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RESUMO 

NEIVA, Irã Pinheiro. Resistência de linhagens de tomateiro à mosca-branca 
(Bemisia argentifolii), relacionada a aleloquímicos e à densidade de tricomas.  2011. 
31p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, 2011.*  

O trabalho teve os objetivos de comparar a efetividade de linhagens melhoradas de 

tomateiro, ricas em acilaçúcares (AA), zingibereno (ZGB) ou 2-tridecanona (2-TD), 

quanto aos níveis de resistência à mosca-branca (Bemisia argentifolii) e verificar se a 

seleção de linhagens com base em sua densidade de tricomas glandulares é efetiva no 

sentido de promover níveis satisfatórios de resistência a esse inseto. Essas linhagens 

foram obtidas através de sucessivos retrocruzamentos em tomateiro Solanum 

lycopersicum, a partir do cruzamento interespecífico S. lycopersicum x S. habrochaites 

var. glabratum 'PI 1344171'. Linhagens ricas em AA (TOM-687), ZGB (ZGB-703) e 2-

TD (TOM-622) foram testadas para os níveis de resistência à Bemisia argentifolii. Duas 

linhagens de tomateiro (TOM-584 e TOM-679), com nível normal dos três 

aleloquímicos, e o acesso selvagem (PI 134417), alto teor de 2-TD, foram utilizados 

como testemunhas. TOM-687, ZGB-703 e TOM-622 mostraram diminuições 

significativas na ovoposição e na contagem de ninfas depois de 23 dias após infestação, 

quando comparadas com os controles TOM-584 e TOM-679. Todas as três linhagens 

ricas nos aleloquímicos mostraram níveis de resistência à praga, relativamente aos 

controles, e não deferiram significativamente entre si nos níveis de resistência. Os 

resultados mostram que linhagens de tomateiro ricas em AA, ZGB e 2-TD são eficazes 

alternativas de seleção indireta para criação de resistência à Bemisia argentifolii.  Todas 

as linhagens selecionadas para maior densidade de tricomas, exceto BPX-365F-751-05-

01-03, apresentaram números médios de ninfas inferiores aos das testemunhas 

suscetíveis (TOM-584, TOM-679), indicando que a seleção para maior número de 

tricomas glandulares foi efetiva no sentido de promover algum aumento dos níveis de 

resistência à mosca-branca. 

Termos para indexação: Solanum lycopersicum, acilaçúcar, zingibereno, 2-
tridecanona, seleção indireta. 

____________________________________________________ 

* Orientador: Dr. Valter Carvalho de Andrade Júnior – UFVJM  

   Coorientador: Dr. Wilson Roberto Maluf – UFLA 
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ABSTRACT  

NEIVA, Irã Pinheiro. Resistance of strains of tomato to whitefly (Bemisia argentifolii), 

related to allelochemicals and density of trichomes. 2011. 31p. Dissertation (Master 

Program in Plant Production) – University of the Valleys of the Jequitinhonha and 

Mucuri, Diamantina, MG, 2011. 

The study had two objectives compare the levels of whitefly resistance of improved 

tomato lines rich in acylsugars (AS), zingiberene (ZGB) or 2-tridecanona (2-TD), and 

check whether the selection of strains based on their density of glandular trichomes is 

effective in promoting satisfactory levels of resistance to whitefly. These strains were 

obtained by successive backcrossing to tomato Solanum lycopersicum from the 

interspecific cross S. lycopersicum x S. habrochaites var. glabratum 'PI 1344171'. Lines 

rich in AS (TOM-687), ZGB (ZGB-703) or 2-TD (TOM-622) were tested for levels of 

resistance to Bemisia argentifolii. Two lines (TOM-584 and TOM-679) with normal 

levels of all three allelochemicals, and the wild accession PI 134417 (AS-rich), were 

used as checks. TOM-622, ZGB-703 and TOM-622 showed decreased ovopositioning 

and lower number of nymphs 23 days after infestation, when compared to the checks 

TOM-584 and TOM-679.  All three strains rich in allelochemicals showed higher levels 

of pest resistance, than the cheches, but did not differ significanthy from each, and 

either reject significantly among themselves in resistance other in their levels of 

resistance. The results show that strains of tomato rich in AA, ZGB or 2-TD are 

effective alternatives to direct selection for resistance to Bemisia argentifolii. All the 

strains selected for greater trichome density except BPX-365F-751-05-01-03, showed 

number of nymphs lover than the susceptible checks (TOM-584, TOM-679), indicating 

that selection towards higher glandular trichome densites was effective in promoting 

increased in levels of resistance to the whitefly. 

Index terms: Solanum lycopersicum, acylsugar, zingiberene, 2-tridecanone, indirect 
selection. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o cultivo de tomate Solanum lycopersicum L. (= sin. Lycopersicon 

esculentum Mill.) se dá praticamente em todas as regiões, ocupando um dos primeiros 

lugares em importância econômica entre as hortaliças cultivadas, ao lado da batata.  

Além de sua importância econômica, o tomate desempenha papel social relevante, pois 

a cultura abriga em sua cadeia mais de 10.000 produtores, com 60.000 famílias de 

trabalhadores e efetivo de mais de 200.000 pessoas (Embrapa Hortaliças, 2009; Paula 

Júnior & Venzon, 2007). Apesar de o tomateiro ser uma das mais importantes plantas 

cultivadas, possui vários problemas fitossanitários (Suinaga et al., 2003), cujo controle 

em grande parte é efetuado pela aplicação de defensivos químicos. 

Na cultura do tomateiro, a presença da mosca-branca Bemisia argentifolii tem 

sido bastante frequente, provocando, além de danos diretos, também prejuízos causados 

por vírus geminivírus por elas transmitidas. O controle químico é o principal método de 

manejo empregado para essa praga; contudo, a utilização de defensivos como única ou 

principal forma de manejo pode acarretar, além de danos ao meio ambiente e ao 

homem, desequilíbrios biológicos, pela morte de insetos úteis, como os polinizadores e 

os controladores naturais de pragas. Com isso, a situação em relação aos insetos-praga 

da agricultura em geral pode se agravar em anos subsequentes ao uso desses produtos 

(Silva et al., 2009). Uma das alternativas para a obtenção de uma melhor relação 

custo/benefício é o desenvolvimento de cultivares resistentes a insetos (Vendramim et 

al., 2001).  

Alguns acessos selvagens de tomateiro têm apresentado bons níveis de 

resistência a insetos-praga em razão da presença de aleloquímicos, como zingibereno 

(ZGB), acilaçúcares (AA) ou 2-tridecanona (2-TD). Entre esses acessos, destacam-se 
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‘PI-127826’ de Solanum habrochaites var hirsutum (=Lycopersicon hirsutum var 

hirsutum), ‘LA-716’ de S. pennellii (=L. pennellii) e ‘PI 134417’ de S. habrochaites var 

glabratum, cuja resistência é mediada pela presença de sesquiterpenos (zingibereno), 

acilaçúcares e 2-tridecanona, respectivamente.  

O zingibereno (ZGB) é um sesquiterpeno pertencente a um grupo de compostos 

orgânicos (os terpenos) (Carter et al., 1988 e Freitas, 1999), cuja presença foi detectada 

nos acessos de S. habrochaites var. hirsutum PI-126445 (Carter & Snyder, 1985) e PI-

127826 (Maluf et al., 2001; Freitas et al., 2000; Weston et al., 1989). Os maiores teores 

de ZGB nos folíolos foram associados aos maiores níveis de repelência a ácaros 

(Gonçalves et al., 2006; Maluf et al., 2001), mosca-branca (Freitas et al., 2002) e traça-

do-tomateiro (Azevedo et al., 2003).  

Os acilaçúcares (AA) são aleloquímicos presentes na espécie selvagem de 

tomateiro, S. pennellii. Esse grupo de fitoquímicos pode atuar impedindo a ovoposição, 

a alimentação ou, ainda, exercendo efeito deletério no desenvolvimento de determinadas 

fases de um artrópodo-praga, tais como a mosca-branca (Bemisia argentifolii), traça 

(Tuta absoluta) e o ácaro (Tetranychus urticae) (Maluf et al., 2010; Resende et al., 

2008; Resende et al., 2006; Resende et al., 2002; Goffreda et al., 1989).  

O acesso silvestre S. hirsutum var. glabratum Mill. ('PI 134417') também se tem 

mostrado uma fonte promissora de resistência a insetos-praga, podendo ser explorada 

em programas de melhoramento, mediante cruzamentos com espécie cultivada de 

tomateiro. A resistência existente nesse acesso é atribuída a elevados teores da 2-

tridecanona (2-TD), uma metil-cetona presente apenas em pequenas quantidades em S. 

lycopersicum (Fery e Kennedy, 1987). A 2-TD está localizada em tricomas glandulares 
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presentes nos folíolos do tomateiro (Aragão et al., 2000), e está associada à resistência 

ao ácaro (Tetranychus urticae) (Maluf et al., 2007).  

