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RESUMO 

 
 
FAVARO, Jorge Luis Júnior. Parâmetros associados à resistência a Helicoverpa 

armigera (Lepidoptera: Noctuidae) de genótipos de tomateiro com altos teores de 

zingibereno. Guarapuava: UNICENTRO, 2016. (Dissertação – Mestrado em 

Agronomia). 

 

No presente trabalho, objetivou-se avaliar a resistência de genótipos de tomateiro com 

altos teores de zingibereno, altas densidades de tricomas glandulares à Helicoverpa 

armigera, (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae). Os genótipos avaliados foram a 

cultivar comercial Redenção Solanum lycopersicum, com baixo teor de zingibereno e 

baixa densidade de tricomas glandulares, o acesso selvagem Solanum habrochaites var. 

hirsutum PI-127826, com alto teor de zingibereno e elevadas quantidades de tricomas 

glandulares, bem como quatro genótipos selecionados do cruzamento interespecífico 

entre elas, RVTZ 2011-079-117, RVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, RVTZ-

2011-079-503. Para a determinação dos mecanismos de resistência, foram analisados os 

teores de zingibereno presente nestes genótipos e suas possíveis variações em  um turno 

de 24 horas e a quantidade de tricomas encontrados nas folhas. Para verificar efeitos de 

antixenose e antibiose, as larvas foram submetidas a testes com e sem chance de escolha. 

Os genótipos, Solanum habrochaites var. hirsutum PI-127826, RVTZ 2011-079-117, 

RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, RVTZ-2011-079-503 foram os que 

apresentaram maiores densidade de tricomas glandulares do tipo IV e VI e elevados teores 

de zingibereno. A forma, e o horário de coleta não interferiram nos teores de zingibereno 

em um período de 24h. Nos testes sem chance de escolha as larvas de H. armigera 

expostas aos genótipos de alto teor de zingibereno e alta densidade de tricomas 

principalmente glandulares do tipo IV e VI apresentaram menor deslocamento, valores 

mais baixos de sobrevivência, danos nos folíolos, e maior rejeição nos testes com chance 

de escolha, quando comparados a cultivar Redenção Solanum lycopersicum. A partir 

destes ensaios é possível inferir que o mecanismo do tipo antibiose e antixenose estão 

envolvidos na resistência desses genótipos e que a maior densidade de tricomas 

glandulares do tipo IV e VI estão associados aos teores de zingibereno, influenciando, 

negativamente na alimentação, sobrevivência e deslocamento das larvas de Helicoverpa 

armigera, proporcionando maior resistência a essa praga.  
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Palavras-Chave: Solanum lycopersicum, artrópodes-praga, tricomas glandulares, 

resistência genética, aleloquímicos. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate a resistance of tomato genotypes with high 

levels of zingiberene, high densities of glandular trichomes in Helicoverpa armigera 

(Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae). The evaluated genotypes were the commercial 

cultivar Redenção Solanum lycopersicum, with low content of zingiberene and low 

density of glandular trichomes, wild access Solanum habrochaites var. Hirsutum PI-

127826, with high content of zingiberene and high amounts of glandular trichomes, as 

well as four genotypes selected from the interspecific cross between them, RVTZ 2011-

079 117, RVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, RVTZ-2011-079-503. For the 

determination of the mechanisms of resistance, the zingiberene contents present in these 

genotypes and their possible variations in a 24 - hour shift and the amount of trichomes 

found in the leaves were analyzed. To verify the effects of antixose and antibiosis, the 

larvae were submitted to tests with and without a choice. The genotypes, Solanum 

habrochaites var. In the present study, it was found that the highest density of glandular 

trichomes were type IV and VI Levels of zingibereno. The form and the collection time 

did not interfere with the zingiberene levels in a 24-hour period. In the tests with no 

chance of choice, the H. armigera larvae exposed to genotypes of high zingiberene content 

and high density of mainly glandular type IV and VI trichomes presented lower 

displacement, lower values of survival, leaflet damage, and higher rejection in Tests with 

a chance of choice, when compared to the cultivar Redenção Solanum lycopersicum. 

From these tests it is possible to infer that the mechanism of the antibiosis and antioxenose 

type are involved in the resistance of these genotypes and that the higher density of 

glandular trichomes of type IV and VI are associated to the levels of zingiberene, 

negatively influencing the feeding, survival and displacement Of the larvae of 

Helicoverpa armigera, providing greater resistance to this pest. 

Key words: Solanum lycopersicum, pest arthropods, glandular trichomes, genetic 

resistance, allelochemicals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tomateiro Solanum lycopersicum Lineu é uma das hortaliças que se destaca no 

Brasil e no mundo devida a sua importância econômica e social, pois envolve grande 

quantidade de colaboradores nas operações de plantio, tratos culturais e principalmente 

na colheita, em diversas áreas distribuída entre pequenos e grandes produtores tanto para 

consumo in natura, como para processamento industrial (GRAVENA, 2003; RICARDO 

e BARBOZA, 2011). 

Por ser plantada em grande variedade de ambientes e sistemas de produção, a 

cultura está sujeita a diversos problemas fitossanitários, relacionados a danos causados 

por artrópodes- praga (TOGNI et al., 2009). 

Muitos desses artrópodes-praga, importantes na cultura do tomateiro, como de 

outras hortaliças, foram introduzidas no Brasil, como a traça-do-tomateiro (Tuta 

absoluta), os tripes (Thrips palm e Frankliniella occidentalis), mosca-branca (Bemisia 

tabaci, Biótipo B), as quais não eram encontradas até a década de 1970 no território 

nascional (BERGAMASCHI; NAKANO, 1999; SUGAYAMA et al., 2015).  Como 

exemplo de introdução mais recente, a Helicoverpa armigera, considerada praga 

quarentenária A1 até a safra agrícola 2012/13, foi identificada nas regiões Norte, Nordeste 

e Sul do Brasil (BARBOSA et al., 2008; CZEPAK et al., 2013; SPECHT et al., 2013). 

Espécie polífaga, cujas larvas se alimentam de diversas plantas cultivadas e selvagens em 

mais de 67 famílias hospedeiras, incluindo Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae e 

Solanaceae (SPECHT et al., 2013; SPRADBERY, 2016).  

A H. armigera tem gerado perdas de R$5 bilhões de dólares por ano no Mundo, 

excluindo os custos socioeconômicos e ambientais com as aplicações sistemáticas de 

inseticidas, causando danos a lavouras de algodão, canola, girassol, milho e guandu, 

sendo praga-chave nas plantações de tomateiro e pimenta em Portugal, Espanha e Itália 

(SANNINO et al., 2006; LAMMERS e MACLEOD, 2007).   

Devido a sua adaptação a variações de temperatura, capacidade de migração que 

pode chegar a 1.000 km de distâncias, ovipositar até 3.000 ovos por cópula, associado a 

resistência a algumas moléculas de inseticidas, fez com que se espalhasse rapidamente 

pelo território nacional, sendo identificadas em praticamente todos os estados em diversas 

culturas (ARAÚJO, 1990; MENSAH, 1996; LAMMERS e MACLEOD, 2007; ALI et al., 

2009; ÁVILA et al., 2013; AGOSTINI, 2014; SPRADBERY, 2016). 
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 A obtenção de variedades resistentes utilizando espécies selvagens por meio de 

hibridações com genótipos comerciais de tomateiro é uma das formas de controle, tendo 

em vista que diminui a aplicação de inseticidas, gerando benefícios econômicos e 

ambientais (GONÇALVES et al., 2006; OLIVEIRA, et al., 2012).  

Dentre as espécies selvagens a Solanum habrochaites var. hirsutum, se destaca 

por possuir número elevado de tricomas, principalmente glandulares do tipo IV e VI  que 

além de fornecer uma barreira física contra ação dos artrópodes-praga, impedindo ou 

dificultando a movimentação e alimentação de herbívoros, suas glândulas liberam um 

óleo essencial volátil, o zingibereno (C15H24). 

Aleloquímico do grupo dos sesquiterpenos, o qual promove resistência a 

artrópodes-praga pelo mecanismo de não preferência para oviposição e alimentação, ou 

causando efeitos deletérios sobre a alimentação e o ciclo de vida das pragas (BLEEKER 

et al, 2009; GLAS et al., 2012; NEIVA et al., 2013).  

