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EFEITO DE GENóTIPOS DE Lycopersicon spp. SOBRE P. 

operculella E TOXICIDADE DOS ALELOQUIMICOS 2-TRIDECANONA E 

2-UNDECANONA 

Aut.or: Mauricio Ursi Vent.ura . 

Orient.ador: Dr. José Djair Vendramim 

RESUMO 

Est.udou-se o e:feit.o de €;en6t.ipos de 

Lycopersicon spp. sobre a t.raça P. operculella e a 

t.oxicidade do 2-t.ridecanona e 2-undecanona, visando avaliar 

o pot.encial' desses aleloquimicos como :fat.or de resist.ência 

a est.a pra€;a em t.omat.eiro. 

Inicialment.e avaliou-se a t.oxicidade dos 

eXâudatDs t;landuiaroes, de L. hirsutum f. clabratum C. H. 

Mull PI 134417 (DL ), 
!so 

do 2-t.ridecanona (DL e CL ) e do 
!so !So 

2-undecanona~ (CL ) 
!so 

para lagart.as de primeiro inst.ar de P. 

operculella. A DL 
!so 

:foi 

lagart.a, respect.ivament.e. 

o 2-t.ridecanona foi mais 

de 5,54 glândulas e 775,53 ng por 

Em relação à concent.ração let.al, 

t.6xico do que o 2-undecanona. A 

t.oxicidade (CL ) do 2-t.ridecanona aument.ou com a eleva .... ão !so ~ 
o 

da· t.emperat.ura. de 27 para 32 O, já para o 2-undecanona 

ocorreu o cont.rário. Foram analisados, at.ravés de 

colorimet.ria, os t.eores dos aleloquimicos 2-t.ridecanona + 

2-undecanona em :folhas de Lycopersicon esculentum Mill, L. 

hirsutum f. clabratum e 20 hibridos [(L. esculentum X L. 

hirsutum f. clabratum) X L. hirsutum f. clabratum)]. L. 

hirsutum f. clabratum apresent.ou os maiores t.eores. Além 

desse gen6t.ipo, apenas um híbrido, RC 20, apresent.ou t.eores 
:1 

relat.ivament.e elevados (37 % do t.eor em L. hirsutum f. 

clabratum). Com est.es mesmos €;en6t.ipos, além de L. hirsutum 



xvi 

f. clabratum com os t.ricomas removidos, est.udou-se a 

biologia compaI"ada e o número de minas por folha 24 h após 

a inf'est.ação com quat.ro lagaI"t.as de P. operculella por 

folha. Em L. hirsutum f. ~labratum foi observada 

mort.alidade laI"val . acent.uada, chegando a 100% no final 

dest.a fase; peso laI"val reduzido e pequeno número de minas 

por folha. 

claoratum 

A remoção dos t.ricomas de L. hirsutum f. 

reduziu a mort.alidade laI"val e aument.ou o número 

de minas por folha nesse gen6t.ipo. Nos inset;-os criados em 

L. hirsutum f. ~labratum sem t.ricomas glandulaI"es foi 

observado peso larva! reduzido e baixa longevidade de 

adult.os machos.' No híbrido RC 20 observou-se pesos laI"va! e 
~ 

pupal, e longevidade de machos adult.os reduzidos. 

) 
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EFFEOT OF GENOTYPES OF Lycopersicon spp. ON Phthorimaea 

operculeUa (Zelier, 1873) ANO TOXIOITY OF ALLELOCHEMIOALS 

2-TR10ANONE ANO 2-UNDEOANONE 

Aut.hor: Maurício Ursi Vent.ura 

Adviser: Dl'. José Djair Vendrarnim 

SUMMARY 

This research deals wit.h t.he effect.s of 

different.s genot.ypes of Lycopersicon spp. on t.he leafminer 

P. operculeUa. The t.axicit.y of 2-t.ridecanone and 

2-undecanone was st.udied in arder t.o evaluat.e t.he pot.encial 

of t.heses aleliochemicals as a fact.or of resist.ance of 

t.omat.o plant.s t.o t.he pest.. 