Os atuais programas de melhoramento do tomateiro conduzidos no Brasil, 

visando à obtenção de cultivares resistentes a pragas, têm adotado a estratégia de 

incorporação, em cultivares comerciais, de alelos de resistência presentes em materiais 

selvagens, que contêm aleloquímicos associados à resistência (Ferreira, 2008).  

Embora tenha sido demonstrada a efetividade da seleção para maiores teores de 

aleloquímicos foliares (zingibereno, acilaçúcares ou 2-tridecanona) no sentido de 

promover maiores níveis de resistência a pragas (Gonçalves Neto et al., 2010; Maluf et 

al., 2010; Silva et al., 2009; Maluf et al., 2007; Aragão et al., 2000), não há estudos 

críticos que comparem simultaneamente os níveis comparativos de resistência a pragas 

de linhagens ricas em diferentes aleloquímicos. 

No presente trabalho, pretende-se comparar a efetividade de linhagens 

melhoradas de tomateiro, ricas respectivamente em zingibereno (ZGB), acilaçúcares 

(AA) ou 2-tridecanona (2-TD), no tocante aos níveis de resistência à mosca-branca 

(Bemisia argentifolii). Também se pretende verificar se a seleção de linhagens com base 

em sua densidade de tricomas glandulares (derivados de espécie selvagem rica em 2-

tridecanona) é efetiva no sentido de promover níveis satisfatórios de resistência à 

mosca-branca. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O tomateiro – Solanum lycopersicum L. (= sin. Lycopersicon esculentum Mill.), 

originário da América do Sul (Equador, Norte do Chile), é, provavelmente, a hortaliça 

mais conhecida e de maior consumo no mundo. No Brasil, introduzido por imigrantes 

europeus ao final do século XIX, tornou-se a segunda maior hortaliça em importância 
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econômica, ficando atrás somente da batata, sendo cultivado na maioria dos Estados 

(Filgueira, 2008). 

O Brasil está entre os dez maiores produtores mundiais de tomate, com 

produtividade média de 59.231 kg/ha. É o maior produtor na América Latina, seguido 

por Chile, Argentina e Colômbia (Embrapa Hortaliças, 2009; Paula Júnior & Venzon, 

2007; Silva, 2006; Agrianual, 2004; 2003).  

O tomateiro é a espécie olerácea cultivada mais sujeita à ocorrência de 

problemas fitossanitários. O controle químico é a prática mais utilizada por agricultores, 

embora sua aplicação não seja capaz de eliminar todos os insetos-praga (Silva, 2006; 

Nakano, 1999). No entanto, uso constante de determinado produto de um mesmo grupo 

químico pode selecionar populações resistentes (Embrapa Hortaliças, 2003). 

Dentre essas pragas, destacam-se as moscas brancas do gênero Bemisia, que 

compreende duas espécies mais importantes - Bemisia tabaci e Bemisia argentifolii. A 

espécie B. argentifolii, inseto sugador do filo Arthropoda e ordem Hemiptera, tem 

origem asiática, tendo sua presença detectada em plantações do Brasil há duas décadas, 

pela primeira vez em São Paulo, em seguida no Distrito Federal e Vale do São 

Francisco (Lourenção et al., 1999; Lima & Haji, 1998; França et al.,1996). Nos últimos 

anos, com o estabelecimento da B. argentifolii no ecossistema do tomate, sintomas 

generalizados de geminivírus - dos quais as moscas-brancas são vetoras - foram 

observados em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal 

(Zambolim et al., 2007). 

A mosca-branca é uma das pragas mais conhecidas no mundo e está presente em 

praticamente todas as regiões agrícolas, causando grandes prejuízos em várias culturas 

(Goulart, 2005). As plantas hospedeiras mais atacadas pela mosca-branca são soja, 
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tomate, couve, abóbora, melancia, melão, feijão, pepino, brócolis, couve-flor, quiabo, 

jiló, berinjela, cenoura, almeirão, amendoim, uva, alface e pimentão (Vilela et al., 

2001). 

Os danos provenientes da alimentação de B. argentifolii na planta hospedeira 

podem ser diretos e indiretos. Nos danos diretos, ao sugar a seiva das plantas, com a 

introdução do estilete no tecido vegetal, os insetos (adultos e ninfas) provocam 

alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta, debilitando-a e 

reduzindo a produtividade e a qualidade dos frutos. Infestações muito intensas 

ocasionam murcha da planta, queda de folhas e perda de frutos podendo ocorrer perdas 

de até 50% da produção (França et al., 2006). Em tomate para processamento industrial, 

ocorre o amadurecimento irregular dos frutos, provavelmente causado por uma toxina 

injetada pelo inseto, dificultando o reconhecimento do ponto de colheita dos frutos e 

reduzindo a produção e a qualidade da pasta. Internamente, os frutos ficam 

esbranquiçados, com aspecto esponjoso, ou "isoporizados" (França et al., 2006). 

Algumas infestações também provocam a presença de fumagina em frutos e folhas de 

tomateiro, o que reduz o processo de fotossíntese e, consequentemente, afeta a produção 

e a qualidade dos frutos (Maluf et al., 2010; Villas Bôas et al., 2002). O dano indireto, 

como vetor de vírus (diferentes espécies de geminivírus), é considerado o mais sério, 

podendo causar perdas substanciais na cultura do tomateiro (40% a 70%). Quando o 

vírus infecta as plantas ainda jovens, elas têm o crescimento paralisado (França et al., 

2006). 

No Brasil, os geminivírus são os vírus que mais causam danos econômicos à 

cultura do tomate. Na última década, surtos epidêmicos de geminiviroses passaram a 

ocorrer em todas as regiões produtoras. Sendo a mosca-branca um vetor móvel e com 
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amplo círculo de hospedeiros, uma grande diversidade de espécies de geminivírus que 

estavam restritas às ervas daninhas migraram para o tomateiro. Em geral, os sintomas 

manifestam-se como clorose das nervuras, a partir da base da folha, seguido de mosaico 

amarelo, rugosidade e até mesmo enrolamento das folhas. Quando a infecção é precoce, 

as perdas são totais e o controle é muito difícil, em razão da alta população de mosca-

branca presente no campo. A transmissão do vírus pela mosca-branca é do tipo 

persistente ou circulativa, isto é, uma vez adquirido o vírus, a mosca passa a transmiti-lo 

por toda a sua vida (Ávila & Lopes, 2006). 

Toscano et al. (2002) avaliaram os fatores que interferem na preferência para 

ovoposição da B. tabaci biótipo B em tomateiro, verificando que as plantas mais velhas 

têm menor preferência e os tipos de tricomas presentes, tanto nas superfícies abaxial e 

adaxial, podem influenciar na ovoposição. Fancelli et al. (2003) avaliaram o número de 

adultos e ovos de mosca-branca nas faces adaxiais e abaxiais dos folíolos em genótipos 

comerciais de tomateiro e constataram que não houve diferença significativa entre 

genótipos e entre avaliações com relação ao número de adultos vivos na face adaxial 

dos folíolos, enquanto que na face abaxial houve diferença significativa. 

Como medidas de controle desse inseto-praga, pode-se destacar o uso de 

variedades resistentes, embora o método químico seja o mais utilizado. A resistência de 

plantas a insetos é definida como qualquer redução do crescimento da população do 

inseto-praga (Lara, 1991). Os fatores de resistência das plantas às principais pragas do 

tomateiro estão relacionados com substâncias químicas e a algumas características 

morfológicas (tricomas glandulares) (França & Castelo Branco, 1987). A 

disponibilização de cultivares resistentes à Bemisia argentifolii é de fundamental 
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importância, pois levará à redução nos gastos com inseticidas, sem danos para o meio 

ambiente, aliada ao bem estar do homem do campo. 

Os estudos visando à resistência do tomateiro aos insetos-pragas são 

direcionados, em sua maioria, para os compostos químicos naturais encontrados em 

algumas espécies do gênero Solanum spp. – secção Lycopersicon, presentes em certas 

estruturas da planta chamadas de tricomas (Freitas et al., 2002). Em geral, a seleção 

para alto teor desses compostos químicos tem levado a respostas correlacionadas no 

sentido de aumentar a resistência às pragas, por promoverem efeitos negativos tanto na 

biologia, como no comportamento da praga (Rahimi e Carter, 1993). 

Dentre os aleloquímicos encontram-se a 2-tridecanona (2-TD), o zingibereno 

(ZGB) e os acilaçúcares (AA). 

A 2-tridecanona (2-TD) é uma metil-cetona presente em pequenas quantidades 

em S. lycopersicum Mill. (Fery & Kennedy, 1987) e que está localizada em tricomas 

glandulares presentes nos folíolos do tomateiro (Aragão et al., 2000). A 2-TD foi 

eficiente na resistência à Manduca sexta, Helicoverpa zea e Aphis gossypii (Willian et 

al., 1980), à mosca-branca, à traça-do-tomateiro (Ferreira, 2008; Gilardón et al., 2001; 

Thomazini et al., 2001; Leite et al., 1998) e ao ácaro-rajado (Maluf et al., 2007; Aragão 

et al., 2000).  