Portanto, compreender o efeito do zingibereno e sua relação com a densidade de 

tricomas presentes na superfície do folíolo, na resistência de genótipos de tomateiro 

F2RC1, selecionados para altos teores do aleloquímico à Helicoverpa armigera é um 

instrumento de extrema importância para o melhoramento do tomateiro.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a resistências de genótipos de tomateiro (F2RC1) com altos teores de 

zingibereno à lagarta Helicoverpa armigera.     

 

2.2 Objetivos específicos   

 

Identificar e avaliar a relação entre os tricomas foliares, o teor de zingibereno e a 

resistência a Helicoverpa armigera; 

Identificar possíveis variações dos teores de zingibereno em diferentes intervalos 

de tempo e turnos fotoperiódicos por um período 24 horas; 

 Identificar os mecanismos de resistência envolvido, na relação entre a planta e a 

Helicoverpa armigera; 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Importância da  cultura do tomateiro  

 

O tomateiro é uma das olerícolas mais consumidas e plantadas no mundo, sendo 

fonte importante de vitaminas e minerais. Cultivada por pequenos, médios e grandes 

produtores, é utilizada tanto para consumo in natura, como para processamento industrial 

(RICARDO e BARBOZA, 2011). O tomateiro começou a ser cultivado em escala 

comercial no Brasil a partir da década de 1930, predominantemente por imigrantes 

japoneses e europeus, que cultivavam variedades importadas (REIFSCHNEIDER et al., 

2015). 

 Como se trata de uma hortaliça com ciclo curto e de alta rentabilidade, a cultura 

do tomateiro tem boas perspectivas econômicas e a área de produção aumenta 

sistematicamente (NAIKA et al., 2006). De acordo com dados do IBGE (2014), a área 

plantada e a produção de tomate no Brasil, entre os anos de 2005 e 2014, em média foi 

de 63.732 ha e 3.930.128 toneladas, sendo que em 2014 foram plantados 65.075 ha e 

colhidos 4.291.160 toneladas.  

O tomateiro também tem grande influência na economia brasileira e nos índices 

de preço ao consumidor (IPC), de acordo com FGV-IBRE (2013,2014,2015,2016) o 

tomate é a primeira do ranking, a forçar a inflação na classe de alimentação e 

consequentemente o índice geral (IPC), nos meses de maio a agosto, período considerado 

de entressafra para a cultura ou de sazonalidade por problemas fitossanitários ou 

climáticos.    

 

3.2 Classificação botânica  

 

O tomateiro tem a sua origem na zona andina pertencentes a América do Sul, 

incluindo as Ilhas Galápagos, onde hoje são encontradas diversas espécies de tomateiros 

selvagens. Foi domesticado no México levado à Europa, e difundido pela Ásia e África 

(SPOONER et al., 2005; NAIKA et al., 2006).  

O tomateiro é uma espécie dicotiledônea da ordem Tubiflorae pertence atualmente ao 

gênero Solanum (secção Lycopersicon), da família Solanaceae. O taxonomista Carl Von Linnaeus 

classificou o tomateiro inicialmente, dentro do gênero Solanum, no entanto, já em 1754, o 

botânico Milller sugeriu a mudança para dentro de um gênero distinto, o Lycopersicon, ficando a 
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nomenclatura da espécie L. esculentum (PERALTA e SPOONER, 2000; REIFSCHNEIDER et 

al., 2015). 

Em novos estudos o tomateiro retornou à classificação original de Linnaeus, com 

isso, o gênero Lycopersicon deixou de ser utilizado e novamente reconhecido como 

gênero Solanum, e a espécie cultivada reclassificada como sendo Solanum lycopersicum. 

(PERALTA e SPOONER, 2000; PERALTA et al., 2006). 

Existem hoje de acordo com os autores Peralta et al (2005; 2006) e Nass et al 

(2015) 13 espécies de tomateiro, apenas a espécie S. lycopersicum é cultivada, as demais 

S. cheesmaniae, S. chilense, S. chmielewskii, S. habrochaites, S. neorickii, S. pennellii, S. 

peruvianum, S. pimpinellifolium S. huaylasense, S. galapagense, S. corneliomuelleri e S. 

arcanum são consideradas selvagens e apresentam algumas características desfavoráveis 

ao cultivo e comercialização, como frutos pequenos ou verdes, entretanto, essas espécies 

selvagens são muito utilizadas em programas de melhoramento por apresentarem, alguma 

característica específica e de interesse, como resistência a pragas e/ou doenças. 

 

3.3 Pragas do tomateiro  

 

A cultura do tomateiro está sujeita a diversos problemas relacionados a danos 

causados por artrópodes- praga (TOGNI et al., 2009). São inúmeras espécies com 

potencial de causar danos como a broca pequena Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 

1854), (Lepidoptera: Crambidae), o tripes Frankliniella schultzei (TRYBOM, 1920) 

(Thysanoptera: Thripidae), a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (MEYRICK, 1917), 

(Lepidoptera: Gelechiidae) a mosca-branca Bemisia tabaci (Genn.) Biótipo B 

(Hemiptera: Aleyrodidae) o pulgão Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) a 

lagarta rosca Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera: Noctuidae), a mosca 

minadora Liriomyza sativae (BLACHARD, 1938) (Diptera: Agromyzidae), as brocas-

grandes-dos-frutos Helicoverpa zea (BODDIE, 1850) (Lepidoptera: Noctuidae), lagarta 

do cartucho do milho Spodoptera frugiperda (SMITH, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), 

Spodoptera eridania (CRAMER, 1782) (Lepidoptera: Noctuidae) o ácaro vermelho 

Tetranychus evansi (BAKER e PRITCHARD, 1960) (Acari: Tetranychidae) e a 

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) (GALLO, 2002; 

GRAVENA, 2003). 

Muitos desses artrópodes-praga são espécies exóticas introduzidos 

involuntariamente, por meio de alimentos, sementes e outros vegetais adquiridos de 
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outros países, tendo se intensificado a partir do final do século passado com o início da 

globalização, e maior abertura do comercio internacional. Uma vez o estabelecimento de 

espécies invasoras, estas podem levar a impactos econômicos e ambientais.  

(BERGAMASCHI; NAKANO, 1999; SUGAYAMA et al., 2014).   

 

3.4 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

H. armigera é uma espécie polífaga, cujas larvas se alimentam de diversas plantas 

cultivadas e selvagens em mais de 67 famílias hospedeiras, incluindo Asteraceae, 

Fabaceae, Malvaceae, Poaceae e Solanaceae (SPECHT et al., 2013; SPRADBERY, 

2016).  

Para Lammers e Macleod, (2007); Oerke et al. (2012); Tay et al., (2013), há 

registros de H. armigera em diversas áreas produtivas do mundo, sendo considerada 

praga-chave, economicamente importantes na África, Ásia, Europa e Oceania onde os 

custos de controle e perdas na produção são estimados em US$ 5 bilhões de dólares por 

ano, excluindo os custos socioeconômicos e ambientais.  

 Na Tailândia, H. armigera tem sido praga-chave do algodão desde a década de 

1960, onde as perdas chegaram a 31%. Na década de 1980 na Austrália já se estimava 

aumento de custos de 40% com inseticidas, no mesmo período na África e na Índia onde 

a H. armigera foi identificada pela primeira vez em 1987, ocorreram redução na produção 

em tono de 61% nas culturas de guandu, grão de bico e algodão (MABBETT et al., 1980; 

WILSON, 1981; OERKE et al., 2012).  

Em 2003 na Servia e Montenegro, mais de 80% das plantas de milho, girassol e 

soja foram atacadas. No mesmo ano na Itália 30% dos frutos e 70% das plantas de pimenta 

foram danificados. Em Portugal e Espanha a H. armigera é uma das pragas predominantes 

e mais importante da cultura do tomateiro (SEKULIĆ et al., 2004; SANNINO et al., 2006; 

LAMMERS e MACLEOD, 2007).     

 No Brasil a H. armigera até a safra agrícola de 2012/13 era considerada praga 

quarentenária A1, isto é uma praga exótica não presente no país, até ser encontrada e 

identificadas nos estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso e Paraná, nas culturas de algodão 

e soja (CZEPAK et al., 2013; SPECHT et al., 2013). De acordo com Rodrigues (2013), a 

H. armigera se espalhou rapidamente em todo o território nacional, aonde os prejuízos 

causados aos agricultores ultrapassaram R$ 10 bilhões de reais. Já há registros de ataques 
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nas culturas de soja, feijão, milho, algodão e hortaliças, principalmente nos cultivos de 

solanáceas como tomateiro e pimentão.   

