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RESUMO
O hábito de sugar seivas vegetais dos afídeos tem despertado a atenção dos
pesquisadores, os consideram como vetores de fitopatógenos. Por causarem danos às
hortaliças, eles foram também classificados como pragas. Assim, estes artrópodos são
de grande importância para a horticultura, tendo recebido pouca atenção pelos
geneticistas, apesar de ser amplamente aceito que o conhecimento genético é essencial
para entender os problemas causados por seu comportamento, permitindo assim propor
estratégias de controle biológico destas pragas. Destaca-se que estudos genéticos
básicos em afídeos são difíceis devido a seus complexos ciclos vitais e a ocorrência de
reprodução sexuada anual. Devido a esta situação, estudou-se citogeneticamente
Brevicoryne brassicae L. (Pulgão-da-Couve), importante praga de Brassica oleracea
(Couve), visando estabelecer o número de cromossomos. O

complemento

cromossômico de B. brassicae é 2n = 2x = 16 cromossomos em todas as fêmeas
analisadas, sendo estes cromossomos holocêntricos com comprimentos variados.
Palavras-chave: citogenética, afídeos, couve, fitopatógenos, hortaliças, cromossomos
holocêntricos.
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ABSTRACT
The habit of sucking vegetable saps of the aphids has been catching the researcher´s
attention that they started to consider the as phytopathological vectors. For they cause
damages to the vegetables, they were classified also as pest. Like this, these insects are
of great importance for the agriculture, having received few importance for the
geneticists, in spite of being accepted thoroughly that the genetic knowledge is essential
to understand the problems caused by his behavior, allowing to propose strategies of
biological control of these pest. Due to that situation, it was studied cytogenetically
Brevicoryne brassicae L. (Green Aphid of the Collard Greens), important pest of
Brassica oleracea (Collard Greens), to obtain his chromossome numbers. The
karyotype of B. brassicae is 2n = 2x = 16 chromosomes in all of the females analyzed,
being these holocentric chromosomes and with varied sizes.
Keywords: cytogenetics, aphids, collard greens, phytopathological, vegetables,
holocentric chromosomes.