O zingibereno (ZGB) é um sesquiterpeno (Carter et al., 1988 e Freitas, 1999) e 

sua presença foi detectada nos acessos de S. habrochaites var. hirsutum (Carter & 

Snyder, 1985). O teor de zingibereno (ZGB) apresenta herança monogênica, com 

dominância incompleta no sentido de menor teor, porém não se exclui a possibilidade 

de ocorrerem genes modificadores (Freitas et al., 2002). Alguns trabalhos têm associado 
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altos teores de ZGB como maiores níveis de repelência a ácaros (Gonçalves et al., 2006; 

Maluf et al., 2001), mosca-branca (Freitas et al., 2002) e traça-do-tomateiro (Azevedo 

et al., 2003).  

Os acilaçúcares (AA), que são ésteres de glicose, sacarose e de grupos acilas, 

foram relacionados como sendo o fator de resistência à mosca-branca (Resende, 2003; 

Pamplona, 2001; Azevedo et al., 1999; França et al., 1984) e à traça-do-tomateiro 

(Resende, 2003; Azevedo et al., 1999; França et al., 1984) e ao ácaro (Maluf et al., 

2010; Resende et al., 2008). Os AA são encontrados principalmente na espécie 

selvagem Solanum pennellii, e sua transferência para os tomates cultivados Solanum 

lycopersicum pode aumentar os níveis de resistência às pragas em linhagens comerciais, 

contribuindo para avanços em programas de melhoramento (Resende et al., 2002). 

Leite et al. (1999) verificaram o efeito de tricomas, aleloquímicos e nutrientes 

nas folhas das plantas de tomateiro na resistência de S. habrochaites à traça-do-

tomateiro, observando que a parte apical é menos atacada pelas larvas da traça, 

verificaram também que o teor de 2-TD aumenta da base para o ápice e que a presença 

dos nutrientes (N, P, K, Ca e Mg), como do aleloquímico 2-undecanona, não afetam na 

resistência.  

Maluf et al. (2010) avaliaram a resistência a artropodos-praga em genótipos de 

tomateiro mediada pela presença de AA e observaram que híbridos com teores 

intermediários de AA possuem satisfatória resistência à Bemisia argentifolli e Tuta 

absoluta, sendo similares às linhagens homozigotas com alto AA. Silva et al. (2009) 

compararam os graus de resistência à Bemisisa argentifolii e ao Tetranychus urticae de 

hibrídos de tomateiro resultantes do cruzamento entre linhagens com alto teor de ZGB e 

linhagens com alto teor de AA, em contraste com as linhagens parentais e testemunhas 
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comerciais, e verificaram que ambos os aleloquímicos foram eficientes em conferir 

resistência às pragas, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Gonçalves Neto et 

al. (2010) verificaram que genótipos selecionados para altos teores de AA mostraram 

menor ovoposição da traça e níveis inferiores de danos causados à planta pela infestação 

do inseto. 

A presença de tricomas é um dos fatores morfológicos que podem interferir 

diretamente sobre os artrópodos-praga, afetando a postura de ovos, alimentação, entre 

outros, e sua ação é dependente de fatores como densidade, tamanho e forma dos 

tricomas. Os tricomas são formados pelo desenvolvimento de células epidérmicas, 

sendo classificados em tricomas glandulares e não glandulares, e podem ser formados 

em todas as partes da planta (Cutter, 2002).  De forma indireta, os tricomas podem 

influenciar pela liberação de exudados químicos (Lara, 1979).  

Segundo Luckwill (1943), existem sete tipos de tricomas descritos no gênero 

Solanum, sendo três do tipo não-glandular (II, III e V), diferindo apenas no 

comprimento, e quatro do tipo glandular (I, IV, VI e VII), sendo a cabeça a região 

secretora dos aleloquímicos, que os libera ao ser tocada. Entre os aleloquímicos, citam-

se os acilaçúcares (presentes no S. pennellii, secretados pelo tricoma tipo IV), metil 

cetona (2-tridecanona presente no S. habrochaites var glabratum, secretado pelo 

tricoma tipo VI), sesquiterpenos (zingibereno, presente no S. habrochaites var. 

hirsutum, secretado pelo tricoma tipo IV), que podem ser utilizados para a introgressão 

de resistência a artrópodes-praga através da seleção de genótipos com alta densidade de 

tricomas glandulares (Aragão et al., 2000; Juvik et al., 1988).  

Maluf et al. (2007) avaliaram a correlação entre a densidade de tricomas 

glandulares e a resistência ao ácaro Tetranychus urticae em linhagens derivadas do S. 
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habrochaites var glabratum PI 134417, um acesso rico em 2-TD. Os autores 

verificaram que a alta densidade de tricomas glandulares influencia negativamente na 

distância média percorrida pelo ácaro, podendo-se selecionar plantas com número 

elevado de tricomas visando obter genótipos resistentes à praga. Logo, a seleção para 

alta densidade de tricomas glandulares pode substituir a seleção para altos teores de 2-

tridecanona, como uma ferramenta eficaz de seleção de repelência a artrópodes-praga, 

uma vez que há uma dificuldade encontrada nos processos de amostragem para 

determinar o teor de 2-tridecanona. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados em casa de vegetação da Estação 

Experimental de Hortaliças – HortiAgro Sementes Ltda, Fazenda Palmital, município 

de Ijaci - MG (21º14´16” de latitude sul e 45º08´00” de longitude, com altitude média 

de 918 m), e do Setor de Olericultura, da Universidade Federal de Lavras - UFLA, no 

município de Lavras - MG (21º 14’ 43” de latitude sul, 45º 59’ 59” de longitude oeste, 

altitude de 919 m). 

Foram avaliados 15 genótipos de tomateiro, que incluíram linhagens ricas em 

três diferentes aleloquímicos associados à resistência à praga. 

Como testemunhas foram utilizados os seguintes tratamentos:  

1) ‘TOM-584’ = Linhagem de tomateiro de crescimento indeterminado, com 

frutos tipo Santa Clara, com características comerciais (linhagem padrão de S. 

lycopersicum utilizada como testemunha); baixo teor de 2-tridecanona, zingibereno e 

acilaçúcares; suscetível a pragas, inclusive à mosca-branca. Linhagem usada como 

genitor recorrente para a obtenção da população ‘BPX-367B’. 
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2) ‘TOM-679’ = Linhagem de tomateiro de crescimento determinado, jointless, 

com frutos tipo saladette, com características comerciais (linhagem padrão de S. 

lycopersicum utilizada como testemunha); baixo teor de 2-tridecanona, zingibereno e 

acilaçúcares; suscetível a pragas, inclusive à mosca-branca. Linhagem selecionada 

usada como genitor recorrente para a obtenção da população ‘BPX-365D’. 

3) ‘PI 134417’ = acesso de S. habrochaites var. glabratum, com alto teor de 2-

tridecanona nos folíolos, com alta densidade de tricomas glandulares e resistente a uma 

ampla gama de pragas do tomateiro.  

Foram testados os seguintes genótipos de tomateiro adicionais: 

4) ‘TOM-622’ = seleção de ‘TOM-600’ (linhagem rica em 2-tridecanona (Maluf 

et al., 2007)), obtida a partir de uma única planta (‘TOM-600pl#14-04’); maior teor de 

2-tridecanona e tricomas glandulares; designação de ‘TOM-600pl#14-04’ e suas 

subsequentes autofecundações. Obtida por retrocruzamentos a partir do cruzamento 

interespecífico de S. lycopersicum x S. habrochaites var. glabratum ‘PI-134417’. 

5) ‘TOM-687’ = linhagem pré-comercial com alto teor de acilaçúcar (Maluf et 

al., 2007), com background genotípico relacionado a TOM-584. Obtido por 

retrocruzamento a partir do cruzamento interespecífico S. lycopersicum x S. pennellii 

‘LA-716’.  

6) ‘ZGB-703’ = linhagem com alto teor de zingibereno (Silva et al., 2009), com 

background genotípico relacionado a TOM-584. Resultante do cruzamento 

interespecífico S. lycopersicum x S. habrochaites var. hirsutum ‘PI-127826’, seguido 

por dois retrocruzamentos para S. lycopersicum.  

Foram ainda testados nove genótipos de tomateiro, obtidos a partir da 

autofecundação de plantas previamente selecionadas por Maluf et al. (2007) para 
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maiores densidades de tricomas glandulares dentro de duas populações avançadas de 

tomateiro, denominadas BPX-365E e BPX-367C. Desses genótipos selecionados para 

maiores teores de tricomas glandulares, sete (BPX-365F-751-05-01-03, BPX-365F-751-

05-02-02, BPX-365F-751-10-01-01, BPX-365F-751-10-01-02, BPX-365F-899-07-04-

02, BPX-365F-899-14-02-03, BPX-365F-899-14-02-04) correspondem a linhagens F7 

obtidas a partir do cruzamento entre TOM-679 e TOM-600. Os outros dois (BPX-367D-

074-02, BPX-367D-238-02) correspondem às linhagens F5 obtidas a partir do 

cruzamento entre TOM-584 e TOM-600.   