This research deals wit.h t.he st.udy of t.he 

t.oxicit.y of t.he: ~landular exudat.es of l... hirsutum f. 

,glabratum O. H. Mull PI ·134417 (LD ), 2-t.ridecanone 
50 

(LD 
50 

and LO ) and 2-undecanone (LO ) t.o first. inst.ar larvae of 
50 50 

P. operculeUa (Zeller, 1873). The LD 
50 

value was 

~1ands and 775.53 n~ per larvae, respect.ively. As t.o 

5.54 

t.he 

let.hal concent.rat.ion, t.he 2-t.ridecanone was more t.oxic t.han 

t.he 2-undecanone. The t.oxicit.y (OL ) of t.he 2-t.ridecanone' 
'- 50 

increased wit.h t.he elevat.ion of t.he t.emperat.ure from 27 t.o 
o 32 O, but. decreas~d wit.h t.he 2-undecanone. Leaves of 

Lycopersicon esculentum Mill, L. hirsutum f. ,glabratun e 20 

hybrids [(L. esculentum X L. hirsutum f. clabratum) X L. 

hirsutum f. ,glabratuml were evaluat.ed colorimet.rical1y for 

2-t.ridecanone 

hybrid, BO 20, .. 
+ 2-undecanone 

had relat.i vely 

concent.rat.ions. Only one 

amount.s of t.hese 
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compounds (37% of" t.he arnount. f"ound in L. hirsutum f"". 

clabratum). Using t.he sarne plant.s, plus L. hirsutum f". 

clabratum wit.h t.richomes removed, t.he comparat.ive biology 

and t.he nwnber of" miners per leave 24 hours af"t.er t.he 

inf"est.at.ion wit.h f"our larvae of" P. operculella per leave 

were st.udied. For L. hirsutum f". clabratum it. was observed 

a high larva! mort.alit.y (up t.o 100%). The remot.ion of" t.he 

t.richomes of" L. hirsutum f". clabratum decreased t.he larva! 

mort.alit.y and increased t.he nwnber of" miners per leaf" in 

t.his: plant.. Inse~t..s reared on L. hirsutum f". clabratum 

wit.hout. glandular t.richomes, it. was observed low larva! 

weight. and low' longevit.y of" males: adult.s:. Low larva! and 

pupal weight.s and males adult.s longevit.y was det.ect.ed f"or 

insect..s reared on hybrid BC 20. 
1. 



I - INTRODUÇÃO 

o t.omat.eiro é uma das hort.aliças mais 

cult.ivadas no mundo. No Brasil, no ano de 1990, ocupou o 

t.erceiro lu~ar em área cult.ivada e o pr~o em t.ermos de 

produção t.ot.al GOro 2.268.490,6 t.oneladas em 61.160 ha 

<RAMALHO SOBRINHO et alii, 1991). 

Um dos . principais problemas dos 

t.omat.icult.ores é o cont.role de pragas e doenças durant.e 

t.odo o ciclo da cult.ura. No que SE: reCere às pra~as, o 

at.aque inicia-se já nos primeiros dias após a emerg'ência, 

est.endendo-se at.é a Case de mat.uração e colheit.a dos 

Crut.os:. Est.a ~rande suscet.ibilidade às pragas Caz --com que 

os produt.ores ut.ilizem massivameJ"lt.~ produt.os 

f"it.ossanit.ários para cont.roIa-las:. Consequent.ement.e, vários 

problemas t.ais como o desequilibrio biológico, resist.ência 

aos J.n.se.t.icldas., re~lduos nos f"rut.os e int.oxicaç~o de 

t.rabalhadores podem ocorrer. Além disso, o cont.role quimico 

onera sensivelment.e o cust.o 

hort.aliças, pode ult.rapassar 

1993). 

de produção, que, no caso das 

10% do cust.o t.ot.al (OASTOR, 

Dent.re as diversas pra~as que at.acam o 

t.omat.eiro, dest.aca-se a t.,raça Phthori.maea o~culella 

<Zeller, 1973) que dani1'ica a área Coliar e os f'rut.os de 

t.omat.e. Nos últ.imos anos, t.em crescido sua import.ância 

principalment.e em lavouras dest.inadas a produção de t.omat.e 

rast.eiro para processament.o indust.rial. Na re~ião nort.e do 

Est.ado de São Paulo, os t.omat.icult.ores têm "tido sérias 

dificuldades para cont.rolá-la. 

