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RESUMO: A traça-do-tomateiro é considerada uma das principais pragas da cultura do 

tomateiro. Em sua fase de lagarta, o dano é direto, chega a consumir todo o mesofilo foliar, 

visto que sua alimentação forma galerias no interior das folhas. Utiliza-se os cruzamentos 

interespecíficos com tomate silvestre ricos no aleloquímico zingibereno (ZGB) como fonte de 

resistência. O objetivo foi quantificar os teores de ZGB presente em folíolos dos genótipos de 

tomateiro da geração F2RC3 e selecionar plantas resistentes à Tuta absoluta por meio de testes 

de resistência. No experimento foram utilizados clones dos genótipos selecionados para alto e 

baixo teor de ZGB. Como testemunha de alto teor o parental silvestre S. habrochaites var. 

hirtsutum ‘PI-127826’ e o parental comercial de baixo teor  S. lycopersicum cv. ‘Redenção’. 

No experimento foram utilizados clones dos genótipos F2RC3, selecionados para alto e baixo 

teor do aleloquímico. As análises para quantificação do teor de ZGB foram realizadas 

conforme a metodologia proposta por Freitas et al. (2000). A análise da severidade dos danos 

causados pela T. absoluta foi realizada de acordo com escala de notas proposta por Labory et 

al. (1999). Os dados foram submetidos à análise de distribuição normal e homogeneidade das 

variâncias (p<0,05). Por meio da metodologia colorimétrica os genótipos selecionados para os 

bioensaios com alto teor de ZGB foram: RVTZ pl#348; RVTZ pl#112; RVTZ pl#361; RVTZ 

pl#344; RVTZ pl#343; RVTZ pl#448; RVTZ pl#53; RVTZ pl#346. Os genótipos 

selecionados para alto teor de ZGB, apesar de sofrerem mais danos nos folíolos que a espécie 

silvestre, foram superiores aos genótipos de baixo teor em todas as avaliações realizadas 

independente do terço da planta, ou seja, lesões mais severas nos folíolos causadas pela (T. 

absoluta). 

 
PALAVRAS-CHAVE: (Solanum habrochaites), aleloquímico, traça do tomateiro, zingibereno. 

INTRODUÇÃO: 

A traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick, 1917), lepidóptera da família 

Gelechiidae, é considerada uma das principais pragas da cultura do tomateiro. O ciclo 
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completo dessa praga é dependente das condições ambientais, podendo variar de 30 até 38 

dias. (CLEMENTE e BOITEUX, 2012; ALVARENGA, 2013).  

O nível de infestação dessa praga depende das condições climáticas do local de 

cultivo. Baixa precipitação pluviométrica, altas temperaturas e veranicos em épocas chuvosas, 

tendem a aumentar significativamente o nível de incidência. (CLEMENTE e BOITEUX, 

2012). Em sua fase de lagarta, o dano é direto, pois chega a consumir todo o mesofilo foliar, 

pois sua alimentação forma galerias no interior das folhas. Também se alimentam de folhas 

novas, ponteiros, flores e frutos. Os danos no ponteiro e o consumo de botões florais 

restringem a formação de frutos. (SILVA et al., 2009; CUNHA et al., 2005). O controle 

químico é o método mais utilizado quando se refere à traça-do-tomateiro (CUNHA et al., 

2006).  Com o intuito de diminuir o uso de produtos fitossanitários, pesquisas têm sido 

direcionadas aos aleloquímicos presentes em Solanum spp., que manifestam níveis de 

resistência a artrópodos-pragas, sendo o zingibereno -  ZGB o mais amplamente estudado 

(FREITAS et al., 2000; GONÇALVES et al., 2006; SILVA et al., 2009). Os elevados teores 

de ZGB nos folíolos foram relacionados aos maiores níveis de resistência a traça-do-tomateiro 

(T. absoluta) (MALUF et al., 2001; FREITAS et al., 2002; SILVA et al., 2009). Considerando 

a necessidade de cultivares de tomateiro resistentes aos artrópodes-pragas. O objetivo foi 

quantificar os teores de zingibereno presente em folíolos dos genótipos de tomateiro da 

geração F2RC3 e selecionar plantas resistentes à Tuta absoluta por meio de testes de 

resistência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

O experimento foi conduzido no departamento de Agronomia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Campus CEDETEG no município de Guarapuava, 

Paraná. O solo utilizado foi coletado no próprio campus, em áreas de cultivo de culturas de 

verão/inverno. No experimento foram utilizados clones dos genótipos F2RC3, selecionados 

para alto e baixo teor de zingibereno. Como testemunha de alto teor o parental silvestre S. 

habrochaites var. hirtsutum ‘PI-127826’ e o parental comercial de baixo teor  S. lycopersicum 

cv. ‘Redenção’. O bioensaio foi conduzido por delineamento de blocos ao acaso com quatro 

repetições, sendo cada bloco representou uma planta, totalizando cinquenta e seis vasos. As 

análises para quantificação do teor de ZGB foram realizadas conforme a metodologia 

proposta por Freitas et al. (2000), em uma população de 520 plantas F2RC3, e as testemunhas. 