A linhagem TOM-600 deu origem a TOM-622, sendo uma linhagem rica em 2-

tridecanona, selecionada após vários retrocruzamentos a partir do cruzamento 

interespecífico do tomateiro com o Solanum habrochaites var. glabratum PI 134417; as 

linhagens BPX-365F e BPX-367D, por terem sido selecionadas para maiores 

densidades de tricomas glandulares (onde a 2-TD se acumula) (Maluf et al., 2007), 

presumivelmente também possuem altos teores de 2-TD.  TOM-687, linhagem rica em 

AA e com características comerciais, tem sua resistência a pragas amplamente 

documentada com relação a ácaros Tetranychus spp, traça-do-tomateiro Tuta absoluta e 

também à mosca-branca Bemisia argentifolii (Maluf et al., 2010); por essa razão será 

usada como linhagem-resistente padrão. 

Sementes de todos os genótipos foram semeadas na Estação Experimental da 

HortiAgro Sementes Ltda, em bandejas de isopor de 128 células utilizando substrato 

comercial Plantmax®, em 17/08/09, com exceção das sementes de Solanum 

habrochaites var. glabratum ‘PI 134417’ que, por terem germinação mais lenta, foram 

semeadas em 10/08/09. Posteriormente procedeu-se ao transplantio das plantas em 

vasos de polietileno com capacidade de 500 mL, em 10/09/09.  
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Para a infestação com Bemisia argentifolii, foi previamente estabelecida uma 

criação de mosca-branca, no Setor de Olericultura da UFLA, em estufa telada, de 

estrutura de proteção de 12 m2 (4,00 m x 3,00 m), modelo capela, com cobertura de 

plástico transparente de 100 micras de espessura e laterais de telas antiafídicas. Adultos 

desse inseto foram coletados em cultura de tomate cv. Santa Clara, no referido setor, e, 

em seguida, transferidos para estufa telada. Como substrato para ovoposição e posterior 

alimento para os insetos, foram utilizadas plantas de tomateiro cultivar Santa Clara (que 

apresenta baixos teores de ZGB e AA, e é suscetível à mosca-branca), as quais foram 

colocadas na estufa telada para servir como fonte de infestação. 

Decorridos 20 dias após o transplantio (em 30/09/09), os diferentes genótipos a 

serem testados foram transportados para estufa telada previamente infestada com uma 

população de Bemisia argentifolii.   

O experimento foi instalado em casa de vegetação em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) com uma planta por vaso (parcela) e seis repetições para cada um dos 

15 tratamentos, totalizando 90 plantas. 

Decorridos 6 dias após infestação (06/10/2009), foi feita a avaliação de 

ovoposição, por meio da contagem do número de ovos, sendo amostrados de cada 

planta testada quatro folíolos do terço superior da 4ª folha, com o auxílio de um 

microscópico estereoscópico binocular com aumento de 20 a 80 vezes (número de ovos 

em 2 cm2 de área foliar). Vinte e três dias após a data de infestação (23/10/2009), os 

mesmos folíolos amostrados, previamente marcados com uma fita adesiva branca, 

foram avaliados quanto ao desenvolvimento de ninfas (número de ninfas no último 

instar), também com auxílio do microscópico estereoscópico binocular. A temperatura 
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média e a umidade relativa do ar entre o período de infestação até a contagem de ninfas 

variaram de 17 a 27ºC, e de 54 a 100%, respectivamente (CPTEC/INPE, 2009). 

As análises de variâncias foram realizadas para os dados do teste de repelência à 

mosca-branca, e as médias dos genótipos foram comparadas pelo teste Tuckey a 5% de 

probabilidade, utilizando o programa computacional SAS (Statistical Analysis System 

Institute, 1989). Contrastes selecionados entre grupos de genótipos com teores 

diferentes de aleloquímicos foram calculados a fim de caracterizar diferenças possíveis 

nos níveis de repelência à praga como função dos teores dos aleloquímicos. Por fim, foi 

calculada a correlação entre o número de ovos de Bemisia argentifolii vs densidade de 

tricomas glandulares nos folíolos de tomateiro (medida na geração anterior por Maluf et 

al., 2007). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram observadas diferenças significativas pelo teste F para as características 

avaliadas, indicando que tanto a ovoposição quanto a sobrevivência das ninfas de 

Bemisia argentifolii sofreram interferência da presença dos aleloquímicos 2-tridecanona 

(2-TD), zingibereno (ZGB) e acilaçúcar (AA) nos genótipos de tomateiro avaliados 

(Tabelas 1 e 2).  Observa-se que as linhagens TOM-622, TOM-687 e ZGB-703 

apresentaram menor preferência tanto na ovoposição quanto na sobrevivência de ninfas, 

quando comparadas com as testemunhas suscetíveis TOM-584 e TOM-679 que 

apresentaram maior preferência para ovoposição.  

Nenhum dos genótipos avaliados foi tão resistente à mosca-branca quanto o 

acesso selvagem PI 134417 (Tabela 2), indicando que nesse genótipo rico em metil-

cetonas nos folíolos, especialmente a 2-tridecanona (2-TD), esse não é o único fator que 
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contribui para a resistência ao inseto. Analisando o Contraste C5 (Tabela 3) observa-se 

que o PI 134417 possui maior nível de resistência que o TOM-622 (selecionado para 

alto teor de 2-TD), o que pode ser explicado pelo maior teor de 2-TD em PI 134417 em 

relação ao TOM-622 e ou por outros fatores presentes no acesso selvagem, que não 

estão presentes em TOM-622, em virtude de ter sido feita seleção só para 2-tridecanona. 

As estimativas dos contrastes entre os grupos de genótipos avaliados (Tabela 3) 

indicam que o genótipo PI 134417 apresentou menor preferência para ovoposição e 

sobrevivência de ninfas em relação aos genótipos com baixo teor de aleloquímicos 

(Contraste C1), indicando o efeito do aleloquímico e presença de alta densidade de 

tricomas glandulares.  

Avaliando os contrastes (C2, C3 e C4) observa-se que os aleloquímicos 2-TD, 

AA e ZGB, nos níveis presentes, respectivamente, nas linhagens TOM-622, TOM-687 e 

ZGB-703, foram amplamente eficientes quanto a induzirem menor preferência para 

ovoposição e menor sobrevivência de ninfas em relação às linhagens com baixo teor 

desses aleloquímicos.   

As linhagens TOM-687 e ZGB-703 apresentaram níveis de ovoposição e de 

sobrevivência de ninfas equivalentes (contraste C7), enquanto TOM-622 apresentou 

ovoposição e número de ninfas inferior ao de TOM-687 (contraste C6) e ovoposição 

ligeiramente menor do que ZGB-703 (contraste C8).  Uma vez que TOM-687 é 

considerada linhagem resistente padrão, conclui-se que as três linhagens citadas têm 

níveis satisfatórios de resistência à mosca-branca, e que os três aleloquímicos AA, ZGB 

e 2-TD são eficientes em mediar resistência à mosca-branca em tomateiro.  
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Dentre as linhagens selecionadas para maior densidade de tricomas glandulares, 

três (BPX-365F-751-05-01-03, BPX-365F-751-05-02-02, BPX-365F-751-10-02) 

tiveram níveis de resistência inferiores ao da linhagem resistente padrão TOM-687, 

levando-se em conta a ovoposição e o número de ninfas (contrastes C9, C10, C12, 

Tabela 3).  Contudo, quatro linhagens (BPX-365F-899-07-04-02, BPX-365F-899-14-

02-03, BPX-365F-899-14-02-04 e BPX-367D-074-02)  apresentaram números de ninfas 

menores ou não-diferentes dos apresentados por TOM-687 (contrastes C13, C14, C15, 

C16); a linhagem BPX-365F-751-10-01-01 apresentou ovoposição e número de ninfas 

equivalentes aos de TOM-687 (contraste C11), enquanto BPX-367D-238-02 apresentou 

ovoposição semelhante e número de ninfas inferior ao apresentado por TOM-687 

(contraste C17) (Tabela 3). Dessa forma, pode-se considerar que as linhagens BPX-

365F-899-07-04-02, BPX-365F-899-14-02-03, BPX-365F-899-14-02-04, BPX-367D-

074-02 e, principalmente, BPX-365F-751-10-01-01 e BPX-367D-238-02 podem ser 

consideradas com nível de resistência à mosca branca satisfatório. Maluf et al. (2007) 

obtiveram resultado semelhante na seleção para maiores densidades de tricomas 

glandulares visando resistência ao ácaro rajado Tetranychus urticae, quando 

selecionaram as plantas BPX-365D 751-05-02 pl#02 e BPX-365D 899-14-02 pl#04.  

Todas as linhagens selecionadas para maior densidade de tricomas, exceto uma 

(BPX-365F-751-05-01-03) (Tabela 2), apresentaram números médios de ninfas 

inferiores ao das testemunhas suscetíveis (TOM-584, TOM-679), indicando que a 

seleção para maior número de tricomas glandulares foi em geral efetiva no sentido de 

promover algum aumento dos níveis de resistência à mosca-branca. Resultado 

semelhante foi encontrado recentemente por Maluf et al. (2007), que avaliaram a 

influência de tricomas glandulares quanto à resistência ao ácaro Tetranychus spp, nas 
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populações BPX-365E e BPX-367C, a partir das quais se obtiveram as atuais linhagens. 