INTRODUÇÃO
Os afídeos são insetos de grande importância para a agricultura (EASTOP, 1977;
CIVIDANES, 2002), tendo recebido pouca atenção pelos geneticistas, apesar de ser
amplamente aceito que o conhecimento genético é essencial para entender os problemas
de controle biológico de pragas e tentar solucioná-los (BLACKMAN, 1987; ILHARCO,
1992; AUAD e MORAES, 2010). Por outro lado, destaca-se que estudos citogenéticos
básicos em afídeos são difíceis de serem realizados devido a seus complexos ciclos
vitais e a ocorrência de reprodução sexuada anual e predominância da partenogênese
(BLACKMAN e EASTOP, 1985; BLACKMAN e HALES, 1986; BLACKMAN, 1987;
BORROR e DELONG, 1988; BLACKMAN et al., 2010).
As hortaliças são as principais culturas acometidas por afídeos, principalmente,
as do gênero Brassica (Couve, Couve-Flor, Repolho, etc.) (PICANÇO e PAULLINI
FILHO, 1992; CARVALHO et al., 2002). A relevância de trabalhos com estes insetos
deve-se aos grandes prejuízos causados (DURIGAN et al., 2002; CIVIDANES, 2002).
Os danos são de dois tipos: diretos (por se alimentarem da seiva floemática) e/ou
indiretos (por transmitirem fitopatógenos) (ZITTER, 1977; SALGADO, 1983; PONTI
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et al., 2007). Dentre os insetos-pragas das brássicas, tendo como exemplo Brassica
oleracea (Couve), destaca-se Brevicoryne brassicae L. (Pulgão-da-Couve) (GREZ;
PRADO, 2000; GALLO et al., 2002; DURIGAN et al., 2002).
Estudos citogenéticos que consideram o número de cromossomos dos afídeos
podem ser extremamente úteis para sua identificação e caracterização, tendo, por
conseguinte, fundamental significado taxonômico e evolutivo (BLACKMAN, 1980;
BROEKGAARDEN et al., 2008; BLACKMAN et al., 2010). Apesar da importância de
B. brassicae para a horticultura, não foram encontrados na literatura consultada
trabalhos relativos a citogenética, no que tange ao número de cromossomos. Assim
sendo, o objetivo deste trabalho foi estudar, por técnicas citogenéticas, B. brassicae
visando estabelecer seu complemento cromossômico.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostras de ovos, larvas, indivíduos jovens e adultos do pulgão-da-couve foram
coletadas em folhas de couve em hortas situadas no Campus da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), Visoça-MG, Brasil. A partir dos materiais supracitados foram realizados
testes preliminares, empregando-se duas técnicas, quais sejam: a de Blackman e Takada
(1977) e a de Imai et al. (1988), visando obter material mais adequado para a
observação de metáfases (GUERRA e SOUZA, 2002). Neste trabalho, foram utilizadas
120 larvas - de coloração verde, com olhos vermelhos e sem apêndices - obtidas de 20
fêmeas grávidas de B. brassicae, as quais foram levadas ao Laboratório de Citogenética
de Insetos e dissecadas para obtenção de metáfases a partir de larvas partenogenéticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o estudo dos cromossomos foi necessário obter material adequado e em boa
qualidade, por isto foram realizados testes preliminares em B. brassicae, visando
determinar o material a ser utilizado, quais sejam: ovos, larvas, indivíduos jovens e
adultos. Após a prévia seleção do material biológico, foi verificado que as metáfases
eram conseguidas em larvas partenogenéticas ao se pressionar o abdômen de fêmeas
adultas e grávidas. Das lâminas analisadas, foi constatado que larvas de coloração
verde, possuindo olhos vermelhos e corpos desprovidos de apêndices eram as melhores,
constituindo estas o objeto deste trabalho.
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Das técnicas utilizadas, a metodologia proposta por Imai et al. (1988) foi a
melhor para obtenção de metáfases, enquanto que a de Blackman e Takada (1977)
requer ajustes, sendo sugerido o acondicionamento do material em colchicina, uma vez
que a partir desta metodologia não foi possível obter metáfases.
Da análise de 20 fêmeas, ápteras, adultas e grávidas, foram obtidas 120 larvas,
sendo possível observar 30 metáfases, significando uma metáfase a cada 4 larvas
analisadas. A dificuldade de obtenção de metáfases em afídeos pode ser a provável
causa do número reduzido de trabalhos citogéneticos com estes insetos, sobretudo com
os neotropicais (CELIS et al., 1997), valorizando a pesquisa básica com estas pragas
(BLACKMAN et al., 2010).
Para a espécie B. brassicae, foi determinado o complemento cromossômico
como sendo 2n = 2x = 16 cromossomos em todas as fêmeas analisadas (Figura 1). Estes
cromossomos são todos holocêntricos, possuindo comprimentos variados, como foi
observado em outras espécies de afídeos (WILSON et al., 1997; BLACKMAN et al.,
2010).
A condição de cromossomos holocêntricos identificada nos afídeos dificulta o
reconhecimento dos pares de homólogos (BLACKMAN, 1990), fator complicador na
proposição de um idiograma para a espécie estudada. Apesar de o conhecimento do
cariótipo da espécie B. brassicae ser básico, é essencial para o entendimento da biologia
e do ciclo de vida desta importante praga agrícola, possibilitando propor estratégias de
manejo integrado, visando a diminuição dos prejuízos para a cultura das brássicas.

Figura 1 - Cromossomos metafásicos de B. brassicae obtidos de fêmeas
partenogênicas. O complemento cromossômico é 2n = 2x = 16
cromossomos (Barra = 10μm).
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CONCLUSÕES

Nas condições experimentais em que a pesquisa foi conduzida, conclui-se que:
o cariótipo da espécie B. brassicae é 2n = 2x = 16 cromossomos;
os cromossomos são todos holocêntricos, com comprimentos variados.
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