A quantificação ocorreu, no período de pré-floração, aos 40 dias após o transplantio (DAT), 

onde foram coletados seis discos foliares com o auxílio de um vasador, obtendo um total de 6 

cm2 de área foliar de folíolos. Realizou-se a leitura de absorbância do comprimento de onda 

de 270 nm, em espectrofotômetro sendo a absorbância diretamente proporcional a quantidade 

de ZGB presente nas amostras. No pré-florescimento das plantas clonadas, os genótipos 

selecionados foram submetidos à infestação com a traça-do-tomateiro que estavam sendo 

criadas em gaiolas. A infestação foi realizada com a distribuição dos vasos com a cultivar 

Santa Clara, infestados entre as linhas dos genótipos F2RC3 e dos parentais. Para a avaliação 



 

das lesões nos folíolos (LF), usou folíolos jovens completamente expandidos, dos terços 

inferior, médio e superior das plantas de cada genótipo na fase de pré-florescimento das 

plantas, 45 dias após o transplantio – DAT. A análise da severidade dos danos causados pela 

T. absoluta foi realizada de acordo com escala de notas proposta por Labory et al. (1999), 

sendo:  Nota 0 – Sem lesão, Nota 1 – Lesões pequenas e pouco numerosas, Nota 2 – Lesões 

pequenas e médias, pouco numerosas, localizadas frequentemente nos bordos dos folíolos, 

Nota 3 – Lesões pequenas e médias, pouco numerosas, localizadas frequentemente nos bordos 

dos folíolos deformados, Nota 4 – Lesões grandes coalescentes, folíolos completamente 

deformados, Nota 5 – Lesões tomando todo o folíolo. As avaliações foram realizadas por 

cinco avaliadores, iniciando sete dias após a infestação e com intervalado de sete dias entre 

cada uma delas. Os dados foram submetidos a análise de distribuição normal e 

homogeneidade das variâncias (p<0,05), utilizou os pressupostos de normalidade dos erros 

(Shapiro-Wilk - p>0,05), homogeneidade das variâncias (Levene - p>0,05) e teste de 

comparação múltipla de Tukey (p>0,05). As análises foram feitas no software R®.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Por meio da metodologia colorimétrica os genótipos selecionados para os bioensaios 

com alto teor de ZGB foram: RVTZ pl#348; RVTZ pl#112; RVTZ pl#361; RVTZ pl#344; 

RVTZ pl#343; RVTZ pl#448; RVTZ pl#53; RVTZ pl#346; e para baixo teor RVTZ pl#128; 

RVTZ pl#125; RVTZ pl#382; RVTZ pl#126. Em todas as avaliações realizadas nos três 

terços da planta a espécie silvestre S. habrochaites mostrou superioridade quando comparada 

aos demais genótipos quanto a lesões nos folíolos, obtendo menores médias de consumo 

foliar. No terço inferior na primeira e segunda avaliação o genótipo RVTZ pl#448 não diferiu 

estatisticamente de S. habrochaites, na terceira avaliação foram os genótipos RVTZ pl#346 e 

RVTZ pl#112, e na quarta todos os genótipos de alto teor. Já no terço médio todos os 

genótipos de baixo teor não diferiram estatisticamente da testemunha de baixo teor de 

aleloquímico S. lycopersicum cv. Redenção. Neste terço, podemos observar, que nas três 

primeiras avaliações todos os genótipos de alto teor não diferiram estatística de S. 

habrochaites e na quarta foi RVTZ pl#112, RVTZ pl#344, RVTZ pl#346 e RVTZ pl#361 que 

obtiveram menor lesão. Estando de acordo com os descritos por Suinaga et al. (2003), que 

verificaram no acesso silvestre S. habrochaites menor formação de minas no limbo foliar, 

elevada mortalidade de lagartas e de pupas, comparando com dois genótipos comerciais, que 

obtiveram maior consumo foliar e sobrevivência de todas as lagartas. No que diz respeito ao 

terço superior, todos os genótipos de baixo conteúdo de ZGB, obtiveram médias similares ao 

da cultivar comercial Redenção, não apresentando diferença significativa corroborando com 

as pesquisas de Boiça Júnior et al. (2012), que constataram diferença significativa entre os 

genótipos no tempo em que as lagartas permaneceram nos folíolos, sendo que nas cultivares 

comerciais continuavam por mais tempo e consumiam maior área foliar do que na espécie 

silvestre S. habrochaites. Já dentre os genótipos com altos conteúdos do aleloquímico, 

destacaram-se RVTZ pl#344, RVTZ pl#348 e 448 que não diferiram estatisticamente da 



 

testemunha silvestre se sobressaindo com menores médias de lesões. Na quarta avaliação em 

todos os terços da planta, houve aumento das lesões nos genótipos de alto teor, provavelmente 

pela escassez de alimentos, tendo em vista que os genótipos de baixo teor haviam sido 

praticamente consumidos pela traça. De forma geral com relação às lesões nos folíolos 

causados pela (T. absoluta), os genótipos selecionados para altos teores de ZGB 

demonstraram superioridade quando comparados aos de baixo teor RVTZ pl#128; RVTZ 

pl#125; RVTZ pl#382; RVTZ pl#126 e o padrão de suscetibilidade, cultivar comercial 

Redenção. Ou seja, valores inferiores de lesões nos folíolos em todas as avaliações realizadas, 

independente do terço da planta.   