Isso parece indicar que há uma relação entre a densidade de tricomas e ovoposição da 

mosca-branca, ou seja, quanto maior a densidade de tricomas glandulares menor a 

ovoposição. Porém, essa relação não é perfeita, uma vez que as densidades de tricomas 

glandulares, além de estarem sujeitas a erros amostrais, não levam em consideração as 

possíveis diferenças de teores de aleloquímicos por tricoma. 

Resultados análogos com os aleloquímicos AA e ZGB foram encontrados por 

Silva et al. (2009), quando as linhagens ricas em AA (TOM-688 e TOM-689) e ricas em 

ZGB (ZGB-703 e ZGB-704) manifestaram maior resistência à mosca-branca quando em 

homozigose do que genótipos heterozigotos para AA, heterozigotos para ZGB e duplos 

heterozigotos para ZGB e AA. Contudo, Silva et al. (2009) verificaram que o ZGB, nos 

níveis presentes nos materiais testados, foi ligeiramente, porém significativamente, mais 

eficiente do que o AA no sentido de reduzir a sobrevivência das ninfas, indicando que 

nessas condições o ZGB pode conferir um grau maior de antibiose do que o AA.  

No presente trabalho não foram observadas grandes diferenças entre as 

linhagens ricas em AA (TOM-687), 2-TD (TOM-622) e ZGB (ZGB-703) quanto à 

ovoposição e menor sobrevivência das ninfas (Tabela 2), exceto pelo contraste C6 

(Tabela 3), quando observou-se que a 2-TD induziu menor preferência quanto à 

ovoposição e sobrevivência das ninfas em relação ao AA. 

Analisando os genótipos selecionados, há uma tendência de uma correlação 

negativa entre resistência à mosca-branca (representados por menores ovoposições) e as 

densidades de tricomas glandulares (Tabela 4), principalmente quando é considerado o 

tricoma do tipo VI (Tabela 5). Quando se analisa as correlações envolvendo as 

linhagens TOM-584 e BPX-367D, para as densidades de tricomas tipo VI e tricomas 
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glandulares totais, os valores são altos e negativos; para as linhagens TOM-679 e BPX-

365F, as maiores correlações em valor absoluto foram obtidas com os tricomas tipo VI ( 

na face adaxial) e glandulares totais (na face adaxial), com valores intermediários e 

negativos. Para as linhagens TOM-679 e BPX-365F, as correlações entre ovoposição e 

densidade de tricomas na face abaxial não foram significativas, pelo fato de a linhagem 

TOM-679 apresentar elevada densidade de tricomas glandulares e maior ovoposição. Os 

resultados em geral indicam que a seleção para maior número médio de tricomas 

glandulares foi efetiva por promover algum aumento dos níveis de resistência à mosca-

branca. O tricoma tipo IV esteve ausente nas plantas selecionadas, o que ocasionou 

correlações nulas. Resultados semelhantes foram encontrados por Snyder & Carter 

(1984), que considera o tricoma do tipo VI estar relacionado com a menor sobrevivência 

de algumas pragas. 

Para as avaliações empregadas nos genótipos visando correlacionar densidade de 

tricomas glandulares e ovoposição da mosca-branca, os valores das correlações na face 

adaxial revelaram-se mais negativos do que na face abaxial (Tabela 5). Esses resultados 

diferem dos encontrados por Maluf et al. (2007) para resistência ao ácaro Tetranychus 

urticae, quando as correlações na face abaxial se mostraram mais negativas que na 

adaxial.  

Os resultados do presente trabalho demonstram que a seleção para maiores 

densidades de tricomas glandulares pode ser também eficientemente utilizada como 

critério indireto de seleção para repelência à mosca-branca. 

 

 



19 

 

5. CONCLUSÕES 

1- A seleção indireta de genótipos com alta densidade de tricomas glandulares 

(elevados teores de aleloquímicos nos folíolos) é eficiente para obtenção de plantas 

com resistência à mosca-branca Bemisia argentifolii. 

2- Os aleloquímicos 2-tridecanona (2-TD), zingibereno (ZGB) e acilaçúcares (AA) 

foram eficientes em conferir resistência à mosca-branca, nos genótipos de tomateiro 

estudados. 

3- Os genótipos ricos em 2-tridecanona (TOM-622), zingibereno (ZGB-703) e 

acilaçúcares (TOM-687) conferem níveis semelhantes de resistência à mosca-

branca. 

4- Genótipos com altos teores de 2-tridecanona (2-TD), zingibereno (ZGB) e 

acilaçúcares (AA), embora em geral tenham apresentado menor ovoposição e 

menor sobrevivência de ninfas de mosca-branca quando comparado a aqueles com 

baixos teores desses aleloquímicos, podem diferir ligeiramente entre si quanto ao 

nível de resistência, dependendo do background genotípico considerado. 
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Tabela 1. Resultado da análise de variância para número  
médio de ovos e número médio de ninfas por 2 cm2 de  
folíolo. UFVJM, Diamantina-MG, 2009. 

FV GL Quadrados Médios 

   

Nº médio de 
ovos/2 cm2 
folíolo 

Nº médio de 
ninfas/2 cm2 
folíolo 

Tratamentos 14 6044,50** 4372,54** 

Erro 75      72,71      41,34 

C.V. (%)          8,79        9,98 

** Significativo a 1% pelo teste F.         
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TABELA 2. Número médio de ovos e ninfas por 2 cm2 de área foliar, medido aos seis e vinte e  
três dias, respectivamente, após a infestação de Bemisia argentifolli no terço superior da planta 
de tomate. UFVJM, Dimantina-MG, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 1 médias seguidas da mesma letra, nas colunas,  
não diferem entre si, pelo teste Tukey (p<0.05).  
 
 

 

 

 

 Nº médio de ovos Nº médio de ninfas 
Tratamentos /2cm2 de folíolo /2cm2 de folíolo 

T1= TOM – 584 140,33 E    107,83 H /1 
T2= TOM – 679    125,33 DE 102,33 H 
T3= PI 134417     3,25 A     1,17 A 
T4= TOM – 622   85,17 B      49,58 BC 
T5= TOM – 687     97,00 BC          58,17 CDEF 
T6= ZGB – 703   95,08 B          53,75 BCDE 
T7= BPX - 365F-751-05-01-03  116,25 C  102,75 H 
T8= BPX - 365F-751-05-02-02    113,17 CD    75,08 G 
T9= BPX - 365F-751-10-01-01    93,83 B     69,25 FG 
T10= BPX - 365F-751-10-01-02  118,58 D   73,92 G 
T11= BPX - 365F-899-07-04-02    123,83 DE     49,67 BC 
T12= BPX - 365F-899-14-02-03    84,17 B          62,75 DEFG 
T13= BPX - 365F-899-14-02-04    81,92 B        64,92 EFG 
T14= BPX - 367D-074-02    80,58 B        50,67 BCD 
T15= BPX - 367D-238-02      96,00 BC   44,42 B 
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TABELA 3 . Estimativas de contrastes de interesse entre grupos de genótipos com teores diferentes  
de aleloquímicos. UFVJM, Diamantina-MG, 2009. 
 Nº Ovos Nº Ninfas 

Identificação dos Contrastes Estimativa Estimativa 

C1= (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. PI 134417 129,58** 103,92** 

C2= (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. TOM-622 47,67** 55,50** 

C3= (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. TOM-687 35,83** 46,92** 

C4= (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. ZGB-703 37,75** 51,33** 
C5= PI 134417 vs. TOM-622 -81,92** -48,42** 

C6= TOM-687 vs. TOM-622 11,83* 8,58* 

C7= TOM-687 vs. ZGB-703 1,92ns 4,41ns 
C8= TOM-622 vs. ZGB-703 -9,92* -4,17ns 
C9= TOM-687 vs. BPX - 365F-751-05-01-03  -19,25** -44,58** 
C10= TOM-687 vs. BPX - 365F-751-05-02-02  -16,17** -16,92** 

C11= TOM-687 vs. BPX - 365F-751-10-01-01  3,17ns -11,08** 
C12= TOM-687 vs. BPX - 365F-751-10-01-02  -21,58** -15,75** 

C13= TOM-687 vs. BPX - 365F-899-07-04-02  -26,83** 8,5* 

C14= TOM-687 vs. BPX - 365F-899-14-02-03  12,83* -4,58ns 

C15= TOM-687 vs. BPX - 365F-899-14-02-04 15,08** -6,75ns 

C16= TOM-687 vs. BPX - 367D-074-02  16,42** 7,50* 

C17= TOM-687 vs. BPX - 367D-238-02  1,00ns 13,75** 
ns, não significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste de F. **, * significativo, a 1% e 5% de  
probabilidade, respectivamente, pelo teste de F.  
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TABELA 4. Densidade média (nº/cm2) de tricomas glandulares nas faces abaxial, adaxial e glandulares totais em  
ambas as faces das plantas, obtida no experimento para seleção de genótipos de tomateiro com maior densidade  
de tricomas realizado por Maluf et al. (2007). 
 

