
 

 

 

RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE MORANGUEIRO AO ÁCARO RAJADO 

PINHEIRO, R. R.1; GOMES, G. C. 1; OLIVEIRA, L. V. B.1; NICIO, T. T.1; RESENDE, J. T. 

V.1,2 

1Universidade Estadual de Londrina, UEL. 2Univeridade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO.  

 

RESUMO 

Devido à importância econômica do cultivo do morangueiro no Brasil e os custos utilizados no 

controle do ácaro rajado Tetranychus urticae, é crucial que programas de melhoramento 

identifiquem genótipos resistentes, podendo contribuir para um manejo mais sustentável e 

rentável ao agricultor. Com isso, o objetivo desse projeto foi avaliar a resistência ao ácaro 

Tetranychus urticae em 43 genótipos de morangueiros e seus parentais (Sabrina e Cristal). Os 

genótipos foram submetidos a presença do ácaro rajado e avaliados por meio do teste sem 

chance de escolha e caminhamento, na superfície do folíolo. Os genótipos #38.1, #C4P52, 

#34.27, #14.20, #20.1, #C13P58, #2.4, #38.8, #38.24, #C4P117 e a cultivar Sabrina avaliados 

no ensaio de caminhamento apresentaram menor distância percorrida pelo ácaro nos folíolos. 

Os materiais #23.46, #42.25, #C4P88, #C6P106 e a Cultivar Sabrina não apresentaram nenhum 

ovo depositados pelas fêmeas dos ácaros na avaliação sem chance de escolha. Tais influências 

sobre o comportamento do ácaro rajado indicam a presença de estruturas ou substâncias 

relacionada à mecanismos de não preferência ou de antixenose que limitam o comportamento 

do ácaro. Os dados apresentados foram promissores para resistência ao ácaro rajado, 

consistindo em importantes genótipos que poderão ser utilizados na continuidade em programas 

de melhoramento genético. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo do morangueiro no Brasil tornou-se relevante devido às características 

palatáveis e nutricionais que a fruta proporciona e a alta rentabilidade da cultura aos 

agricultores. O Brasil produz cerca de 250 mil toneladas anuais em área de 6000 mil hectares 

distribuídos nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mais de 25 

mil famílias dependem do morangueiro para sobrevivência no Brasil. 

Cultivado basicamente em ambiente protegido, o morangueiro possui como praga 

principal o ácaro rajado, que afeta drasticamente a produção de frutos (FADINI et al., 2004; 

MORAES; FLECHTMANN, 2008). Esses artrópodes podem causar danos às folhas ao perfurar 

células da epiderme e alimentar-se do conteúdo extracelular. Quando há grande densidade 

populacional de ácaros nas folhas, reduz a taxa fotossintética devido ao fechamento do estômato 

causado pelos danos ao mesófilo foliar, influenciando diretamente nos frutos e no vigor do 



 

 

 

morangueiro. (FADINI et al., 2004; MORAES; FLECHTMANN, 2008, ÇOBANOĞLU; 

GÜLDALI, 2017).  

De acordo com Sato et al., 2002; Fadini et al., 2004, a principal forma de controle do 

ácaro é por meio do uso de agrotóxicos. Em vista da produção brasileira de morangos, dos 

danos causado ao morangueiro pelo ácaro e os custos econômicos e ambientais do uso de 

pesticidas, é de suma importância identificar cultivares resistentes.  

Nos trabalhos de melhoramento genético do morangueiro, além de considerar a 

produtividade e qualidade pós-colheita, a obtenção de genótipos resistentes às pragas pode 

contribuir para um manejo mais sustentável e rentável ao produtor. Com isso, objetivou-se com 

esse trabalho avaliar a resistência ao ácaro Tetranychus urticae em 43 genótipos de 

morangueiros e seus parentais masculinos Sabrina e Cristal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os genótipos utilizados para as análises foram resultados do programa de melhoramento 

genético da UNICENTRO/UEL/UFLA, ao qual de 2589 plantas, 43 materiais foram 

selecionados para caracteres agronômicos, fitossanitários e de pós-colheita, os quais foram 

avaliados quanto a resistência ao ácaro rajado por meio dos testes de caminhamento e sem 

chance de escolha. Avaliou-se também os parentais masculinos Sabrina e Cristal. O trabalho 

foi realizado no laboratório de Horticultura da Universidade Estadual de Londrina durante o 

mês de julho de 2021. 

Para o teste de resistência sem chance de escolha, o experimento foi realizado em 

unidades amostrais montadas em caixas gerbox de 50 mm de diâmetro, colocando uma esponja 

saturada com água e sobre esta um papel toalha umedecido. No centro do conjunto foi 

depositado um disco foliar de 15 mm (1,76 cm2) de diâmetro obtidos do terço médio das plantas 

de morango com aproximadamente 50 dias, e com auxílio de um estereoscópio e um pincel de 

cerdas finas foram liberadas seis fêmeas de ácaro rajado adultas com quatro a cinco dias. 