Oonsiderando os aspect.os ne~at.ivos da 
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ut.illzação exclusiva do mét.odo quimico~ muit.os 

pesquisadores t.êm se pl'eocupado com o est.udo de out.ros 

mét.odos para cont.l'olar as pragas. Dent.r-o da filosofia de 

manejo int.egrado, a resist.ência de plant.as a inset.os é uma 

opção efet.iva de cont.l'ole e t.em mel'ecido uma at.enção 

cl'escent.e dos ent.omologist.as. 

Lycopersicon hirsutum f. clabratum O.H. 

Mull, principalment.e a linhagem PI 134417, é um gen6t.ipo 

selvagem de t.omat.ei:ro que t.em ap:resent.ado :resist.ência a 

muit.as pragas da cult.ura <GENTILE 8: STONER, 1968; WEBB et 

alii, 1971; FERY &: CUTHBERT JliNIOR, 1975; SCHALK 8: STONER, 

1976; KENNEDY &: HENDERSON, 1978; SCHUSTER et aliit 1979; 

JUVIK et alii, 1982a; FRANÇA et alii, 1984; GIUSTOLIN, 

1991) • várias delas conside:radas: chaves nas: condiçêSes 

brasileiras. No que se refere a P. operculella, no 

ent.ant.o, não exist.em informaçêSes a respeit.o da l'esist.ência 

da PI 134417' de L. hirsutum f. clabratum e pouco se conhece 

a respeit.o do efeit.o causado pelos aleloquimicos 

2-t.,pidecanona e 2-undecanona, !>resent.es nessa linhagem, no 

compo1"t.ament.o e biologia desse inset.o. 

Assim, esse t.rabalho foi realizado com o 

objet.ivo de det.erminar a possivel resist.ência de L. 

hirsutum. f. clabratum PI 134417 a P. operculella, bem como 

avaliar os 

2-undec:anona 

efeit.os: dos aJeloqudmicos 2-t.:ridecanona e 

sobl'e est.a praga, t.ent.ando est.abelecer as 

caract.erlst.icas det.erminant.es da :resist.ência. 
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II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Est.udos com Phtorimaea operculella (Zeller, 1873) 

2.1.1 - Plant.as hospedeiras 

Todos os hospedei:ros de P. operculella 

<Zelle:r, 1873), sejam silvest.:res ou cult.ivados, pe:rt..encem à 

fanúlla So~ceae sendo a maio:ria i.ncluída no gêne:ro 

Solanum. Ent..:re as plant.as cult.ivadas, a :refe:rida espécie é 

cit..ada como p:raga do fumo, bat..at..a, t..omat..e, l;:roselha, 

be:rinjela e pi.ment.a. Como hospedei:ros selvagens já. fo:ram 

:relat.adas: Solanum carolinense, S. ni€Tum.. S. paniculatum. 

S. t'orvum, S. verbascifolium. Datura stramonium e 
. . 

Physalodes physalodes nos EUA; Solanum commersoni. S. 

dulcamara. S. macHa. S. mimatum. Nicotiana sylvestris. 

Paeina imbricata. Hyoscyamus albus e Lycium europeum na 

Eu:ropa; Datura stramonium na Áf:rica do Sul; Solanum 

nicrum.. S. torvum. Datura 

Physales anC"Ulata na India; 

st"ramonium. D. suaveolens e 

Datura metel. D. stramonium. 

Nicanda physalodes. Nicotiana amplesicaulis. N. debneyi. N. 

c'lauca. N. coodspeedii. N. mecalosiphon. N. suaveolens. 

Physales sp., Solanum aculeatissimum. S. mauritianum. S. 

mammosum. S. nicrum. S. torvum e S. verbascifolium na 

Aust.:rália; e 

lancsdor f fii. 

rustica vaZ'". 

Nicotiana N. clutinosa. N. 