    Abaxial     Adaxial   Média 

Tratamentos IV VI 
gland 
totais IV VI 

gland 
totais 

gland 
totais 

T1= TOM – 584 0,00 0,00 0,00 0,00 246,70 246,70 123,30 
T2= TOM – 679 0,00 986,70 986,70 0,00 246,70 246,70 1233,30 
T3= BPX - 365F-751-05-01-03  0,00 1480,00 1480,00 0,00 986,70 986,70 1233,30 
T4= BPX - 365F-751-05-02-02  0,00 2466,70 2466,70 0,00 1480,00 1480,00 1973,30 
T5= BPX - 365F-751-10-01-01  0,00 1973,30 1973,30 0,00 986,70 986,70 1480,00 
T6= BPX - 365F-751-10-01-02  0,00 986,70 986,70 0,00 1480,00 1480,00 1233,30 
T7= BPX - 365F-899-07-04-02  0,00 3946,70 3946,70 0,00 493,30 986,70 2466,70 
T8= BPX - 365F-899-14-02-03  0,00 1480,00 1480,00 0,00 1480,00 1480,00 1480,00 
T9= BPX - 365F-899-14-02-04  0,00 1480,00 1480,00 0,00 1973,30 2466,70 1973,30 
T10= BPX - 367D-074-02  0,00 1480,00 1480,00 0,00 986,70 1480,00 1480,00 
T11= BPX - 367D-238-02  0,00 493,30 986,70 0,00 986,70 986,70 986,70 
 
IV = Tricoma do tipo IV 
VI = Tricoma do tipo VI 
Glan = glandulares 
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TABELA 5.  Correlações entre a densidade de tricomas glandulares e número médio de ovos (nº ovos 
/2 cm2) de Bemisia argentifolii, calculadas: (1) usando "TOM-584" e as linhagens BPX-367D-...; (2)  
usando "TOM-679" e as Linhagens BPX-365F-... UFVJM, Diamantina-MG, 2009. 
   
  Genótipos selecionados 
 TOM-584, BPX-367D-... TOM-679, BPX-365F-... 
Correlação com tricomas tipo IV (Ab) 0,00 0,00 
Correlação com tricomas tipo VI (Ab) -0,89 0,21 
Correlação com tricomas gland totais (Ab) -0,99 0,21 
Correlação com tricomas tipo IV (Ad) 0,00 0,00 
Correlação com tricomas tipo VI (Ad) -0,97 -0,69 
Correlação com tricomas gland totais (Ad) -0,99 -0,68 
Correlação gland totais (média) -0,99 -0,04 
 
Ab = face abaxial 
Ad = face adaxial
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RESUMO 8 

No trabalho, pretende-se comparar a efetividade de linhagens melhoradas de tomateiro, ricas 9 
respectivamente em acilaçúcares, zingibereno ou 2-tridecanona, no tocante aos níveis de resistência à 10 
mosca-branca (Bemisia argentifolii). Também se pretende verificar se a seleção de linhagens com base 11 
em sua densidade de tricomas glandulares (derivados de espécie selvagem rica em 2-tridecanona) é 12 
efetiva no sentido de promover níveis satisfatórios de resistência à mosca-branca. Essas linhagens foram 13 
obtidas através de sucessivos retrocruzamentos em tomateiro Solanum lycopersicum, a partir do 14 
cruzamento interespecífico S. lycopersicum x S. habrochaites var. glabratum 'PI 1344171'. Linhagens 15 
ricas em AA (TOM-687), ZGB (ZGB-703) e 2-TD (TOM-622) foram testadas para os níveis de 16 
resistência à Bemisia argentifolii. Duas linhagens de tomateiro (TOM-584 e TOM-679), com nível 17 
normal de AA, e o acesso selvagem (PI 134417), alto teor de 2-TD, foram utilizados como testemunhas. 18 
TOM-687, ZGB-703 e TOM-622 mostraram diminuições significativas na ovoposição e na contagem de 19 
ninfas depois de 23 dias, quando comparados com os controles TOM-584 e TOM-679. Todas as três 20 
linhagens ricas nos aleloquímicos mostraram níveis de resistência à praga, relativamente aos controles, e 21 
não deferiram significativamente entre si nos níveis de resistência. Os resultados mostram que linhagens 22 
de tomateiro ricas em AA, ZGB e 2-TD são eficazes alternativas de seleção indireta para criação de 23 
resistência a Bemisia argentifolii.  Todas as linhagens selecionadas para maior densidade de tricomas, 24 
exceto BPX-365F-751-05-01-03, apresentaram números médios de ninfas inferiores ao das testemunhas 25 
suscetíveis (TOM-584, TOM-679), indicando que a seleção para maior número de tricomas glandulares 26 
foi efetiva no sentido de promover algum aumento dos níveis de resistência à mosca-branca. 27 
 28 
Termos para Indexação: Solanum lycopersicum, resistência, acilaçúcar, zingibereno, 29 

2-tridecanona. 30 

 31 

INTRODUÇÃO 32 

No Brasil, o cultivo de tomate Solanum lycopersicum L. (= sin. Lycopersicon esculentum Mill.) se dá 33 
praticamente em todas as regiões, ocupando um dos primeiros lugares em importância econômica entre as 34 
hortaliças cultivadas. Apesar da cultura do tomateiro ser uma das mais importantes entre as olerícolas 35 
cultivadas, possui vários problemas fitossanitários (Suinaga et al, 2003). A presença de mosca-branca 36 
Bemisia argentifolii tem sido bastante freqüente, provocando, além de danos diretos, também prejuízos 37 
causados por vírus geminivírus por elas transmitidas. O controle químico é o principal método de manejo 38 
empregado para essa praga; contudo, a utilização de defensivos como única ou principal forma de manejo 39 
pode acarretar danos ao ambiente e ao homem. Com isto a situação em relação aos insetos-praga da 40 
agricultura em geral pode agravar-se em anos subseqüentes ao uso desses produtos (Silva et al., 2009).  41 
Uma das alternativas para a obtenção de uma melhor relação custo/benefício é o desenvolvimento de 42 
cultivares resistentes a insetos (Vendramim et al., 2001). Alguns acessos selvagens de tomateiro têm 43 
apresentado bons níveis de resistência a insetos-praga, devido à presença de aleloquímicos, como 44 
zingibereno (ZGB), acilaçúcares (AA) e 2-tridecanona (2-TD) Entre esses acessos, destacam-se ‘PI-45 
127826’ de Solanum habrochaites var hirsutum (=Lycopersicon hirsutum var hirsutum), ‘LA-716’ de S. 46 
pennellii (=L. pennellii) e ‘PI 134417’ de S. habrochaites var glabratum, cuja resistência é conferida pela 47 
presença de sesquiterpenos (zingibereno), acilaçúcares e 2-tridecanona, respectivamente (Carter et al., 48 
1988 e Freitas, 1999). 49 
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Os atuais programas de melhoramento do tomateiro conduzidos no Brasil, visando à obtenção de 50 
cultivares resistentes a pragas, têm adotado a estratégia de incorporação, em cultivares comerciais, de 51 
alelos de resistência presentes em materiais selvagens, que contêm aleloquímicos associados à resistência 52 
(Ferreira, 2008). Maluf et al. (2010) avaliaram a resistência à artropodos-praga em genótipos de tomateiro 53 
mediada pela presença de AA. Silva et al. (2009) compararam os graus de resistência à Bemisia 54 
argentifolii e ao Tetranychus urticae de hibrídos de tomateiro resultantes do cruzamento entre linhagens 55 
com alto teor de ZGB e linhagens com alto teor de AA, em contraste com as linhagens parentais e 56 
testemunhas comerciais.  57 

Embora a efetividade da seleção para maiores teores de aleloquímicos foliares (2-tridecanona, 58 
zingibereno ou acilaçúcares) no sentido de promover maiores níveis de resistências a pragas (Aragão et 59 
al., 2000; Maluf et al., 2007; Silva et al., 2009; Gonçalves Neto et al., 2010; Maluf et al., 2010;), não há 60 
muitos estudos críticos que comparem os níveis comparativos de resistência a pragas de linhagens ricas 61 
em diferentes aleloquímicos. 62 
No presente trabalho, pretende-se comparar a efetividade de linhagens melhoradas de tomateiro, ricas 63 
respectivamente em acilaçúcares, zingibereno ou 2-tridecanona, no tocante aos níveis de resistência à 64 
mosca-branca (Bemisia argentifolii). Também se pretende verificar se a seleção de linhagens com base 65 
em sua densidade de tricomas glandulares (derivados de espécie selvagem rica em 2-tridecanona) é 66 
efetiva no sentido de promover níveis satisfatórios de resistência à mosca-branca. 67 