O experimento foi conduzido em câmara climatizada tipo BOD (temperatura de 25±2ºC, 

e fotofase de 12 horas), em delineamento inteiramente casualizados, com 43 tratamentos e 2 

testemunhas, com 5 repetições (5 discos foliares em cada caixa gerbox). As avaliações foram 

realizadas 24 horas após a montagem do experimento contando-se o número de ácaros vivos, e 

o número de ovos. E após 96 e 120 horas da oviposição, foi feita a contagem de ovos eclodidos, 

com auxílio de microscópio estereoscópio. 

Para o teste de caminhamento, em cada amostra, colocou-se uma folha sulfite sobre uma 

placa de isopor e no centro da folha sulfite, foi fixado, com o auxílio de um percevejo latonado, 

uma folha com a face abaxial do trifólio foliar do morangueiro, conseguinte, foram adicionados 

cinco ácaros em cada percevejo latonado e avaliada a distância percorrida em 10, 20, 40 e 60 

minutos. 

A distância percorrida foi avaliada em milímetros com o auxílio de uma régua graduada. 

A distância do ácaro na superfície do percevejo latonado foi considerada zero (sem movimento) 

e quando houve o caminhamento na superfície foliar foi avaliada a partir do centro da tarraxa. 



 

 

 

O experimento foi realizado com cinco repetições e acondicionados em temperatura de 20ºC. 

A metodologia utilizada foi proposta por Weston e Snyder (1990). 

Os dados foram analisados por meio de teste não paramétrico de KruskalWallis a 1% 

de probabilidade e o teste de análise de comparações múltiplas de Scott Knott a 5% de 

probabilidade. A análise foi realizada no programa estatístico R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme a Figura 1, houve diferenças entre os genótipos e as cultivares avaliadas para 

as médias percorridas pelos ácaros no teste de caminhamento e em todos os tempos de avalição. 

Sendo os genótipos #38.1, #C4P52, #34.27, #14.20, #20.1, #C13P58, #2.4, #38.8, #38.24, 

#C4P117 e a cultivar Sabrina os que obtiveram o menor deslocamento em todos os tempos, 

portanto, permitindo presumir que estes são mais resistentes à praga. 

 

 

Figura 1. Distância média percorrida em mm de ácaro rajado fêmeas na superfície abaxial foliar 

de genótipos de morangueiro, pré-selecionados. 



 

 

 

Médias seguidas pela mesma letra ou colunas de mesma cor não diferem entre si pelo 

teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 A influência sobre o comportamento do ácaro rajado Tetranychus urticae indica a 

presença de substância e / ou estruturas que limitam o movimento do ácaro na superfície do 

folíolo. A resistência ao ácaro Tetranychus urticae pode ser relacionada à mecanismos de não 

preferência ou de antixenose, ou seja, quando a planta manifesta efeito no comportamento do 

ácaro, por meio da redução da atratividade e da aceitação. 

Após 24 horas da liberação das fêmeas do ácaro rajado Tetranychus urticae, observou-

se diferenças quanto ao número de ovos depositados nos genótipos na avaliação sem chance de 

escolha. Os genótipos #23.46, #42.25, #C4P88, #C6P106 e a cultivar Sabrina não apresentaram 

nenhum ovo depositados pelas fêmeas dos ácaros Tetranychus urticae e nos genótipos #C8P1, 

#C5P65, #C4P69, #38.8, #38.5, #38.4, #34.29, #11.2. a cultivar Cristal demonstraram número 

de ovos menor que 2, indicando não preferência pela oviposição, em relação aos demais 

materiais avaliados (Tabela 1). Tais influências sobre o comportamento do ácaro rajado indicam 

a presença de estruturas ou substâncias relacionadas à mecanismos de não preferência ou de 

antixenose, que limitam o comportamento do ácaro na movimentação, oviposição e eclosão.  

 

Tabela 1. Média de número de ovos depositados após 24 da infestação de fêmeas do ácaro 

Tetranychus urticae sobre a superfície abaxial de folíolos e número de ovos eclodidos após 96 

e 120h da oviposição. 

 NO NOE96hrs NOE120hrs 

11.2 1,70 def 0,70 fg 1,70 bcdefg 

14.20 5,28 abcdef 2,24 abcdefg 5,28 abcdefg 

2.4 7,42 abcde 4,32 abcdefg 6,00 abcdefg 

20.1 8,36 abcd 5,28 abcdef 6.20 abcdef 

20.42 8,70 abcd 7,50 abcde 8,50 abc 

20.46 7,00 abcd 3,40 abcdefg 4,80 abcdefg 

20.9 9,31 abcd 5,51 abcdef 7,26 abcde 

23.46 0,00 f 0,00 g 0,00 g 

26.30 2,20 cdef 0,40 g 1,00 defg 

34.1 17,0 abcd 3,77 abcdefg 13,3 abcd 

34.20 19,5 a 11,3 ab 14,8 a 

34.27 4,55 bcdef 2,75 defg 2,95 bcdefg 

34.29 0,80 ef 0,40 g 0,40 fg 

34.34 5,90 abcde 3,10 abcdefg 4,50 abcdefg 

38.1 4,43 abcdef 4,26 abcdefg 4,43 abcdefg 

38.22 15,2 abcd 11,8 abcd 14,0 abc 

38.24 11,5 abcd 7,08 abcdef 9,28 abcde 

38.4 1,60 def 1,30 defg 1,30 cdefg 

38.5 1,52 def 1,52 cdefg 1,52 bcdefg 

38.8 1,59 def 0,745 efg 1,12 cdefg 



 

 

 

Médias seguidas de mesma letra não difere entre si pelo teste de Kruskal-Wallis a 1% de probabilidade. 