N. nudicauHs. N. paniculata. N. rustica, N. 

amarella. N. rustica VaZ'". brasilia. N.rustica 

vaZ'". humilis. N. sylvestris e Solanum melooncena no Brasil 

<Est.ado de São Paulo) <CUNNINGHAM~ 1969). 

TRA YNlER (1975) levantou a hip6t.ese de que 
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populações de P. operculeUa que irúest.am lavouras de 

bat.at.a podem ser dif'erent.es no aspect.o comport.ament.al 

daquelaS que iruest.am lavouras de t.omat.e. Para fundament.ar 

est.a possibilidade o aut.or cit.ou Ba%"t.olini 1. que r-elat.ou 

que soment.e após o período de alguns anos depois de sua 

int.rodução na Ilha de Elba a praga irúest.ou a cult.ura da 

bat.at.a mas não daniIicou lavouras de t.omat.e e berinjela. 
:2 

Também cit.ou Pescot.t. que observou que os danos e~ensivos 

na cult.ura do t.omat.e na Aust.rália só foram const.at.ados 

muit.os anos após a int.rodução da praga naquele pais. 

Por out.ro lado, NAKANO (1980) cit.ou que~ 

apesar de 1:.e-r sido const..at.ado 'pela primei:::-a vez na década 

de vint.e no Brasil (FONSECA 8: AMARAL, 1937), esse inset.o 

não provocou danos import.ant.es at.é 1977 , quando ent.ão 

começaram a ser observados grandes surt.os. 

Também segundo ZIMME~N-G~ES (1983), 

apesar dest.e inset.o t.er sido int.roduzido em Israel na 

década de vint.e~ soment.e em 1965 foi const.at.ado dano na 

cult.ur-a do t.omat.e naquele pais e soment.e a part.ir de 1977 o 

inset.o veio a se es:t.abelecer como praga em lavouras 

dest.inadas a proces:s:ament.o indust.rial. 

2.1.2 - Danos: 

Os: danos: mais import.ant.es oco:r:rem quando as: 

laga:rt.as at.acam o pa:rênquima folia%" p:rovocando a f'o:rmação 

de minas: que aument.am de t.amanho com o desenvolviment.o do 

inset.o, podendo verif'icar-se, sob at.aques int.ensos, a mo:rt.e 

iBARTOLINI, P. La Phthorimaea operculeUa Zelia%' (Lap. 

Gelechiidae-) in It.alla (Not.e sulla morfologia, 

biologia e mezzi di lot.t.a>. Redia S6: 301-379) 

1951. 

:2pESCOTT, R.T.M. The pot.at.o mot.h at.t.acks t.omat.oes. J. Dep. 

Acric. Vict. 38: 236, 1940. 
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da plant..a. Pode ocorrer ainda at.aque às brot.ações, o que 

ocasiona desenvolviment.o anormal ou mesmo mort.e da plant.a. 

Na fase de :frut.ificação, as: lagar-t.as: perfuram os frut.os 

geralment.e na região de inserção dest.es: com os 

aliment.ando- e superficialment.e da polpa ou mais 

profundamen:, sit.uação em que podem at.acar- as: sement.es. 

Em consequéncia, t.ant.o os: frut.os verdes: como os maduros 

apresent.am podridões nos locais d: s peI'furações, o que leva 

'à depreciação comercial do produt.o (SALAS &: FERNANDEZ t 

1985). 

MAYEREeOER PRIETO (1980), ut.ilizando 

infestação aT't.ificial ..::om lagaI't.as: de P. op..::;-culeUa em 

plant.as: de t.omat.e da cult.ivar ClCA-S, obt.iveram reduções 

significat.ivas: da produção de frut.os com o aument.o do 

número de lagart.as por plant.a~ havendo uma correlação 

neg'at.iva alt.ament.e significat.iva ent.re o número de lag'aI't.as: 

e a produção' do t.omat.eiro. 