MATERIAL E MÉTODOS 68 

Os experimentos foram realizados em casa de vegetação da Estação Experimental de Hortaliças – 69 
HortiAgro Sementes Ltda, Fazenda Palmital, município de Ijaci - MG (21º14´16” de latitude sul e 70 
45º08´00” de longitude, com altitude média de 918 m), e do Setor de Olericultura, da Universidade 71 
Federal de Lavras - UFLA, no município de Lavras - MG (21º 14’ 43” de latitude sul, 45º 59’ 59” de 72 
longitude oeste, altitude de 919 m), no período de 10/08/09 a 23/10/09.  73 

O experimento foi instalado em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado com uma 74 
planta por vaso (parcela) e seis repetições para cada um dos 15 tratamentos totalizando 90 plantas. Como 75 
testemunhas foram utilizados os seguintes tratamentos: TOM-584 (baixo teor de 2-tridecanona, 76 
zingibereno e acilaçúcares), TOM-679 (baixo teor de 2-tridecanona, zingibereno e acilaçúcares) e PI 77 
134417 (alto teor de 2-tridecanona). Foram ainda testadas as seguintes linhagens de tomateiro: TOM-622 78 
(alto teor de 2-tridecanona = 2-TD), TOM-687 (alto teor de acilaçúcar = AA), ZGB-703 (alto teor de 79 
zingibereno = ZGB) e nove genótipos obtidos a partir da autofecundação de plantas selecionadas por 80 
Maluf et al. (2007) para maiores densidades de tricomas glandulares dentro de duas populações avançadas 81 
de tomateiro, denominadas BPX-365E e BPX-367C. Destes genótipos selecionados para densidade de 82 
tricomas, sete (BPX-365F-751-05-01-03, BPX-365F-751-05-02-02, BPX-365F-751-10-01-01, BPX-83 
365F-751-10-01-02, BPX-365F-899-07-04-02, BPX-365F-899-14-02-03, BPX-365F-899-14-02-04), 84 
correspondem às linhagens F7 obtidas a partir do cruzamento entre TOM-679 e TOM-600. Os outros dois 85 
(BPX-367D-074-02, BPX-367D-238-02), correspondem às linhagens F5 obtidas a partir do cruzamento 86 
entre TOM-584 e TOM-600.  TOM-600 é uma linhagem rica em 2-tridecanona selecionada a partir do 87 
cruzamento interspecífico do tomateiro com o Solanum habrochaites var. glabratum PI 134417, e as 88 
linhagens BPX-365F e BPX-367D, por terem sido selecionadas para maiores densidades de tricomas 89 
glandulares (onde a 2-TD se acumula) presumivelmente também possuem altos teores de 2-TD.  TOM-90 
687, linhagem rica em AA e com características comerciais, tem sua resistência a pragas amplamente 91 
documentada com relação a ácaros Tetranychus spp, traça-do-tomateiro Tuta absoluta e também à mosca 92 
branca Bemisia argentifolii (Maciel, 2008), e por esta razão será usada como linhagem-resistente padrão. 93 

Para a infestação com Bemisia argentifolii, foi estabelecida uma criação de mosca-branca, em estufa 94 
telada, de estrutura de proteção de 12 m2, tipo modelo capela, com cobertura de plástico transparente. 95 
Adultos deste inseto foram coletados em cultura de tomate cv. Santa Clara, e em seguida, transferidos 96 
para estufa telada. Como substrato para ovoposição e posterior alimento para as lagartas, foram utilizadas 97 
plantas de tomateiro cultivar Santa Clara. Decorridos 20 dias após o transplantio, os diferentes genótipos 98 
a serem testados, foram transportados para estufa telada previamente infestada com uma população de 99 
Bemisia argentifolii.  Decorridos 06 dias após infestação foi feita a avaliação de ovoposição, através da 100 
contagem do número de ovos, sendo amostrados de cada planta testada quatro folíolos do terço superior 101 
da 4ª folha, com o auxílio de um microscópico estereoscópico binocular com aumento de 20 a 80. Vinte e 102 
três dias após a data de infestação, os mesmos folíolos amostrados, foram avaliados quanto ao 103 
desenvolvimento de ninfas, também com auxílio do microscópico estereoscópico binocular. A 104 
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temperatura média e a umidade relativa do ar entre o período de infestação até a contagem de ninfas 105 
variaram de 17 a 27ºC, e 54 a 100%, respectivamente (CPTEC/INPE, 2009). 106 

As análises de variâncias foram realizadas para os dados do teste de repelência à mosca-branca, e as 107 
médias dos genótipos foram comparadas pelo teste Tuckey a 5% de probabilidade, utilizando o programa 108 
computacional SAS (Statistical Analysis System Institute, 1989). Para este ensaio, contrastes 109 
selecionados entre grupos de genótipos com teores diferentes de aleloquímicos foram calculados a fim de 110 
caracterizar diferenças possíveis nos níveis de repelência à praga como função dos teores dos 111 
aleloquímicos. Por fim, foi calculado a correlação entre o número de ovos de Bemisia argentifolii vs 112 
densidade de tricomas glandulares nos folíolos de tomateiro (medida na geração anterior por Maluf et al., 113 
2007). 114 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 115 

Foram observadas diferenças significativas pelo teste F para as características avaliadas, indicando que 116 
tanto a ovoposição quanto a sobrevivência das ninfas de Bemisia argentifolii sofreram interferência da 117 
presença dos aleloquímicos 2-tridecanona (2-TD), zingibereno (ZGB) e acilaçúcar (AA) nos genótipos de 118 
tomateiro avaliados (Tabela 1). As linhagens TOM-622, TOM-687 e ZGB-703 apresentaram menor 119 
preferência tanto na ovoposição quanto na sobrevivência de ninfas, quando comparadas com as 120 
testemunhas suscetíveis TOM-584 e TOM-679 que apresentaram maior preferência para ovoposição. 121 

Nenhum dos genótipos avaliados foi tão resistente à mosca-branca quanto o acesso selvagem PI 134417 122 
(Tabela 1), indicando que neste genótipo rico em metil-cetonas nos folíolos, especialmente a 2-123 
tridecanona, este não é o único fator que contribui para a resistência ao inseto. Os genótipos 124 
correspondentes as gerações F7 e F5, com exceção do genótipo BPX-365F-899-07-04-02, foram mais 125 
resistentes a mosca-branca do que a testemunha TOM-584, principalmente considerando número médio 126 
de ovos/2 cm2 no folíolo. Essas diferenças foram menos nítidas em comparação à testemunha TOM-679 127 
(Tabela 1).   128 

As estimativas dos contrastes entre os grupos de genótipos avaliados (Tabela 2) mostra que o genótipo PI 129 
134417 apresentou menor preferência para ovoposição e sobrevivência de ninfas em relação aos 130 
genótipos com baixo teor de aleloquímicos (Contraste C1), indicando o efeito do aleloquímico e presença 131 
de alta densidade de tricomas glandulares. 132 

Os contrastes (C2, C3 e C4) mostram que os aleloquímicos 2-TD, AA e ZGB foram amplamente 133 
eficientes quanto a induzirem menor preferência para ovoposição e menor sobrevivência de ninfas em 134 
relação às linhagens com baixo teor desses aleloquímicos. 135 

As linhagens TOM-687 e ZGB-703 apresentaram níveis de ovoposição e de sobrevivência de ninfas 136 
equivalentes (contraste C7), enquanto TOM-622 apresentou ovoposição e número de ninfas inferior ao de 137 
TOM-687 (contraste C6), e ovoposição ligeiramente menor do que ZGB-703 (contraste C8).  Uma vez 138 
que TOM-687 é considerada linhagem resistente padrão, conclui-se que as três linhagens citadas têm 139 
níveis satisfatórios de resistência à mosca-branca, e que os três aleloquímicos AA, ZGB e 2-TD são 140 
eficientes em mediar resistência à mosca-branca em tomateiro.  141 

Dentre as linhagens selecionadas para maior densidade de tricomas glandulares, três (BPX-365F-751-05-142 
01-03, BPX-365F-751-05-02-02, BPX-365F-751-10-01) tiveram níveis de resistência inferiores ao da 143 
linhagem resistente padrão TOM-687, levando-se em conta a ovoposição e o número de ninfas (contrastes 144 
C9, C10, C12, Tabela 2).  Contudo, quatro linhagens (BPX-365F-899-07-04-02, BPX-365F-899-14-02-145 
03, BPX-365F-899-14-02-04 e BPX-367D-074-02) apresentaram números de ninfas menores ou não-146 
diferentes dos apresentados por TOM-687 (contrastes C13, C14, C15, C16); a linhagem BPX-365F-751-147 
10-01-01 apresentou ovoposição e número de ninfas equivalentes aos de TOM-687 (contraste C11), 148 
enquanto BPX-367D-238-02 apresentou oviposição semelhante e número de ninfas inferior ao 149 
apresentado por TOM-687 (contraste C17) (Tabela 2).   Desta forma, pode-se considerar que as linhagens 150 
BPX-365F-899-07-04-02, BPX-365F-899-14-02-03, BPX-365F-899-14-02-04 e BPX-367D-074-02, e 151 
principalmente BPX-365F-751-10-01-01 e BPX-367D-238-02 podem ser consideradas com nível de 152 
resistência satisfatório à mosca branca. Todas as linhagens selecionadas para maior densidade de 153 
tricomas, exceto uma (BPX-365F-751-05-01-03) (Tabela 1) apresentaram números médios de ninfas 154 
inferiores ao das testemunhas suscetíveis (TOM-584, TOM-679), indicando que a seleção para maior 155 
número de tricomas glandulares foi em geral efetiva no sentido de promover algum aumento dos níveis de 156 
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resistência à mosca-branca. Maluf et al. (2007) obtiveram resultado semelhante para seleção indireta 157 
visando resistência ao ácaro rajado Tetranychus urticae, onde selecionou as plantas BPX-365D 751-05-02 158 
pl#02 e BPX-365D 899-14-02 pl#04. Isso parece indicar que, há uma relação entre a densidade de 159 
tricomas e ovoposição da mosca-branca, ou seja, quanto maior a densidade de tricomas glandulares 160 
menor a ovoposição. Porém, esta relação não é perfeita, uma vez que as densidades de tricomas 161 
glandulares, além de estar sujeitas a erros amostrais, não levam em consideração as possíveis diferenças 162 
de teores de aleloquímicos por tricoma. 163 