 
Tabela 1. Média para absorbância de zingibereno ZGB (abs 270 nm) e nota média atribuída aos genótipos de 

tomateiro, selecionadas para teores contrastantes de ZGB na população F2RC3 do cruzamento entre Solanum 

lycopersicum, ‘Redenção’ e Solanum habrochaites var. hirsutum ‘PI-127826’. Sendo quatro avaliações dos 

terços I – inferior, M – médio e S – superior das plantas, quanto à porcentagem de folíolos atacados por Tuta 

absoluta conforme escala de notas descrita por Labory et al., 1999. Guarapuava – PR, 2019. 
 Avaliação 1 (*) Avaliação 2 (*) Avaliação 3 (*) Avaliação 4 (*) 

Genótipo ZGB (*)      I M S    I M S     I     M   S       I M   S  

RVTZ pl#112 0.23 abc 0.9 a-d 0.7 cde 0.6 bc 1.7 ab 1.5 b-e 1.1 bc 1.9 cd 2.8 abc 2.3 d 2.7 cd 3.1 cde 3.4 bcd 

RVTZ pl#125 0.05 c 2.0 a 2.2 a 2.2 a 2.7 a 3.0 a 3.3 a 3.6 a 3.8 ab 4.0 ab 4.2 abc 4.2 a-d 4.3 abc 

RVTZ pl#126 0.04 c 1.9 a 1.9 ab 2.2 a 2.2 ab 2.6 a-d 2.9 a 3.2 ab 3.5 ab 3.9 abc 4.2 abc 4.3 abc 4.3 a-d 

RVTZ pl#128 0.05 c 1.5 abc 2.0 a 2.3 a 1.8 ab 2.6 abc 3.1 a 3.8 a 4.1 ab 4.4 a 4.8 ab 4.8 ab 4.8 ab 

RVTZ pl#343 0.18 abc 0.5 bcd 0.5 e 0.5 bc 0.8 ab 1.2 cde 0.8 c 2.2 bc 2.4 bc 2.5 cd 3.6 a-d 3.7 a-d 3.4 bcd 

RVTZ pl#344 0.19 abc 0.8 a-d 0.6 de 0.5 bc 1.4 ab 1.1 de 0.7 c 2.3 c 2.5 bc 2.7 bcd 2.8 cd 3.0 de 2.9 cd 

RVTZ pl#346 0.17 abc 0.8 a-d 0.9 b-e 0.9 bc 1.0 ab 1.3 cde 1.2 bc 1.4 cd 1.7 c 1.8 d 3.3 cd 3.2 cde 2.8 d 

RVTZ pl#348 0.26 ab 0.9 a-d 0.4 e 0.4 c 1.7 ab 0.8 e 0.6 c 2.1 c 2.7 abc 2.5 bcd 3.1 bcd 3.5 bcd 3.4 bcd 

RVTZ pl#361 0.22 abc 0.8 a-d 0.8 cde 0.7 bc 1.4 bc  1.6 a-e 1.1 bc 2.4 bc 2.6 abc 2.3 d 2.9 cd 3.1 cde 3.0 cd 

RVTZ pl#382 0.05 c 1.6 ab 1.7 abc 1.5 ab 2.1 ab 2.5 a-d 2.1 ab 3.8 a 4.2 ab 4.3 a 5.0 a 5.0 a 5.0 a 

RVTZ pl#448 0.18 abc 0.3 cd 0.5 e 0.3 c 0.5 b 1.2 cde 0.5 c 2.3 bc 2.6 abc 2.4 cd 3.0 cd 3.6 bcd 3.4 bcd 

RVTZ pl#53 0.18 abc 0.5 bcd 0.5 e 0.4 c 0.9 ab 1.0 e 0.9 bc 2.3 bc 2.5 bc 2.1 d 3.2 bcd 3.7 a-d 3.5 a-d 

S. habrochaites 
var. hirsutum 

0.31 a 0.3 d 0.1 e 0.0 c 0.7 b 0.4 e 0.0 c 1.2 d 1.8 c 1.3 d 2.1 d 2.1 e 1.0 e 

S. lycopersicum 
cv. ‘Redenção’ 

0.06 bc 1.4 abc 1.6 a-d 1.5 ab 2.7 a 2.8 ab 2.9 a 4.3 a 4.4 a 4.5 a 5.0 a 5.0 a 5.0 a 

*Médias seguidas por pelo menos uma letra em comum não diferem estatisticamente considerando o teste de Tukey com um 

nível de significância de 5%. 

CONCLUSÕES: 

Os genótipos F2RC3 selecionados apresentaram, que o avanço da geração está sendo 

acompanhado pela resistência a T. absoluta, e que S. habrochaites var. hirsutum PI-127826 usado 

no programa de retrocruzamento do tomateiro, diminui negativamente as lesões foliares causadas 

por esse artrópode-praga.  
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