 

3.4.1 Aspectos biológicos e comportamentais de Helicoverpa armigera 

 

A H. armigera é uma Lepidóptera da família Noctuidae, holometábolo, ou seja, 

de metamorfose completa, em que o seu desenvolvimento biológico passa pelas fases de 

ovo, larva, pré-pupa, pupa e adulta (ALI et al., 2009; ÁVILA et al., 2013; SPRADBERY, 

2016).   

De acordo com Araújo (1990); Mensah (1996), os ovos de H. armigera são 

esféricos com o seu comprimento variando de 0,42mm a 0,60mm e a largura de 0,40mm 

a 0,6mmde altura, sua parte superior é lisa, porém o restante da sua superfície é esculpido 

em forma de nervuras longitudinais, tem coloração branco-creme logo após a sua 

deposição, tornando-se marrom-escuro durante o período de encubação que em média 

dura 3,3 dias.  

Cada fêmea pode ovipositar entre 1.000 até 3.000 ovos, normalmente durante o 

período noturno de forma isolada ou em pequenos agrupamentos em folhas ou sobre os 

talos, flores, frutos e brotações terminais, sendo os primeiros ovos normalmente inférteis. 

(ARAÚJO, 1990; MENSAH, 1996)   

O período larval de H. armigera pode compreender ente 14 a 30 dias onde é 

completado com o desenvolvimento de 5 a 6 instares larvais, sendo que a existência do 

6º instar depende de fatores climáticos e qualidade da alimentação, nos primeiros três 

instares, a larva apresenta coloração variando de branco-amarelada a marrom-

avermelhada e cápsula cefálica entre marrom-escuro a preto, sem marcas predominantes, 

alimentam-se inicialmente das partes mais tenras das plantas, normalmente folhas (SOSA 

et al., 2010; SPRADBERY, 2016) 

A partir do quarto instar, as larvas apresentam tubérculos abdominais escuros e 

bem visíveis na região dorsal do primeiro segmento abdominal, os quais são dispostos na 

forma de semicírculo, formando uma espécie de virgula, sendo esta característica 

importante para identificação de larvas de H. armigera, principalmente a campo (SOSA 

et al., 2010; ÁVILA et al., 2013).  

Ao final de seu desenvolvimento pode chegar a mais de 40mm e coloração desde 

tons de verde, amarelo-creme, e rosa ao castanho-avermelhado ou até mesmo preto o que 

também contribui para sua difícil identificação a campo (LAMMERS e MACLEOD, 
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2007; SOSA et al., 2010; OERKE et al., 2012; SPECHT et al., 2013; TAY et al., 2013; 

SPRADBERY, 2016). 

Outra característica detectável nas larvas desta espécie diz respeito à textura do 

seu tegumento, que se apresenta com aspecto levemente coriáceo, que pode estar 

relacionada à capacidade de resistência que o inseto apresenta aos inseticidas químicos, 

especialmente para os produtos que têm ação de contato, como piretroides, 

organofosforados e carbamatos (ÁVILA et al., 2013). 

No final do seu desenvolvimento a lagarta cessa sua alimentação e procura o solo 

ou substrato com condições de umidade e temperatura adequadas e confecciona uma 

proteção externa, transforma-se em pupa (SOSA et al., 2010; ÁVILA et al., 2013).  

A pupa de H. armigera é do tipo obtecta, apresentando superfície lisa e 

arredondada, afinado na ponta superior formando dois espinhos paralelos, apresentando 

uma colocação marrom-castanha com dimensões que variam entre 12 a 20mm, este 

estágio dura entre 10 a 21 dias e dependendo das condições climáticas, podendo entrar 

em diapausa facultativa em temperaturas em torno de 20 °C (ALI et al., 2009; ÁVILA et 

al., 2013; SPRADBERY, 2016).  

De acordo com Ávila et al. (2013) e Spradbery (2016) as mariposas de H. 

armigera tem em média 3-5cm envergadura, as fêmeas apresentam longevidade média 

de 12 dias, asas dianteiras alaranjada-castanha, enquanto os machos têm longevidade de 

9,2 dias, são cinza-esverdeadas com uma linha ligeiramente mais escura no terço distal e 

uma pequena mancha escurecida no centro da asa, em formato de virgula. 

Os adultos de H. armigera apresenta alta capacidade de sobrevivência em 

ambientais adversos tais como excesso de calor, frio ou seca, e podem migrar a uma 

distância de até 1.000 km do seu ponto de pupa, associando está característica  polífaga 

das larvas, grande número de ovos, a diapausa facultativa na fase de pupa e fato de se 

obter várias gerações dentro de quatro a cinco semanas, além de resistência a algumas 

moléculas de inseticidas, faz desta espécie umas das mais fáceis de adaptação e expansão 

em novas áreas e culturas agrícolas (ARAÚJO, 1990; MENSAH, 1996; LAMMERS e 

MACLEOD, 2007; ALI et al., 2009; ÁVILA et al., 2013; AGOSTINI, 2014; 

SPRADBERY, 2016). 
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3.5 Fatores de resistência das plantas a artrópodes-praga. 

 

No processo de adaptação e evolução as plantas desenvolveram um vasto conjunto 

de estratégias de defesa para suportar a pressão de microrganismos patogênicos e 

artrópodes-praga, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução 

(ANTONIOUS e KOCHHAR, 2003). 

Resistência de planta hospedeira a artrópodes-praga é uma característica 

hereditária que possibilita a planta reduzir o crescimento de populações ou se recuperar 

de danos causadas por artrópodes-pragas (PEREIRA et al., 2015). 

A resistência é determinada por fatores químicos e físicos morfológicos que 

podem atuar de forma isolada ou conjunta. A coloração da folhagem, arquitetura da planta 

suculência e/ou rigidez de tecidos, presença de tricomas, espinhos, de forma isolado ou 

conjunta, podem agir como fatores físicos de resistência de plantas a artrópode-praga 

(LARA, 1991).  

Os fatores químicos de resistência estão associados a compostos secundário que 

não são essenciais para processos metabólicos primários, mas podem servir como funções 

adaptativas de reprodução ou defesa (ANTONIOUS e KOCHHAR, 2003). 

Bleeker et al. (2009) afirmam que os compostos orgânicos voláteis liberados por 

plantas podem atuar como aleloquímicos e podem reduzir o grau de infestação e danos 

causados por artrópodes-praga por meio de mecanismos tais como antibiose e antixenose. 

Uma planta apresenta o mecanismo de resistência por antibiose quando o 

artrópode-praga consome ou entra em contato com os tecidos da planta hospedeira, e 

causando uma série de efeitos deletérios sobre a praga alterando alguns dos seus padrões 

biológicos, como a duração das fases imaturas, oviposição, fecundidade e mortalidade 

(GALLO, 2002; BLEEKER et al., 2009).  

A resistência do tipo não preferência ou antixenose ocorre quando a planta 

apresenta algum fator que cause uma resposta negativa na praga, deixando a planta com 

menor atratividade para algumas funções básicas como alimentação, oviposição e abrigo 

(OLIVEIRA, 2014).  

 

3.5.1 Tricomas como fator de resistência   

 

Estando presente sobre as superfícies dos caules, flores, frutos e principalmente 

das folhas os tricomas atuam como fator de resistência física constituindo uma base 
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mecânica de resistência e química, sendo uma fonte secretora de exsudatos (ARAGÃO 

et al., 2000; KENNEDY, 2003). 

De acordo com Luckwill (1943) o gênero Solanum apresenta, oito tipos de 

tricomas (Figura1), sendo quatro do tipo não-glandular (II, III V e VIII), e quatro do tipo 

glandular (I, IV, VI e VII).  

 

 
Figura 1.  Figura adaptada Glass (2012). Descrição dos tipos de tricoma de acordo com classificação de  

Luckwill (1943).   

 

Os tricomas glandulares tem um papel importante no complemento da defesa 

química nas espécies de Solanum spp. devido à secreção de aleloquímicos como 2-

tridecanona, zingibereno e acil-açúcares e outras (ARAGÃO et al., 2000). Conforme 

Antonious e Koachhar (2013) há forte correlação entre a densidade de tricomas por 

milímetro quadrado e por gramas de folíolos frescos com os teores de aleloquímicos 

nestas estruturas. 

 

3.5.1 Zingibereno como fator de resistência a artrópodos-praga  

 

No grupo dos aleloquímicos responsáveis por conferir resistência ao gênero 

Solanum a artrópodes-praga, se destaca o zingibereno (C15H24), presente nos genótipos 

Solanum habrochaites var. hirsutum (L. hirsutum f. typicum) (PI-127826 e PI-127827) 

(ANTONIOUS e KOCHHAR, 2003; NEIVA, 2011; OLIVEIRA, 2014; ZANIN, 2015).  
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O zingibereno é um sesquiterpeno, estrutura compostos com 15 carbonos, 

pertencentes ao grupo químico dos terpenoides ou isoprenoides, produtos do metabolismo 

secundário (PROBST, 2012). 