2.1.3 - Aspect.os 9ioecológicos: 

LANGFORD CORY (1932) est.udaram a 

influência da t.emperat.ura no desenvolviment.o embrionário~ 

lar-val <e pupal e na at.ividade de adult.os de P. oper-culeUa.· 

Concluíram que o inset.o apresent.a g'I'ande capacidade de se 

mant.er vivo, e às: vezes at.ivo, numa grande amplit.ut,ie.> de 

t.emperat.ura. Também correlacionaram as t.emperat.uras: 'e 

precipit.ações com surt.os seveI'OS nos: campos de cult.ivo de 

bat.at.a~ evidenciando que, em condições de seca e 

t.emperat.ura elevada, as: populações dest.e 'inset.o aument.aram 

significat.i vament.e. 

DOREST~ NIEVES (1968) est.udaram 

comparat.ivament.e a biologia de P. oper-culeUa em folhas: de 

bàt.at.a, fumo e t.omat.e. Após observar-em t.odas: as fases do 

ciclo biológico do inset.o, concluíram que a bat.at.a e o fumo 

const.it.uíram-se, em principio> em hospedeiros: mais 

adequados: do que o t.omat.e, cult.ura em que ocorreu alt.a 
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mort.alidade larval e redução na lon~evidade de adult.os. 

Apesar disso, o núme:N> de ovos poz- f'âmea pcz- dia f'oi 27,9 

em t.omat.eiro cont.z-a e 5,7 na bat.at.a e f'umo, 

z-espect.ivament.e~ o que levou os aut.oz-es a inf'ez-iz-em que 

est.a caract.ez-ist.ica pode Íavorecer at.aques violent.os e 

int.ensos da pz-a~a em cult.ivos de t.omat.e. 

BROODRYK (1971) est.udou a inf'luência de 

fat.oz-es na biolo~ia de P. operculella. o 
. desenvolviment.o embrionário e eclosão das J.a~art.as, bem 

como o desenvolviment.o pupal, não foram influenciados pela 

umidade .z-elat.i va. Alt.<'ls int.ensidades luminosas inibiram a 

. post.ura,. sendo que 2" t.emperat.ura ót.ima para oviposição 

est.eve ent.z-e 20 e 30° C. 

SANTORINI (1971) criou P. operculella em 

+ ° t.ubérculos de bat.at.a a t.empez-at.ura de 27 - 1 C e umidade 

z-elat.iva de 60 a 65%, obt.endo 23,5 dias como período de 

duração do' ciclo (ovo at.é adult.o). As fêmeas adult.as, 

aliment.adas com Biopol (compost.o ut.ilizado para aliment.ação 

Lie.abe1has>, coloca:r-am, em média>- 196 ovos. 

TOMOHIRO &: SAlTO (1973) observa:r-am que, sob 

condições nat.urais de t.emper..at.ura e luz, a cópula ocor:r-e 

numa longa faixa de t.empo ent.:r-e a meia noi"t.e e o amanhece:r-. 

Já, em condições de labo:r-at.ório, foi 

25° C a exist.ência de t.:r-ês pe:r-íodos: 

possivel obse:r-var a 

um ant.erior à cópula 

que dura ap:r-oximadament.e dez ho:r-as; o período de cópula com 

duração de dez a t.:r-int.a ho:r-as que oco:r-re soment.e no escuro; 

e um pe:r-íodo de t.:r-int.a ho:r-as ou mais após a eme:r-gência em 

que a cópula oco:r-:r-e mesmo na ausência de escuridão. 

Ut.ilizando a:r-madilhas cont.endo f'âmeas 

vi:r-~ens de P. operculeUa, KRAMBIAS (1976) verificou que as 

capt.uras de machos da espécie ocor:r-e:r-am p:r-incipa1ment.e 

ant.es ou uma a duas ho:r-as: após o pÔr do soL Elas 

áument.a:r-am com a velocidade do vent.o na faixa de 0,1 a 4,7 

m/s; decresce:r-am com alt.as umidades relat.ivas na faixa de 

69 a 92% e não foram afet.adas pela t.emperat.ura. 

