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RESUMO

O conhecimento da dinâmica da resistência de pragas a pesticidas é de
fundamental importância para a implementação de estratégias de manejo da resistência.
Desta forma, o principal objetivo do presente trabalho foi estudar a dinâmica da
resistência de Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) ao acaricida dicofol em pomares
comerciais de citros durante um período de aproximadamente três anos. Para tanto,
foram realizados estudos para avaliar a resposta à pressão de seleção com dicofol em
populações de B. phoenicis com diferentes freqüências iniciais de resistência e
acompanhamento da freqüência de resistência na ausência de pressão seletiva. Alguns
fatores que podem estar envolvidos na dinâmica da resistência de B. phoenicis a
acaricidas como a capacidade de dispersão e a efetividade de hospedeiros alternativos
como refúgio de indivíduos suscetíveis foram avaliados. Aplicações de dicofol em
alguns talhões de citros resultaram em aumentos significativos na freqüência de
resistência. A velocidade de restabelecimento da suscetibilidade na ausência de pressão
seletiva variou entre os talhões. Em alguns talhões, o restabelecimento da suscetibilidade
foi observado em um período de aproximadamente um ano. Em outros talhões, o
restabelecimento da suscetibilidade não foi observado mesmo após 29 meses sem o uso
do dicofol. Trabalhos de dispersão de B. phoenicis conduzidos em casa de vegetação
mostraram que a capacidade de dispersão por caminhamento é limitada. Com a liberação
de 6.000 ácaros em um determinado ponto, apenas 3% atingiram distâncias de 40 a 50

x

cm. As distâncias percorridas por este ácaro foram geralmente inferiores a 1 cm.dia-1.
Em condições de laboratório, verificou-se que vento de 23 km.h-1 não foi capaz de
arrastar ácaros da superfície de frutos; e velocidades de 30 e 40 km.h-1 foram capazes de
arrastar menos de 1% da população de ácaros provenientes tanto de colônias novas
quanto de colônias velhas. Trabalhos de dispersão em condições de campo mediante a
utilização de armadilhas adesivas também comprovaram que a dispersão de B. phoenicis
é bastante limitada quando comparada a de outras espécies de ácaros que ocorrem nos
pomares de citros. De um total 2.420 e 661 ácaros coletados em dois talhões de citros na
região de Descalvado-SP, apenas 0,45 e 11,80% dos ácaros pertenciam à família
Tenuipalpidae, respectivamente.

Para verificar a efetividade de outras plantas

hospedeiras de B. phoenicis como refúgio de indivíduos suscetíveis, a variabilidade
genética em populações de B. phoenicis provenientes de cercas-vivas de sansão-decampo (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) localizadas próximas aos pomares de citros
foi avaliada mediante estimativa da freqüência de resistência ao dicofol e análise
molecular. Em geral, a freqüência de resistência em populações de B. phoenicis
provenientes de sansão-de-campo foi inferior a de citros em um mesmo pomar. No
entanto, a análise da variabilidade genética através da técnica de RAPD - PCR mostrou
que as populações de B. phoenicis provenientes de sansão-do-campo são geneticamente
diferentes das populações provenientes de citros.

Portanto, baseado nos resultados

obtidos conclui-se que o restabelecimento da suscetibilidade de B. phoenicis ao dicofol é
bastante variável e a imigração de indivíduos suscetíveis de áreas não tratadas ou de
hospedeiros alternativos é bastante limitada.
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