Seu nome tem origem no gengibre (Zingiber officinalis), planta que contém 

grande quantidade desta substância (NEIVA, 2011).  

Seu precursor é o farnesil difosfato que é sintetizado pelo isopentenil difosfato o 

qual é sintetizado por rotas derivadas do ácido mevalônico nos cloroplastos (via 

plastidica), ou pela via do 2C-metil-D-eritritol-4-fosfato (PROBST, 2012).  

 De acordo com Gonçalves, (2006) o zingibereno é liberado pelos tricomas 

glandulares dos tipos IV e VI, presentes em elevada quantidade na epiderme foliar de S. 

habrochaites var. hirsutum PI-127826.  

Teores de zingibereno acima 0,3 (absorbância a 270nm em leitura 

espectrofotômetro) proporciona as plantas resistência ao ácaro vermelho (GONÇALVES 

et al., 2006), acaro rajado (OLIVEIRA, 2015) mosca-branca e traça do tomateiro. (LIMA 

et al., 2016)  

Freitas et al. (2000) relatam um valor de herdabilidade de 67,8% para a 

característica de elevados teores de zingibereno e que a herança para o teor de zingibereno 

é monogênica e controlada por um alelo recessivo, o qual possui dominância incompleta 

para baixos teores desta substância.  

Por sua vez Lima et al. (2015) após estudos de herdabilidade no sentido amplo, 

relatam um valor de 81,9% para a herança do teor de zingibereno nos folíolos das plantas 

o qual indica que a maior parte da variação é de natureza genética, com possibilidade de 

ganho mediante a seleção de indivíduos com alto teor de zingibereno em populações 

segregantes.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do experimento 

 

O experimento foi realizado no Setor de Olericultura e no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal/Horticultura, do Departamento de Agronomia, no Campus CEDETEG 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, em Guarapuava-PR que está 

localizada nas coordenadas S 25°23’00’’ de latitude Sul e 51°29’38.50’’ de longitude 

Oeste, a uma altitude de 1.024 metros 

 

4.2. Genótipos de tomateiro e cultivo das plantas  

 

Para os bioensaios foram selecionadas a espécie selvagem S. habrochaites var 

hirsutum PI-127826 com altos teores de zingibereno, a cultivar comercial cv. Redenção 

S. lycopersicum desenvolvida pelo IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco) para 

processamento industrial lançada em 1998, com baixos teores de zingibereno, quatro 

genótipos selecionados do cruzamento interespecífico entre S. habrochaites var hirsutum 

PI-127826 x cv. Redenção S. lycopersicum) selecionadas na geração (F2RC1), 

denominados RVTZ 2011-079-117, RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, 

RVTZ-2011-079-503. 

A multiplicação das plantas foi realizada, em bandejas de poliestireno de 128 

células, contendo substrato comercial. Após 20 dias, as plântulas foram transferidas para 

vasos (5dm3), e mantidas em casa de vegetação até os 45-60 dias, quando foram utilizadas 

nos bioensaios.  

Durante o desenvolvimento das plantas, foram feitas adubações, a base de 

nitrogênio e potássio, irrigação durante todo o ciclo da cultura e tutoramento dos ramos. 

Não foi realizado nenhum tratamento para o controle de pragas.  
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4.3 Avaliação dos fatores de resistência.   

 

4.3.1 Quantificação e variações dos teores de zingibereno  

A fim de quantificar e identificar possíveis variações dos teores de zingibereno 

durante o dia e noite, em um período de 24 horas, foram realizadas análises, utilizando-

se a metodologia proposta por Freitas et al. (2000). 

Para este estudo foram realizadas levantamento a cada 2 horas em um período de 

24 horas, dividido em dois turnos, dia e noite. O turno do dia (TD) com amostragem as 

(8:00h; 10:00h; 12:00h 14:00h; 16:00h; 18:00h) e turno da noite (TN) com amostragens 

as (20:00h; 22:00h; 00:00h; 02:00h; 04:00h; 06:00h) divididos de acordo com 

informações do SIMEPAR (2016) para a cidade de Guarapuava-PR, onde a hora prevista 

para pôr do sol do dia 28 de março (18:09h) e para o nascer do sol do dia 29 de março 

(6:14h) com temperatura média e umidade relativa em 23,33°C e 81% respectivamente 

(Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Variação da temperatura, umidade relativa e pluviosidade durante o 
experimento nos horários de coleta. UNICENTRO, Guarapuava, PR, 2016. 

 

As análises foram realizadas em 24 plantas de cada genótipo, sendo analisadas 

duas plantas diferentes a cada intervalo de duas horas. De cada planta foram feitos dois 

levantamentos, totalizando 48 coletas de cada genótipo ao longo do período de 24 horas. 

Cada coleta foi composta de seis discos de 7mm de diâmetros colocados em tubos 

de ensaios, retiradas com auxílio de um vazador, de folíolos jovens do terço médio 

totalmente expandidos. Posteriormente foram adicionados 2mL de hexano em cada tubo e 

estes agitados em aparelho vórtex por 40 segundos (Freitas et al 2000).   

O extrato foi submetido a leitura de absorbância em aparelho espectrofotômetro 

(Gehaka Modelo: UV-380G), em comprimento de onda de 270nm, sendo essa 

absorbância diretamente proporcional a quantidade de composto no extrato. 

Afim de verificar se o dano mecânico causado pela retirada dos discos ao longo 

das (24h), poderia influenciar nos teores de zingibereno, foi realizado um experimento 

similar ao primeiro, alterando o número de plantas, onde foram utilizadas apenas duas 

plantas por genótipo em todo o levantamento ao invés de duas plantas diferentes a cada 

intervalo de duas horas como realizado no primeiro experimento.   

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 Média
UR% 79 65 51 65 72 85 97 96 96 96 85 79 81
TCo 25 24 29 27 26 23 21 20 20 21 21 23 23

Pluviosidade (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turno do Dia Turno do noite
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4.3.3 Identificação e contagem dos tricomas foliares  

  

Para identificação e quantificação dos tricomas, foram coletados três folíolos 

jovens e expandidos da parte mediana das plantas de tomateiro da espécie selvagem S. 

habrochaites var hirsutum PI-127826, S. lycopersicum cv. Redenção, e quatro genótipos 

com alto teor de zingibereno, selecionadas do cruzamento interespecífico (F2RC1), 

identificadas como RVTZ 2011-079-117, RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, 

RVTZ-2011-079-503, cultivadas em casa de vegetação com 40-50 dias de idade.   

Para cada folíolo recém coletados foram confeccionadas quatro lâminas da face 

abaxial e quatro da face adaxial, com auxílio de esmalte cosmético incolor acrescido de 

grafite moído. As lâminas com os cortes foram analisadas em microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) (Vega3 Tescan XM) HV a 5kv, de 1mm2, para obtenção das imagens. 

A identificação dos tipos de tricoma foi feita separadamente nas faces abaxial e 

adaxial, segundo a classificação Luckwill (1943), onde os tricomas foram identificados 

em glandular tipo (I, IV, VI, VII) e não glandular tipo (III, V, VIII).   

 

4.4 Bioensaios com larvas de H. armigera 

 

4.4.1 Obtenção e criação das larvas de H. armigera 

 

Para formação da criação estoque, foram adquiridos ovos de H. armigera de uma 

criação massal (Bug Agentes Biológicos, Piracicaba, SP, Brasil). Os ovos foram 

acondicionados em recipientes plásticos (250mL) até eclosão das larvas.  

As larvas recém-eclodidas foram repicadas em quantidade de 10 indivíduos em 

copos plástico de 50,0mL, contendo dieta artificial, preparada de acordo com a 

metodologia de Greene et al. (1976), à base de feijão, germe de trigo, farelo de soja, 

caseína, levedura de cerveja, antibióticos e proteínas. Os copos foram fechados com 

tampas de acrílico e furados com alfinete entomológico. As larvas foram mantidas no 

recipiente até fase de pupa. 

