FORRAGEAMENTO DE FORMIGAS EM COLÔNIAS DE Toxoptera citricida E
Toxoptera aurantii (STERNORRHYNCHA, APHIDIDAE) ASSOCIADOS A
CULTIVO ORGÂNICO DE TANGERINA CV. PONCÃ1
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Fig. 2. Número de indivíduos por espécies
de formigas atendendo Toxoptera citricida
associados à tangerina cv Poncã na
Fazendinha Agroecológica, município de
Seropédica, RJ, entre outubro de 2002 e
outubro de 2003.
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Arte Gráfica:
Fig. 3. Camponotus rufipes atendendo
Toxoptera citricida em tangerina cv
Poncã na Fazendinha Agroecológica,
município de Seropédica, RJ.
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Durante o período de estudo verificou-se maior número de espécie de
formigas associadas a T. citricida (nove). As espécies associadas a T. aurantii no
período diurno foram: Brachymyrmex sp., Camponotus atricefs (mais freqüente,
40,28%), Camponotus crassus, Camponotus rufipes, Camponotus clypeatus,
Crematogaster sp1 e Ectatomma bruneum. A noite não foi verificado
forrageamento. Associados a T. citricida, foram verificadas nove espécies no
período diurno: Brachymyrmex sp., C. atricefs, C. crassus, C. rufipes (mais
freqüente, 50%), C. clypeatus, Crematogaster sp1, E. brunneum, Pheidole sp.,
Solenopsis sp.; e uma espécie no período noturno: C. rufipes. O maior número de
formicídeo associados a T. citricida pode ser explicado pela maior percentagem
de infestação no período de estudo (30,42%). As espécies de formigas C.
atricefs e C. rufipes tendem a dominar a exploração do recurso de honeydew
disponibilizado pelos pulgões em detrimento das demais espécies.
O mutualismo entre afídeos e formigas é um sistema dinâmico que é
influenciado por um número grande de fatores abióticos (FISCHER et al. 2001) o
que impede afirmações conclusivas, entretanto é sabido que os casos de
trofobioses entre formigas-homópteros são comumente encontrados entre
Sternorrhyncha, possivelmente como uma conseqüência da incapacidade de
locomover por parte de muito destes ou por causa da abundância e qualidade
do “honeydew” produzido por outros (Aphididae) (DELABIE 2001).

Fig. 1. Número de indivíduos por
espécies de formigas atendendo
Toxoptera aurantii associados à
tangerina cv Poncã na
Fazendinha Agroecológica,
município de Seropédica, RJ,
entre outubro de 2002 e outubro
de 2003.
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» MATERIAL E MÉTODOS «
O experimento foi realizado na Fazendinha Agroecológica, município de
Seropédica, RJ, entre outubro de 2002 e outubro de 2003, utilizando-se do
método de contagem direta dos formicídeos nas colônias de T. citricida e
Toxoptera aurantii, com monitoramentos semanais. Foram ainda realizados
estudos da preferência de forrageamento entre dia e noite, com
monitoramentos mensais.
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» INTRODUÇÃO «
Os afídeos causam danos aos citros pelo enfraquecimento da planta e
também pela transmissão de vírus (BARTOSZECK 1976). A transmissão desses
vírus nos citros tem sido associada ao Toxoptera citricida (Kirkaldy)
(Sternorrhyncha) (MIDCHAUD 1998, KARASEV 2000, BORDIGNON et al. 2003),
podendo este vetor ser transmissor em algumas regiões e em outras não
(STARY 1967).
O atendimento do Pulgão Preto do Citros (PPC) por formigas tem sido
verificado: Camponotus crassus Mayr; Camponotus rufipes Fabr.; Pseudomyrmex
phyllophilus Fr. Smith (BARTOSZECK 1976) e Solenospsis invicta (BARTOSZECK
1976, MICHAUD & BROWNING 1999).
O estudo do atendimento de homópteros por formigas tem possibilitado
o entendimento da dispersão e proteção destes fitófagos. O objetivo do
trabalho foi estudar o forrageamento de colônias de pulgão em colônias de
pulgões associados à tangerina orgânica.