FENEMORE (1977), est.udando a fecundidade de 
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P. operculella .. const.at.ou que det.ernrlnadas Iêmeas não 

realizaram post.ura e o número ~mo de ovos por Iêmea Ioi 

336. O número de ovos não 101 cOI'relacionado com o peso 

pupal das Iêmeas, mas o peso pupal dest.as e o número de 

ovos maduros nos ovários após a emer~ência Ioram 

posit.ivament.e correlacionados. Fêmeas 

pequeno número de ovos (média de 

vir~ens 

7,7) não 

colocarari1 um 

viáveis e 

t.iveI'am a mesma lon~evidade das Iêmeas Iecundadas. Os 

machos viveram mais que as Iêmeas virgens e :fecundadas O 

pico de oviposição ocorreu de dois a cinco dias ap6s a 

emergência e decllnou ""pós os set.e dias. O número de ovos 

por fêmea não :foi ciet.ado pelo nÚlnepo de vezes que as 

Iêmeas copularam. 

NEUP ANE (1977) observou, em condições 

nat.urais, no Nepal, que a longevidade de adult.os de P. 

opercul.ella no verão :foi de 5,3 e 6,0 dias para machos e 

Iêmeas, respect.ivament.e. A cópula dUl"oU 114 nrlnut.os, sendo 

que a ovtposição iniciou-se 24 hoI'as após. O número de 

ovos por .fêmea :foi de 52,6. Os períodos de incubação, 

1arval~ pré-pupal e pupal :foram, respect.ivament.e, 3-4, 

11-12, 2-3 e 5-8 dias. A pr-óporção ent.r-e os sexos Ioi de 

1:1. Solanum tuberosum {bat.at.a> :foi o hospedeiro prelerido 

em relação a S. meloncena (berinjela), S. nigrum (er-va 

moura), Lycopersicon esculentum <t.omat.eiro) e Capsicum 

annuum (piment.ão). 

O eleit.o do aliment.o das lagart.as no 

desenvolviment.o de P. operculella :foi est.udado por GOMAA et 

al.ii (1978). Os menor-es períodos de desenvolviment.o larva! 

e pupal, bem como os seus maiores pesos e mais alt.as t.axas 

de emergência de adult.os ocorreram quando t.ubérculos de 

bat.at.a :foram oIerecidos como dieta. Com est.e aliment.o, os 

adult.os viveram mais e houve uma maior pr-odução de ovos 

por :fêmea, quando comparados com IOlhas de t.omat.e e bat.at.a. 

SINGH 8: CHARLES (1978) criaram P. 

operculella em diet.a art.ilicial por t.r-ês ~erações. . A 

duração do ciclo de vida loi de 23 dias nessa diet.a e 18,5 
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dias em t.ubérculos de bat.at.a, a 30 :t 2° C com 16 hor-as de 

fot.ofase. A duração das fases: 1az.v.a1 e pupal, a viabilidade 

das: fases 1az.v.a1 mais pupal, a fecundidade e o peso' pupaI 

na diet.a e nos t.ubérculoS' for-amt r-espect.ivament.e t 13 e 11,8 

dias:; 5,.5 e 4,5 dias; 76,1 e 100%; 102 e 169 ovos: pOI' 

fêmea; 8,.3 e 11,4 m~ (fêmeas) e 7,.7 e 9,1 mgo (machos). 

EL-SHERIF et aHi (1979) compararam o efeit.o 

de diferent.es concent.raç5es 

adult.os de P. operculeUo 

fert.ilidade. Concent.raç5es de 

{ e açúcar 

sobre a 

5 a 20% 

oferecidas 

lon~evidade 

aos 

e 

sacarose 

proporcionaram aume~t.o no :nÚMero de ovos por fêmea, bem 

como na sua longevidade, sendo que a concent.ração em que se 

obt.iveram os melhores result.ados foi 5%. Tant.o para machos 

quant.o par-a fêmeas) os inset.oS' acasalados viveram mais do 

que os não acasalados. 

GOMAA et al.ii (1979) est.udaram o eleit.o do 

fot.operiodo' no desenvolviment.o de P. opercul.ella. o 
periodo de incubação loi significat.ivament.e afet.ado pelas 

mudanças nos periodos delU3 e escuridão, sendo mais baixo 

com fot.oCase de doze horas.~om mais ou menos de doze horas 

de luz, houve um aument.o gradual do per-iodo de incubação. 

