasitados, visto que o parasitismo 

observado representou apenas cerca de 30% do parasitismo real, o que corresponde a cerca de 

20% de sobrevivência a mais daquela observada pela comparação do parasitismo observado e 

real em ninfas Ars-. Ainda não dispomos de dados que permitam explicar os mecanismos 

envolvidos na incapacidade de A. asychis em desenvolver com sucesso em pulgões Ars+. Há 

registros da associação frequente de Arsenophonus a bacteriófagos (DURON, 2014) 

semelhantes aos associados a outros simbiontes secundários que conferem resistência a 

parasitoides, como Hamiltonella defensa (OLIVER et al., 2003, 2006, 2009), mas a 

isolinhagem de A. citricidus infectada por Arsenophonus não apresentou resultado positivo 

para a infecção pelo bacteriófago APSE. Porém, outros simbiontes secundários, como 

Serratia symbiotica, Regiella insecticola e Spiroplasma, podem interferir na resposta ao 

parasitismo, diminuindo a incidência de indivíduos parasitados, mesmo na ausência de 

associações com o bacteriófago APSE (VORBURGER; GEHRER; RODRIGUEZ, 2010; 

ATTIA et al., 2016; MATEOS et al., 2016). No caso de Spiroplasma, foi sugerido que esse 

simbionte afete negativamente o crescimento larval de parasitoides em Drosophila 

melanogaster (Meigen) (Diptera: Drosophilidae) devido a fatores que auxiliem na resposta 

imunológica do hospedeiro, que interfiram na utilização de nutrientes pela larva do 

parasitoide ou levem a larva do parasitoide à morte por intoxicação (MATEOS et al., 2016). 

Assim, baseados nos dados existentes para a interação A. citricidus-Arsenophonus-A. asychis, 

entendemos que a hipótese mais plausível para explicar a mortalidade larval de A. asychis em 

hospedeiros infectados por Arsenophonus seja decorrente de alterações no ambiente 

nutricional representado pelo hospedeiro, o que tornaria o ambiente inadequado 

nutricionalmente ao parasitoide para a obtenção da energia necessária para manutenção dos 

processos necessários envolvidos na inicialização da metamorfose desse organismo.  

 São poucos os estudos que determinaram a contribuição do simbionte Arsenophonus 

aos seus hospedeiros. Apesar desse simbionte ser extremamente comum ao pulgão A. glycines 

e conferir a este inseto certa vantagem adaptativa na exploração de plantas hospedeiras 

resistentes (WULFF; WHITE, 2015), ele não apresentou qualquer contribuição ao seu 

hospedeiro quanto à defesa contra parasitoides e patógenos (WULFF; WHITE, 2013). A 
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única indicação disponível da participação de Arsenophonus como simbionte de defesa vem 

da determinação da relação indireta da frequência de infecção do psilídeo Glycaspis 

brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Psyllidae) e o baixo parasitismo por Psyllaephagus 

bliteus (Riek) (Hymenoptera: Encyrtidae) (HANSEN et al., 2007). Porém, assim como 

mencionado anteriormente, a alta frequência de associação de Arsenophonus ao pulgão da 

soja A. glycines não foi relacionada ao papel de proteção desse simbionte (WULFF; WHITE, 

2013). 

 Nossos dados demonstram a importância do simbionte secundário Arsenophonus na 

relação de seu hospedeiro, o pulgão Aphis citricidus, com o parasitoide Aphelinus asychis. 

Ninfas de A. citricidus infectadas com Arsenophonus, apesar de aceitas pelo parasitoide na 

mesma proporção das ninfas não-infectadas, foram inadequadas ao completo 

desenvolvimento do parasitoide. Apesar dos fenótipos induzidos pela associação com 

simbiontes serem influenciados pela sua interação com o genoma do hospedeiro (DOUGLAS, 

1998; TSUCHIDA et al., 2014; ATTIA et al. 2016), o efeito do simbionte Arsenophonus na 

associação A. citricidus-A. asychis indica que essa bactéria pode ter implicações relevantes na 

ecologia populacional de A. citricidus e no sucesso esperado de agentes de controle biológico 

desse pulgão. 

 

3.5 Conclusões 

 

- Arsenophonus, o simbionte secundário de Aphis citricidus, afeta o desenvolvimento do 

parasitoide Aphelinus asychis, independentemente da qualidade da planta hospedeira do 

pulgão; 

- O desenvolvimento do parasitoide Aphelinus asychis em Aphis citricidus infectado por 

Arsenophonus é interrompido em sua fase larval;  

- Arsenophonus tem a capacidade de recuperar pequena proporção de seu hospedeiro, A. 

citricidus, do parasitismo por A. asychis.  
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