As pupas foram colocadas em recipientes plásticos revestidas interiormente com 

papel toalha e fechados com tecido voil até a fase adulta, quando foram transferidas para 

gaiolas de PVC 100mm, forradas com papel absorvente e cobertas com tecido voil, onde 

ocorria a oviposição. No interior das gaiolas foi colocada solução de mel a 10%, embebida 

em algodão, para a alimentação.   
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Todas as fases foram mantidas em câmaras climatizadas, tipo BOD, (25±3ºC, 

umidade relativa de 70 ± 5% e fotofase de 14 horas) 

 
4.4.2 Bioensaios de sobrevivência e comportamento alimentar   

 

Com o objetivo de avaliar a sobrevivência, comportamento e alimentação de 

larvas neonatas de H. armigera foram realizados bioensaios sem chance de escolha.  

Estes bioensaios foram realizados em placas de petri (60mm de diâmetro), 

preenchidas com uma espuma umedecida em água destilada. Sobre esta espuma, foi 

inserido, individualmente, um disco foliar de 30mm de diâmetro, retirado de folíolos 

jovens, totalmente expandidos do terço médio de cada um dos genótipos, mantendo-se a 

face inferior voltada para baixo. 

 Sobre cada disco foi transferida uma larva recém eclodida da criação, com auxílio 

de um pincel de cerdas finas. As larvas foram mantidas sobre os discos em câmara 

climatizada do tipo BOD (temperatura 25±1ºC, umidade de 70±10% e fotofase de 14 

horas), durante 48 horas sendo avaliadas a cada 24 horas onde fora trocado os discos 

foliares.  

Foi avaliado o comportamento alimentar das larvas atribuindo notas para número 

de lesões e tamanho das lesões utilizando lupa estereoscópica, (Nikon 1513), e adaptando 

a escala de notas proposta por Barbosa (1994) e Labory (1996), citada por Lima (2015). 

Notas para lesões nos discos: nota 0 - nenhuma lesão, nota 1 (1 a 3 lesões), nota 2 

(4 a 10 lesões); nota 3 (11 a 20 lesões); nota 4 (21 a 60 de lesões); e nota 5 (acima de 61 

lesões).  

Notas para porcentagem dano nos discos: nota 0 = sem danos, nota 1 (1 a 5%); 

nota 2 (5,1 a 20%) ; nota 3 (20,1 a 50%) nota 4 (50,1 a 80%)  nota 5 (acima 80%). O 

experimento foi delineado em blocos inteiramente casualizados com 30 repetições.    

 

4.4.3 Bioensaios de locomoção  

 
Para identificação de resistência por antixenose, foi adaptado o procedimento 

conhecido como ‘corrida do ácaro’, proposto por Weston e Snyder (1990). Foram 

coletados 20 folíolos jovens, totalmente expandido, retirados do terço médio das plantas 

de tomateiro. 
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Os folíolos foram recortados com auxílio de um vazador em arenas de 30mm de 

diâmetro e no meio da arena distribuído duas larvas neonatas. Realizou-se, então, a leitura 

da distância percorrida pelas larvas após 20, 40 e 60 minutos, em relação ao centro da 

arena, em milímetros, com auxílio de uma régua. O centro da arena fora marcado com 

um palito e quando a larva saía da arena, considerava-se como distância percorrida pela 

larva a máxima medida da arena.  

 

4.4.4 Bioensaios com chance de escolha   

 
Com o objetivo de avaliar a preferência das larvas de H. armigera em relação aos 

genótipos de tomateiro, foram realizados experimentos com chance de escolha em arenas. 

Estas arenas consistiram, em placas de petri de 60mm de diâmetro contendo uma camada 

de algodão umedecido com água destilada.  

Nas extremidades opostas das placas foram inseridos dois discos foliares de 30mm 

de diâmetro de dois tratamentos distintos, os quais foram conectados por uma fita 

continua de acrílico transparente. 

Todos os discos foliares foram obtidos de folíolos jovens, totalmente expandido, 

retirados do terço médio das plantas e dispostos na placa de petri com a face adaxial 

voltada para cima. Foi distribuída, uma lagarta na porção mediana da fita, a qual permitia 

a livre passagem da larva aos folíolos de ambas as extremidades.  

A liberação dos indivíduos foi realizada com auxílio de pincel de cerdas finas. As 

placas foram mantidas durante 24 horas em câmara climatizada tipo BOD (temperatura 

25±1ºC, umidade de 70±10% e fotofase de 12 horas). O experimento foi realizado em 

delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições. 

 
 
4.4.5 Bioensaios de avaliação da biologia da H. armigera.   
 

 
Os bioensaios formados por 60 repetições, foram realizados em placas de Petri 

(60mm de diâmetro),  com algodão umedecido em água destilada, onde foram inseridos, 

folíolos jovens, totalmente expandidos do terço médio de cada genótipo.  

Sobre cada folíolo foi transferida uma larva recém eclodida da criação, com 

auxílio de um pincel de cerdas finas mantidas em câmara climatizada do tipo BOD 

(temperatura 25±1ºC, umidade de 70±10% e fotofase de 14 horas).  
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A sobrevivência nos estágios de larva e pupa, foram avaliadas diariamente. Os 

folíolos foram trocados sistematicamente até a morte ou início do estágio de pupa, sendo 

fotografados antes e após a exposição das larvas para avaliação da área foliar danificada 

com auxílio do software ImageJ.   

Foram quantificados o peso com auxílio de uma balança de precisão (Shinadzu 

AUW220D) e o comprimento das larvas por meio de um paquímetro digital (Starrett 799) 

com intervalos de 48h. até a morte ou formação do estágio de pupa.  

As pupas formadas foram acondicionadas em recipientes plásticos cobertos por 

tecido voil e mantidos em câmara climatizada do tipo BOD (temperatura 25±1ºC, 

umidade de 70±10% e fotofase de 14 horas). O peso das pupas foi aferido com auxílios 

de uma balança de precisão após 24h de sua formação.   

 

  4.5 Análises estatísticas  

 

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade de 

variâncias mediante os testes de Shapiro Wilk e Barlett, respectivamente, nos casos em 

que estas condições foram atendidas, realizou-se análise de variância, e as médias foram 

agrupadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa 

estatístico Sisvar (FERREIRA, 2008).  

Os dados referente aos teores de zingibereno, densidade dos tricomas foliares  e 

dos bioensaios sem chance de escolha e de biologia da H. armigera, foram transformados 

pela equação √(X+0,5).  

Os dados coletados nos bioensaios com chance de escolha a tendência foi 

analisada utilizando as percentagens de escolha, demostradas nos gráficos. software 

Microsoft Excel (2016).     
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Análise dos tricomas foliares.  

 

Foram identificados nos genótipos com alto teor de zingibereno S. habrochaites 

var hirsutum PI-127826, RVTZ 2011-079-117, RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-

079-335, RVTZ-2011-079-503, os tricomas glandulares do tipo (I, IV, VI, VII), e não 

glandulares do tipo III, V, VIII. Na cultivar com baixo teor de zingibereno (S. 

lycopersicum) foram identificados tricomas glandulares do tipo IV, VI e não glandulares 

do tipo III, V, VIII (Tabela 2). 

Os tipos de tricomas glandulares do tipo I, IV, VI, VII encontrados nas cultivares 

com alto teor de zingibereno (Figura2) estão em acordo com os identificados por Aragão 

et al., (2000); Toscano et al., (2001); Gonçalves et al., (2006); Glas et al., (2012); Oliveira, 

2014).  

Para a cultivar Redenção da espécie S. lycopersicum, os tricomas identificados 

foram os mesmos encontrados por Toscano et al., (2001) e Gonçalves et al., (2006); nas 

cultivares Bruna VFH, Santa Clara, TOM-556 e TOM 584.     

Em relação a quantidade de tricomas avaliados na face abaxial (AB) e adaxial 

(AD) das folhas foi observado que para o tricoma glandular do tipo IV, o genótipo PI-

127826 apresentou as maiores densidades. Entre os genótipos da F2RC1 o genótipo 

RVTZ-2011-079-335 apresentou as maiores quantidades de tricomas na face AD e as 

menores na face AB, para a mesma característica avaliada. Para os tricomas glandulares  

do tipo VI, todos os genótipos com alto teor de zingibereno não se diferenciaram entre si 

na face AD. A cultivar Redenção obteve as menores quantidades de tricomas em ambas 

as faces para os tipos glandulares IV e VI (Tabela 2)  

Freitas et al., (2002); Gonçalves et al., (2006) identificaram correlação 

significativa  e positiva entre os tricomas glandulares do tipo IV e principalmente do tipo 

VI com teores de zingibereno, os quais podem ser usados para seleção indireta de plantas 

com elevados níveis de zingibereno para resistência a pragas. 
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Figura 2.  Tricomas glandulares identificados conforme a classificação de Luckwill (1943)  
(A) Tricoma glandular VI (B) Tricoma glandular IV (C) Tricoma glandular VII (D) 
distribuição dos tricomas glandulares 1mm2 (E) visão geral da superfície abaxial. 
Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2016.    
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Tabela 2. Teor de zingibereno e número médio de tricomas glandulares e não glandulares 
por mm² presentes nas superfícies abaxial (AB) e adaxial (AD) de genótipos de tomateiro 
conforme a classificação de Luckwill (1943). Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2016. 