Também a capacidade de post..UZ'a~ bem como a longoevidade dos 

adult.os, t.iveram valores m.Xrdmos com doze horas de luz, 

decrescendo gradualment.e at.é at.ingoir o minimo em condiç5es 

de ~mplet.a escuridão luz cont.inua. o mesmo foi 

observado em relação aos pesos larva! e pupa!; a duração 

dest.as fases, por out.ro lado, 

de luz. 

não foi afet.ada pelo regime 

MAYEREGGER PRIETO (980) est.udou o 

desenvolviment.o de P. operculeoUa em folhas de t.omat.eir-o em 

condiç5es de laborat.ório com t.emperat.u:r-a de 25 ± 2,0 C e 

umidade relat.iva de 70 ± 10%. Foram obt.idos 262 ovos pOI' 

'i"êmea e uma proporção sexual de 1=1. O aut.or ainda t.est.ou 

difeI'ent.es est.imulant.es para oviposição de P. operculeUa 

sendo que as i"olhas: de bat.at.a cv. Radosa se~uidas pela de 

t.omat.eiI'o cv. CICA-5 foram as preferidas. 
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Est.udando o ciclo bioló~ico de P. 

operculella, em condições de laborat.ório, KWANG-RYUL et 

alii (1980) const.at.aram 

desenvolviment.o de ovo 

primavera, a t.emperat.ura 

~ 26,8° C 21 di verao, a , as; 

set.e ~eraÇões por ano. 

at.é 

de 

e 

emergência 

18,2° C, Ioi 

no out.ono, 

do adult.o 

de 49,4 dias; 

o 
na 

no 

26,1 

dias. Uma média de 101 ovos por Iêmea, com um máximo de 

242, Ioi obt.ida. A lon~evidade dos adult.os Ioi 17,6; 8 .. 1; e 

13,3 dias na primavera (15,1° C), verão (25,3° C) e out.ono 

° (16,8 C)JO respect.ivament.e. 

CARNEIRO ALMEIDA (1984) est.udaram 

comparat.ivament.e o desenvo!!..-iment.o de P. operculella em 

IOlhas de bat.at.a 'Bint.je' e de IumO 'Burley' e 

~Amarelinho' . A cult.ivar Burley proporcionou menor 

Iecundidade, menor percent.a~em de ovos Iért.eis e maior 

longevidade de adult.os. 

Se~undo YATHOM (1986), que t.rabalhou com a 

pr~a em Israel, P. operculella é Iavorecida por alt.às: 

t.emperat.uras e seca. Nest.~ condições, 

Populações 

0-- perlodo de 

desenvolviment.o é reduzido. elevadas 

ocorrem nas re~iões semi-áriâas, at.acando principalment.e a 

bat.at.a <@ o t.omat.e rast.eiro. 

BRIESE (1986). comparou em condições de 

laborat.ório, diversos parâmet.ros biológicos da :referida 

es~ ~t.ada em diversas localidades da Aust.rália. 

Fecundidade, peso das :fêmeas e duração do período de 

desenvolviment.o, em condições de baixa t.emperat.ura (12,5° 

C) _ foram os parâmet.r-os em que as populações apresent.aram 

maior-es di:ferenças. O aut.or int.erpret.ou o maior peso e 

:fecundidade das :fêmeas provenient.es das r-e~iões quent.es 

como sendo uma adapt.ação ao alt.o indice de parasi t.ismo 

nest.as condições. Também observou menor t.empo de 

desenvolviment.o das populações provenient.es das regiões 

mais frias em condições de t.emperat.uras mais reduzidas~ o 

que seria result.ado de uma seleção para llmit.es inferiores 

de t.emperat.ura nest.as áreas. O aut.or coment.ou ainda que a 
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:fácil adapt.ação de P. oper-culella a diferent.es condições 

de clima é devida às flut.uações diárias e sazonais que est.a 

espécie est.eve submet.ida no seu habit.at. nat.ural no lest.e 

andino. 

AZIZA a SALEH (1987) est.udaram a biologia de 

P. oper-culella ut.ilizando como aliment.o 

semi-art.ificial const.it.uida de folhas secas 

uma 

de 

diet.a 

bat.at.a .. 