Resultados análogos com os aleloquímicos AA e ZGB foram encontrados por Silva et al., (2009), onde as 164 
linhagens ricas em AA (TOM-688 e TOM-689) e ricas em ZGB (ZGB-703 e ZGB-704) manifestaram 165 
maior resistência à mosca-branca. Contudo, Silva et al., (2009) verificaram que o ZGB foi ligeiramente, 166 
porém significativamente mais eficiente do que o AA no sentido de reduzir a sobrevivência das ninfas, 167 
indicando que o ZGB pode conferir um grau maior de antibiose do que o AA. No presente trabalho, não 168 
foram observadas grandes diferenças entre as linhagens ricas em AA (TOM-687), 2-TD (TOM-622) e 169 
ZGB (ZGB-703) quanto à ovoposição e menor sobrevivência das ninfas (Tabela 1), exceto pelo contraste 170 
C6 (Tabela 2), onde observou-se que a 2-TD induziu menor preferência quanto a ovoposição e 171 
sobrevivência das ninfas em relação ao AA. Isso mostra que os diferentes aleloquímicos (acilaçúcar, 2-172 
tridecanona e zingibereno), conferem níveis semelhantes de resistência à mosca-branca. E os resultados 173 
demonstram também que a seleção para maiores densidades de tricomas glandulares pode ser também 174 
eficientemente utilizada como critério indireto de seleção para repelência à mosca-branca 175 
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TABELA 1. Número médio de ovos e ninfas por 2 cm2 de área foliar, medidos seis e 229 

vinte e três dias, respectivamente, após a infestação de Bemisia argentifolli no terço 230 

superior da planta de tomate, UFLA, Lavras-MG, 2009. 231 

      

 Nº médio de ovos Nº médio de ninfas 

Tratamentos /2cm2 de folíolo /2cm2 de folíolo 

T1= TOM – 584 140,33 E    107,83 H /1 

T2= TOM – 679    125,33 DE 102,33 H 

T3= PI 134417     3,25 A     1,17 A 

T4= TOM – 622   85,17 B      49,58 BC 

T5= TOM – 687     97,00 BC          58,17 CDEF 

T6= ZGB – 703   95,08 B          53,75 BCDE 

T7= BPX - 365F-751-05-01-03  116,25 C  102,75 H 

T8= BPX - 365F-751-05-02-02    113,17 CD    75,08 G 

T9= BPX - 365F-751-10-01-01    93,83 B     69,25 FG 

T10= BPX - 365F-751-10-01-02  118,58 D   73,92 G 

T11= BPX - 365F-899-07-04-02    123,83 DE     49,67 BC 

T12= BPX - 365F-899-14-02-03   84,17 B          62,75 DEFG 

T13= BPX - 365F-899-14-02-04    81,92 B        64,92 EFG 

T14= BPX - 367D-074-02    80,58 B        50,67 BCD 

T15= BPX - 367D-238-02      96,00 BC   44,42 B 

Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 1 médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não 232 
diferem entre si, pelo teste Tukey (p<0.05).    233 

 234 

 235 

 236 

 237 

 238 

 239 
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TABELA 2. Estimativas de contrastes de interesse entre grupos de genótipos com 240 

teores diferentes de aleloquímicos. UFLA, Lavras-MG, 2009. 241 

 Nº Ovos Nº Ninfas 

Identificação dos Contrastes Estimativa Estimativa 

C1- (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. PI 134417 129,58** 103,92** 

C2- (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. TOM-622 47,67** 55,50** 

C3- (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. TOM-687 35,83** 46,92** 

C4- (TOM-584 + TOM-679)/2 vs. ZGB-703 37,75** 51,33** 

C5- PI 134417 vs. TOM-622 -81,92** -48,42** 

C6- TOM-687 vs. TOM-622 11,83* 8,58* 

C7- TOM-687 vs. ZGB-703 1,92ns 4,41ns 

C8- TOM-622 vs. ZGB-703 -9,92* -4,17ns 

C9- TOM-687 vs. BPX - 365F-751-05-01-03  -19,25** -44,58** 

C10- TOM-687 vs. BPX - 365F-751-05-02-02  -16,17** -16,92** 

C11- TOM-687 vs. BPX - 365F-751-10-01-01  3,17ns -11,08** 

C12- TOM-687 vs. BPX - 365F-751-10-01-02  -21,58** -15,75** 

C13- TOM-687 vs. BPX - 365F-899-07-04-02  -26,83** 8,50* 

C14- TOM-687 vs. BPX - 365F-899-14-02-03  12,83* -4,58ns 

C15- TOM-687 vs. BPX - 365F-899-14-02-04  15,08** -6,75ns 

C16- TOM-687 vs. BPX - 367D-074-02  16,42** 7,50* 

C17- TOM-687 vs. BPX - 367D-238-02  1,00ns 13,75** 

ns, não significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste de F. **, * significativo, a 1% e 5% de 
probabilidade, respectivamente, pelo teste de F. 
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TABELA 3. Densidade média (nº/cm2) de tricomas glandulares nas faces abaxial, adaxial e 253 

glandulares totais em ambas as faces das plantas, obtidos no experimento para seleção de 254 

genótipos de tomateiro com maior densidade de tricomas realizado por Maluf et al. (2007). 255 

    Abaxial     Adaxial   Média 

Tratamentos IV VI 
gland 
totais IV VI 

gland 
totais 

gland 
totais 

T1= TOM – 584 0,00 0,00 0,00 0,00 246,70 246,70 123,30 
T2= TOM – 679 0,00 986,70 986,70 0,00 246,70 246,70 1233,30 
T3= BPX - 365F-751-05-01-03  0,00 1480,00 1480,00 0,00 986,70 986,70 1233,30 
T4= BPX - 365F-751-05-02-02  0,00 2466,70 2466,70 0,00 1480,00 1480,00 1973,30 
T5= BPX - 365F-751-10-01-01  0,00 1973,30 1973,30 0,00 986,70 986,70 1480,00 
T6= BPX - 365F-751-10-01-02  0,00 986,70 986,70 0,00 1480,00 1480,00 1233,30 
T7= BPX - 365F-899-07-04-02  0,00 3946,70 3946,70 0,00 493,30 986,70 2466,70 
T8= BPX - 365F-899-14-02-03  0,00 1480,00 1480,00 0,00 1480,00 1480,00 1480,00 
T9= BPX - 365F-899-14-02-04  0,00 1480,00 1480,00 0,00 1973,30 2466,70 1973,30 
T10= BPX - 367D-074-02  0,00 1480,00 1480,00 0,00 986,70 1480,00 1480,00 
T11= BPX - 367D-238-02  0,00 493,30 986,70 0,00 986,70 986,70 986,70 
IV = Tricoma do tipo IV 256 

VI = Tricoma do tipo VI 257 

Glan = glandulares 258 

 259 

TABELA 4.  Correlações entre a densidade de tricomas glandulares e número médio de ovos (nº 260 

ovos/2 cm2) de Bemisia argentifolii, calculados: (1) usando "TOM-584" e as linhagens BPX-261 

367D-...; (2) usando "TOM-679" e as Linhagens BPX-365F-... UFVJM, Diamantina-MG, 2009. 262 

   
  Genótipos selecionados 
 TOM-584, BPX-367D-... TOM-679, BPX-365F-... 
Correlação com tricomas tipo IV (Ab) 0,00 0,00 
Correlação com tricomas tipo VI (Ab) -0,89 0,21 
Correlação com tricomas gland totais (Ab) -0,99 0,21 
Correlação com tricomas tipo IV (Ad) 0,00 0,00 
Correlação com tricomas tipo VI (Ad) -0,97 -0,69 
Correlação com tricomas gland totais (Ad) -0,99 -0,68 
Correlação gland totais (média) -0,99 -0,04 
     
Ab = face abaxial 263 
Ad = face adaxial 264 