 
Médias seguidas de mesma letra  na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,01).  
 
 
 
5.2 Quantificação e variações dos teores de zingibereno  
 

Com relação aos genótipos, houve diferença estatística entre os teores médios de 

zingibereno (Tabela 3). A espécie selvagem S. habrochaites var hirsutum PI-127826, 

apresentou o maior teor de zingibereno, se diferenciando das demais, seguido dos 

genótipos (F2RC1), RVTZ 2011-079-117, RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, 

RVTZ-2011-079-503, os quais não se diferenciaram entre si.  

Os teores de zingibereno encontrados nestas plantas as classificam como 

genótipos de alto teor zingibereno (com absorbância acima de 0,3 na leitura a 270nm) 

teores que de acordo com Aragão et al., (2000); Toscano et al., (2001); Gonçalves et al., 

(2006); Glas et al., (2012); Oliveira, (2014); Lima, (2016) os quais  são suficientes para 

apresentar efeitos de antixenose e antibiose em artrópodes-praga. 

Na avaliação no período de 24h não houve diferença significativa na variação dos 

teores de zingibereno avaliados entre os turnos (dia e noite) ou entre as amostragens a 

cada 02 horas nos genótipos avaliados. Tanto nas avaliações considerando ou não o dano 

mecânico nas plantas gerado pela extração dos discos foliares.   

Esses resultados mostram que o efeito abiótico, luminosidade, não interferem nos 

teores de zingibereno, independente do genótipo avaliado em um período de 24h.  

 
5.3 Bioensaios de comportamento e alimentação sem chance de escolha para H. 

armigera 

IV IV VI VI  IV+VI  IV+VI  IV+VI 
III+V+ 

VIII  
III+V+ 

VIII 
AB AD AB AD AB AD AB+AD AB AD

RVTZ-2011 pl#117 (Alto) 0,3784 b 65.66  b 26.91 b 6.66 bc 5.00 a 72.33 bc 31.91 b 104.25 b 5.41 b 3.16 bc

RVTZ-2011 pl#185 (Alto) 0,3873 b 70.25 b 32.41 b 7.66 b 6.75 a 77.91 b 39.16 b 117.08 b 1.33 ab 0.26 d

RVTZ-2011 pl#335 (Alto) 0,4607 b 40.00 c 56.75 a 4.58 c 5.41 a 44.58 c 63.66 a 108.25 b 0.66 ab 0.66 cd

RVTZ-2011 pl#503 (Alto) 0,4015 b 59.91 b 32.33 b 8.41 b 4.66 a 68.33 b 37.00 b 105.33 b 4.08 ab 3.58 b

S. lycopersicum (Redenção) 0,0687 c 0.00 d  1.160 c 0.500 d 0.00 b 0.00 d 1.660 c 1.6600 c 59.91 a 9.08 a 

PI 127826 0,7835 a 92.58 a 61.66 a 12.91 a 6.91 a 105.50 a 67.08 a 172.58 a 0.16 c 0.33 d

CV 9.4 7.04 5.59 11.09 22.18 7.51 11.8 13.25 20.77 22.85

Tricomas não 
Glandulares  

(mm2)
Tricomas Glandulares (mm2)

Teor de  (ZB)
abs 270nmGenótipo
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Foram avaliados a sobrevivência e comportamento alimentar da H. armigera 

quando expostas à presença de genótipos de tomateiro com elevados teores de 

zingibereno e tricomas do tipo IV e VI. (Tabela 4) 

 

Tabela 3.  Teores de zingibereno, densidades de tricomas glandulares tipo IV e VI de 
conforme a classificação de Luckwill (1943,), Sobrevivência em %, notas dadas para 
número de lesões e notas para % de área danificada a 24h e 48h horas de exposição com 
teores contrastantes de zingibereno e tricomas. UNICENTRO, Guarapuava, PR, 2016. 

 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). 1Notas para lesões: nota 0 - nenhuma lesão, nota 1 (1 a 3 lesões), nota 2 (4 a 10 lesões); nota 3 
(11 a 20 lesões); nota 4 (21 a 60 de lesões); e nota 5 (acima de 61 lesões). 2Notas de % de folíolos 
danificado: nota 0 = sem danos, nota 1 (1 a 5%); nota 2 (5,1 a 20%) ; nota 3 (20,1 a 50%) nota 4 (50,1 a 
80%)  nota 5 (acima 80%) 
 

Com relação a sobrevivência das larvas, nas duas avaliações (24h e 48h) não foram 

encontrados indivíduos mortos na superfície dos discos foliares da cultivar Redenção.  

As larvas expostas a cultivares com alto teor de zingibereno apresentaram número 

maior de indivíduos mortos, comparados a cultivar Redenção.     

 Na segunda avaliação após 48h de exposição, todos os genótipos com alto teor 

de zingibereno apresentaram indivíduos mortos, diferenciando estatisticamente da 

cultivar Redenção. 

Silva et al (2016) avaliando larvas de H. armigera com quatro dias de vida, em 

três períodos (24h, 48h, e 72h), também constatou um número significativamente menor 

de larvas mortas e crescentes durantes as avaliações sobre os folíolos de genótipos de 

tomateiro, selecionados quanto à alta densidade de tricomas do tipo IV de genótipos de 

S. lycopersicum x S. galapagense.  

Simmons et al., (2004) também observou menor sobrevivência de larvas de H. 

armigera em folhas de S. pennellii e S. habrochaites comparadas ao S. lycopersicum, 

após 72h de exposição.  

24h 48h 24h 48h 24h 48h

RRVTZ-2011-079-185 (Alto) 0.3784 b 104.25 b 80 ab 66 a 2.10 b 1.50 a 1.90 b 1.33 a 

RVTZ-2011-079-335 (Alto) 0.3873 b 117.08 b 80 ab 66 a 2.10 b  2.25 b 1.80 b 1.54 a 

RVTZ 2011-079-117 (Alto) 0.4607 b 108.25 b 90 ab 70 ab  1.80 ab 1.66 ab  1.70 ab 1.77 a 

RVTZ-2011-079-503 (Alto) 0.4015 b 105.33 b 89 ab 73 ab 2.23 b 1.76 ab 1.73 b 1.73 a

S. lycopersicum cv.Redenção (Baixo) 0.0687 c 1.66 c 100 b 100 b 3.00 c 2.20 ab 2.30 c 3.03 b 

PI 127826 (Alto) 0.7835 a 172.58 a 60 a 53 a  1.40 a 1.50 a 1.30 a 1.38 a 

CV (%) 9.4 13.25 11.76 13.92 15.73 18.46 12.02 13.70

Sobrevivência %
Notas para 
número de 

lesões1

 Notas para % 
área foliar 
danificada2 Genótipos

Teor de  
(ZB)

ab 270nm

Totalde tricomas 
Glandulares 
IV+VI (mm2)
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Tais resultados sugerem que a exposição de larvas a genótipos com alto teor de 

zingibereno ou com grandes densidades de tricomas IV e VI, reduzem a sobrevivência de 

larvas de H. armigera, porém de forma gradual, não imediata, (efeito de contato), 

necessitando de um período de exposição sobre as folhas para que ocorra a deleção.  

A cultivar Redenção nas primeiras 24h obteve as notas mais altas tanto para 

número de lesões e para área danificada. (Tabela 3) 

Os genótipos PI 127286 e RVTZ 2011-079-335 apresentaram menores notas de 

lesões e da área danificada nos discos, seguido dos demais genótipos selecionados para 

alto teor de zingibereno. 

 Na segunda avaliação, 48h após liberação das larvas observou-se que a cultivar 

Redenção tanto para número de lesões ou área danificada nos discos, obteve as notas mais 

elevadas, se diferenciado significativamente das cultivares selecionadas para altos teores 

zingibereno, que tiveram notas mais baixas.  