 Os genótipos #34.1, #34.20, #38.22, #42.8 e #C8P45 diferiram dos demais supracitados 

por apresentarem números de ovos maior que 13, com valores até 19,5. Todos estes genótipos 

apresentaram a taxa de eclosão maior que 75,9% após 120h da deposição dos ovos pelas fêmeas 

nos folíolos, observando-se maior suscetibilidade de oviposição e eclosão do ácaro rajado para 

estes materiais avaliados. 

Após 120 horas da oviposição, os genótipos #11.2, #14.20, #38.1, #38.5, #42.8, #C4P52, 

#C5P65, #C7P43 e a cultivar Cristal apresentaram taxa maior que 98% de eclosão de ovos. E 

os genótipos #26.30, #34.29, #C4P122, #C4P69 e #C9P102 apresentaram menos de 50% de 

eclosão de ovos. Com isso, observa-se que algo presente nos folíolos possam influenciar na 

eclosão dos ovos do ácaro Tetranychus urticae. De acordo com Resende et al., 2020 que 

avaliaram genótipos de morangueiro selecionados de populações de cruzamentos intravarietais 

que originaram parentais dos cruzamentos da presente pesquisa, identificaram genótipos com 

menor suscetibilidade ao ácaro rajado, permitindo inferir que a característica é herdável, assim 

como constatado na pesquisa por ora apresentada. Dentre as cultivares comerciais avaliadas por 

Resende et al.2020, destacou a Camino Real, assim como comprovado por Figueiredo et al 

2013.  

42.25 0,00 f 0,00 g 0,00 g 

42.8 13,5 ab 12,8 a 13,3 a 

C13P58 9,80 abcd 9,20 abcdefg 9,20 abcdefg 

C14P85 5,62 abcdef 3,52 abcdefg 4,36 abcdefg 

C4P101 4,40 abcdef 2,80 abcdefg 3,80 abcdefg 

C4P116 10,2 abcd 8,40 abcdef 8,40 abcde 

C4P117 8,95 abcd 7,85 abcdef 8,75 abcd 

C4P122 7,28 abcd 2,25 abcdefg 3,32 abcdefg 

C4P52 5,30 abcdef 4,80 abcdef 5,60 abcde 

C4P54 7,60 abcd 5,00 abcdef 5,20 abcdefg 

C4P69 0,40 ef 0,00 g 0,00 g 

C4P88 0,00 f 0,00 g 0,00 g 

C4P94 3,30 abcdef 2,76 abcdefg 2,76 abcdefg 

C5P65 1,84 def 1,84 bcdefg 1,84 bcdefg 

C6P106 0,00 f 0,00 g 0,00 g 

C6P86 8,00 abcd 4,36 abcdefg 6,04 abcde 

C7P43 4,70 abcdef 3,00 cdefg 5,90 abcdefg 

C7P88 8,63 abcd 7,63 abcde 7,63 abcd 

C8P1 0,71 ef 0,37 g 0,46 fg 

C8P45 13,2 abc 12,0 abc 12,2 ab 

C9P102 2,90 abcdef 0,00 g 1,00 efg 

Cristal 0,24 ef 0,24 g 0,24 fg 

Sabrina 0,00 f 0,00 g 0,00 g 

p-value Kruskal-

Wallis 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 



 

 

 

A literatura infere que é possível obter genótipos que são acometidos por ácaros em 

menor proporção, permitindo que ocorra menor uso de agrotóxicos, com menores danos à saúde 

dos consumidores e danos ao ambiente, possibilitando uma agricultura sustentável e de menor 

impacto. 

 

CONCLUSÕES 

Os genótipos #38.1, #C4P52, #34.27, #14.20, #20.1, #C13P58, #2.4, #38.8, #38.24, 

#C4P117 e a cultivar Sabrina avaliados no ensaio de caminhamento apresentaram menor 

distância percorrida (mm) em comparação aos demais. Já no ensaio sem chance de escolha os 

genótipos #23.46, #42.25, #C4P88, #C6P106 e a Cultivar Sabrina não apresentaram nenhum 

ovo depositados pelas fêmeas dos ácaros Tetranychus urticae. Os resultados foram promissores 

para resistência ao ácaro rajado, consistindo em importantes genótipos que poderão ser 

utilizados na continuidade em programas de melhoramento genético. 
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