  Esses resultados estão de acordo com Silva et al., (2016) em estudos para avaliar 

o consumo foliar de H. armigera em genótipos de tomateiro obtidos do cruzamento 

interespecífico de Solanum lycopersicum x S. galapagense. Esses autores constaram que 

os genótipos com alta densidade de tricomas glandulares do tipo IV, apresentaram 

significativamente menores notas visuais de consumo do que os genótipos com baixa 

densidade de tricomas do tipo IV.  

Zanin (2015) e Lima et al. (2015), utilizando genótipos de tomateiro obtidos do 

cruzamento interespecífico de Solanum lycopersicum cv. Redenção vs S. habrochaites 

var hirsutum PI-127826, com alto teor de zingibereno, verificaram menores danos da 

traça do tomateiro na área foliar, bem como valores mais baixos de intensidade de danos 

nas plantas e lesões nos folíolos.  

Picanço (1995), relatou que o fato dos compostos voláteis atuarem no sentido de 

diminuir e não de impedir o início da alimentação se apresenta com resistência por 

antibiose. Da mesma forma, Boiça Júnior et al. (2012) observaram que os voláteis 

emitidos nos folíolos de tomateiros selvagens não influenciaram a escolha e o início da 

alimentação.  

Por sua vez Lima et al (2016) também relataram menores danos do acaro vermelho 

e traça do tomateiro em genótipos com alto teor de zingibereno, esses mesmo autores 

afirmam que a seleção indireta de plantas em relação ao teor de zingibereno mostra-se 

altamente eficiente na seleção de plantas resistentes a artrópodes-praga.  
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Resultados estes que estão de acordo com Lara (1991), o qual associa 

características bioquímicas e morfológicas da planta hospedeira, atuando de forma 

conjunta e afetando o desempenho ou metabolismo do artrópodes-praga, reduzindo o 

nível de dano causado a planta.  

 

5.4 Bioensaios de locomoção e aprisionamento  

 

Para verificar a interferência na movimentação de larvas neonatas de H. armigera 

foram avaliadas a distância percorrida pelas larvas em folhas de tomateiro com alto teores 

de zingibereno e alta densidade de tricomas (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Teores de zingibereno, densidades de tricomas glandulares tipo IV e VI conforme a 
classificação de Luckwill (1943,) distâncias percorridas pelas larvas em (mm) após 20, 40 e 60 
minutos de exposição com teores contrastantes de zingibereno e tricomas glandulares. 
UNICENTRO, Guarapuava, PR, 2016.  

 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05).  

 

As distâncias médias percorridas pelas larvas nos folíolos de tomateiro diferiram 

estatisticamente entre si. Aos 20 minutos todas as plantas selecionadas para alto teor de 

zingibereno F2RC1 e o acesso selvagem PI 127826, apresentaram médias de 

caminhamento menores que a cultivar comercial Redenção.  

Aos 40 minutos todos os genótipos com alto teor haviam se diferenciado da 

cultivar Redenção, comportamento semelhante aos 60 minutos, onde todos os genótipos 

com alto teor se diferiram da cultivar redenção, com menores distâncias percorridas.  

Weston e Snyder (1990) realizaram testes de repelência em folíolos de tomateiro 

(Solanum spp), demonstrando que a distância percorrida pelo ácaro rajado sobre folíolos, 

mede o grau de resistência por antixenose.  

20 minutos 40 minutos 60 minutos

RRVTZ-2011-079-185 (Alto) 0.3784 b 104.25 b 4.5 a 6.3 ab 11.2 b

RVTZ-2011-079-335 (Alto) 0.3873 b 117.08 b 5.9 a 8.6 ab 11.2 b

RVTZ 2011-079-117 (Alto) 0.4607 b 108.25 b 5.3 a 12.1 b 12.7 b

RVTZ-2011-079-503 (Alto) 0.4015 b 105.33 b 5.3 a 10.5 a 12.2 b

S. lycopersicum cv.Redenção (Baixo) 0.0687 c 1.66 c 12 b 14.0 c 15.0 c

PI 127826 (Alto) 0.7835 a 172.58 a 3.6 a 5.4 a 7.2  a 

CV (%) 9.4 13.25 19.59 19.48 16.63

Genótipos
Teor de  

(ZB)
ab 270nm

Totalde tricomas 
Glandulares 

IV+VI (mm2)

Distâncias médias percorrida pela H.armigera   (mm)
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Simmons et al., (2004) em estudos sobre locomoção e aprisionamento de larvas 

neonatas de H. armigera utilizando folhas da espécie selvagem PI 127827 (S. hirsutum) 

e PI 473422 (S. pennellii), constataram que as larvas não ficam presas aos tricomas ou 

exsudatos,  porém observaram dificuldade na locomoção quando expostas a exsudatos 

liberados pelos genótipos, oferecendo possibilidades de contribuir com a resistência à H. 

armigera, visto que o nível de sobrevivência diminuiu, indiferente do aprisonamento da 

larva.  

Pode se inferir que os teores de zingibereno e a densidade de tricomas do tipo IV 

e VI apresentados nos demais genótipos F2RC1 conseguiram efetividade, interferindo na 

movimentação das larvas neonatas de H. armigera. 

 Portanto nestes ensaios, pode associar a distância percorrida com grau de 

resistência por antixenose. 

  

5.5 Bioensaios com chance de escolha  

 
Nos bioensaios de preferência alimentar, houve diferença na frequência de escolha 

das larvas de H. armigera em relação aos genótipos avaliados. 

Quando se comparou a cultivar Redenção com os demais genótipos, (Figura 3A) 

confirmou-se a preferência das larvas a cultivar Redenção, bem como a rejeição ao 

genótipos com alto teores de zingibereno.  

Quando liberados em arenas contendo S. habrochaites var. hirsutum em 

combinação com os demais genótipos, evidenciou-se uma acentuada rejeição a esse 

genótipo selvagem, embora os genótipos RVTZ 2011-079-117, RRVTZ-2011-079-185, 

RVTZ-2011-079-335, RVTZ-2011-079-503 tenham sido selecionados pelo alto teor de 

zingibereno. (Figura 3B) 
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Figura 3. Frequência de escolhas realizadas pela lagarta Helicoverpa armigera, em relação a 
genótipos de tomateiro, Solanum lycopersicum. A) Comparação entre a cultivar padrão de 
suscetibilidade, S. lycopersicum cv. Redenção e todas as demais; B) Comparação entre o genótipo 
padrão de resistência, S. habrochaites var. hirsutum e todas as demais. UNICENTRO, 
Guarapuava, PR, 2016. 

Silva 2016 relata que genótipos de tomateiro selecionados quanto à alta densidade 

de tricomas glandulares do tipo IV mostraram-se eficientes em promover efeitos de não 

preferência no processo de seleção hospedeira de larvas H. armigera, expressando efeito 

de antixenose.  

O fato de que algumas larvas de H. armigera não rejeitar totalmente os genótipos 

com alto teor de zingibereno quando confrontadas com genótipos de baixo teor de 

zingibereno é descrita por Schoonhoven (2005) o qual afirma que os compostos emitidos 

pelas plantas alteram o comportamento de herbívoros e que tal relação não é completa 

para toda população, pois tanto a emissão quanto a recepção desses sinais químicos, 

podem ser afetados por fatores bióticos e abióticos, tanto do hospedeiro quanto do 

herbívoro.   

Estes estudos demostram a repelência como efeito de antixenose causada pelos 

tricomas glandulares, associados ao zingibereno. 
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Efeitos estes relatados para maioria dos principais artrópodes-praga do tomateiro, 

como ácaros (GONÇALVES et al., 2006; OLIVEIRA, 2014; LIMA 2016), moscas 

brancas (FREITAS et al., 2002; ZANIN, 2014), lepidópteros (ZANIN; LIMA 2015) e 

coleópteros (GIANFAGNA et al.,1992), quando avaliados em testes com com chance de 

escolha ente padrões suscetíveis e plantas com elevado teor de zingibereno.  

 

5.6 Bioensaios para a verificação de parâmetros biológicos da H. armigera  

 

As larvas onde foram oferecidos folíolos dos genótipos com alto teor de 

zingibereno apresentaram as menores taxa de sobrevivência. No acesso PI 127286, todas 

as larvas morreram em média com 5,1 dias de exposição.  

Para os genótipos RVTZ 2011-079-185 e RVTZ-2011-079-335 com alto teor do 

aleloquímico, a taxa de sobrevivência foi de 10,0% e 13,33%, respectivamente, com 

decréscimo maior nas taxas de sobrevivência nos primeiros dias de exposição (Figura 4). 

  

 

Figura 4. Taxa de Sobrevivência em % das larvas de Helicoverpa armigera em 
genótipos/hospedeiros com alto teor de zingibereno em comparação à cultivar Redenção (S. 
lycopersicum). UNICENTRO, Guarapuava, PR, 2016. 

A cultivar Redenção com baixo teor de zingibereno obteve a maior taxa de 

sobrevivência, 90%.  

Também foram observados que em todos os genótipos a maior porcentagem de 

motes aconteceram nos primeiros dias, fato descrito por Zalucki (2012), o qual descreve 

que as larvas nos primeiros instares são condicionadas a tarefa de se estabelecer e têm de 

lidar com uma matriz de caracteres internos passando pelas suas exigências e condições 



 

27 
 

alimentares e de sobrevivência, como características do hospedeiro que podem favorecer 

ou dificultar seu estabelecimento.   

Com relação ao número de dias para chegar ao estádio de pupa, as larvas expostas 

a cultivar Redenção e aos genótipos RVTZ 2011-079-503 e RVTZ-2011-079-335 não 

diferiram estatisticamente. (Tabela 5) 

Em contrapartida os genótipos RVTZ 2011-079-185 e RVTZ-2011-079-117 

tiveram médias de 35 e 39, dias, respectivamente. A longevidade das larvas nestes 

genótipos deve ser analisada em conjunto com a composição nutricional das folhas, 

associadas aos aleloquímicos como fator de antixenose, e o fato do experimento ser 

realizado em ambiente controlado, longe de variações climáticas e ataque de patógenos, 

os quais favoreceram para que as larvas  acumulassem nutrientes e condições  para 

avançar ao estágio de pupa.  

 Em relação a sobrevivência e a duração do estádio de pupa não houve diferença 

estatísticas entre os genótipos. (Tabela 5)   

Tabela 5. Sobrevivência e duração em dias do estágio de larva e pupa de Helicoverpa armigera 
sobre hospedeiros com teores contrastantes de zingibereno e tricomas glandulares. UNICENTRO, 
Guarapuava, PR, 2016.  

 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05).  

 
 

Pode se observar uma sobrevivência mais baixa assim como uma duração maior 

no estágio de pupa nos genótipos com alto teor de zingibereno.  

Quando comparamos a sobrevivência e duração dos estágios larval e pupa 

somadas, (larva + pupa), pode-se observar que a cultivar Redenção é a que apresenta 

maior taxa de sobrevivência, onde 83,33% das larvas avançam ao estágio adulto 

reprodutivo com uma porcentagem de fêmeas de 49%, em num período de 41,3 dias.      

Entre os genótipos com alto teores de zingibereno, o RRVTZ-2011-079-185 e 

RVTZ 2011-079-117, apresentaram taxa de sobrevivência 6,60%; 10,0% em um período 

larva pupa larva+pupa larva pupa larva+pupa

RRVTZ-2011-079-185 (Alto) 10.00 b 66.66 a 6.60 b 35.00 b 17.0 a 49.5 b 25 b 

RVTZ-2011-079-335 (Alto) 13.33 b 75.00 a 10.0 b 29.75 a 16.6 a 43.3 bc 27 b

RVTZ 2011-079-117 (Alto) 16.66 b 80.00 a 10.0 b 39.80 b 15.0 a 57.5 c 33 b

RVTZ-2011-079-503 (Alto) 20.00 b 83.33 a 16.6 b 26.30 a 14.4 a 42.8 a 32 b

S. lycopersicum cv.Redenção (Baixo) 90.00 a 92.52 a 83.3 a 25.50 a 15.3 a 41.3 a 49 a 

PI 127826 (Alto) 0.00 b - 0.00 b - - - -

CV (%) 12.32 15.68 19.38 4.26 10.54 3.24 10.54

% fêmeas na fase 
adulta 

Duração em diasSobrevivência % 
Genótipos
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49,5; 57,5 dias, e uma elevada porcentagem de indivíduos fêmeas de 25%; 33% 

respetivamente.  

O baixo número de indivíduos a chegar ao estágio adulto, associados ao número 

baixo de fêmeas indica uma redução da população de H. armigera quando expostas a 

plantas de tomateiro com  altos teores de zingibereno.  

Com relação aos danos aos folíolos  do tomateiro, calculadas até a morte das larvas 

ou início do estágio de pupa.  

Os genótipos com alto teor de zingibereno tiveram a menor área danificada, sendo 

que as larvas onde foram oferecidas o acesso PI 127286 tiveram um consumo médio de 

11,96 cm2 por larva, enquanto o genótipo RVTZ 2011-079-335 de 64,23cm2, sendo o 

maior valor entre os genótipos de alto teor de zingibereno (Tabela 6).  

Por sua vez a cultivar Redenção com baixos teores de zingibereno, obteve uma 

área total consumida por larva de 161,05 cm2 de folíolo, muito acima dos encontrados 

por Batista, (2015) em folhas de soja 135,3 cm2. 

 
 
Tabela 6. Sobrevivência, duração em dias, área foliar danificada, peso e comprimento, do estágio de larva, 
peso de pupa de Helicoverpa armigera sobre hospedeiros com teores contrastantes de zingibereno e 
tricomas glandulares. UNICENTRO, Guarapuava, PR, 2016.  

 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). 1cilco de vida em dias até a morte ou início do estágio de pupa.  

 

O peso e comprimento máximo das larvas até a sua morte ou início do estágio de 

pupa também foram menores nos genótipos com alto teores de zingibereno.  

Com relação ao peso das pupas, apenas os genótipos RVTZ 2011-079-185,e 

RVTZ-2011-079-117 se diferenciaram estatisticamente da cultivar Redenção. 

As plantas com alto teor de zingibereno, possuem efeito de antibiose e antixenose 

sobre a H. armigera, devido à baixa sobrevivência das larvas, maior ciclo para atingir o 

estágio adulto. Fatos que estão de acordo com Lewinsohn, e Pichersky;  (2011) os quais 

afirmam que as propriedades deterrentes e repelentes de aleloquímicos presentes nas 

pupa

peso 
comprimeto

(cm)
peso

RRVTZ-2011-079-185 (Alto) 10.00 b 11.8 bc 38.98 bc 0.054 c 08.13 c 142.19 b
RVTZ-2011-079-335 (Alto) 13.33 b 12.6 b 64.23 b 0.086 b 09.59 b 275.68 a
RVTZ 2011-079-117 (Alto) 16.66 b 15.3 b 52.99 b 0.094 b 10.96 b 152.00 b
RVTZ-2011-079-503 (Alto) 20.00 b 14.4 b 56.47 bc 0.089 b 13.14 b 230.53 a
S. lycopersicum cv.Redenção (Baixo) 90.00 a 23.4 a 161.05 a 0.291 a 24.78 a 289.56 a
PI 127826 (Alto) 0.00 b 5.16 c 11.96 c 0.023 c 05.71 a -

CV (%) 12.32 39.49 83.48 7.71 4.26 15.68

Genótipos
larva

Sobrevivencia 
% 

duração em dias 
até a morte ou 
estagio de pupa

Área folhar 
danificada 

(cmm2)
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plantas, interferem no desenvolvimento dos insetos e por Nation, (2002) e  Golizadeh et 

al., (2009)  que a adequação de uma planta como hospedeira depende da sua composição 

química e pode afetar os parâmetros biológicos e fisiológicos dos insetos. 

 

6.0 CONCLUSÃO 

 

- A espécie Selvagem S. habrochaites var hirsutum PI-127826, e os genótipos 

selecionadas do cruzamento interespecífico da (F2RC1), identificadas como RVTZ 2011-

079-117, RRVTZ-2011-079-185, RVTZ-2011-079-335, RVTZ-2011-079-503, 

apresentaram teores elevados de zingibereno, assim como altas densidades de tricomas 

totais e de glandulares do tipo IV e VI. 

 

- Os teores de zingibereno apresentes na espécie Selvagem S. habrochaites var hirsutum 

PI-127826, e do genótipos selecionadas do cruzamento interespecífico da F2RC1, não 

sofrem interferência por fatores abióticos, referentes a luminosidade ou a ferimentos 

causados por danos físicos ao folíolos quando analisados em um período de 24h .   

  

- Os mecanismos de resistência dos genótipos S. habrochaites var hirsutum PI-127826, e 

do genótipos selecionadas do cruzamento interespecífico da (F2RC1) são do tipo 

antixenose e antibiose promovidos pela combinação dos altos teores do aleloquímico 

zingibereno e pela alta densidades de tricomas principalmente do tipo IV e VI.  
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