ácido ascórbico~ ~licose~ sais 

mist.ura vit.aminica (Vanderzant.), 

de Wesson, colest.er-ol, 

ágar e água. Per-iodo 

larval mais r-eduzido, maior- peso pupal e maior- per-cent.a~em 

de emer-~ência foram consecuidos em comparação crym inset.os 

cr-iados em t.ubér-culos de bat.at.a, e 

quando subst.tt.u1r-am-se as folhas secas 

secas de t.omat.e e ber-injela. 

nest.a me::::ma, dief.a, 

de bat.at.a por- folhas 

2.2 - Resist.ência a pragas em Lycoper-sicon spp. 

2.2.1 - Resist.ência em Lycoper-sicon hir-sutum Bumb. e 

BonpL e Lycoper-sicon hir-sutum 1: glabr-atum 

c..a Mull 

GEI'ITILE e: STONER 

de L. hir-sut'!lm e L. 

besour-o Epitrix 

(1968) constat.ar-2'.!ll a 

hir-sutum 

hirtipennis 

glabr-a'tum 

(Nelsh). Foi para adult.os do 

veriCicado que e!""t.es ~enót.ipos repelir-am os ins:et.~ em 

t.est.es de livre esco~ e coroinament.o. Ent.ret.ant.o) nas 

folhas dest.as plant.as que t.iver-am seus t.r-icomas ~1andular-es 

r-emovidos at.r-avés de solução de et.anol 75%, bem como suas 

folhas senescent.es .. não repeli~am os besouros. 

GENTILE et alii (1968) avaliaram int.roduções 

de Lycopersicon e Sol.anum em relação ao at.aque de mosca 

br-anca Trialeurodes vaporariorum (West.wood). Os exsudat.os 

dos pêlos ~landular-es adesivos nas :folhas de S. pennelli 

Corr-el e L. hir-sutum se const.it.u1ram numa "armadilha" para 

adult.os dest.a espécie que Cicaram apr-isionados nest.as: 

~lândulas. Ent.r-et.ant.o, quando os exsudat.os :foliar-es :for-am 



removidos com et..anol 75%, a orlposição ocorreu normalment..e 

bem como o desenvolviment.o de ninfas at.é adult..os. As 

diferent.es int.roduç5es de L. hirsutum apresent.aram uma 

~rande variabilidade de exs.udat..os ~l.andul.ares. 

WEBB ei alii G9VD verificaram> em t.est.es 

de casa de 

resist.ência 

veg-et.ação e eIl 

de L. hirsutum 

campo, o alt.o 

f. €labratum 

nivel de 

e out.ras 

int.roduç5es de L. hirsutum a Liriomyza munda <Frick}. 

FERY a CUTHBERI JUNIOR (1975) const.at.aram a 

resist.ência e a presença de um fat.or ant.ibiót.ico para 

Heliothis zea <Boddie)f. ext.rahe.J. com et.anol» em folhas. de 

L. hirS"Utum f. €l.abrututn.. COIlUi- est.e inset.o afbnent.a-se de 

folhas. ant.es de penet.rar nos f;l'Ut.os, os aut.ores su~eriram a 

ut.i1ização dest.e g-en6~ipo em U"uzament.os com ::"ycopersicon 

esculentum MilI nos prog-ramas de melhorame:-:t.o ~enét.ico 

visando resist.ência a est.a prag-a 

SCHALK a STONIR (1976) const.at.a.ram que as 

linhag-ens PI 134417 e PI 134418 de L. hirsutum f. €labratum 

most.raram-se resist.ent.es ao Leptinotarsa ~-ecemlineata 

<Say). A idade das p~t.ast a idade e o sexc dos inset.os 

influenciaram a manif"est.ação • resist..ência. A variação da 

temperat.ux-a alt.erou a resposla à aliment.açs;::,· de adult.os 

jovens> mas não de 1a::-vas e de Miult.os velhos. 

A resist.ência ti!' L. hirstutm f. c-Iabratum PI 

134417 e LA 407 a ~anduca sexta <L.) foi cc~t.at.ada por 

KENNEDY 8: HENDERSON (1978). A manifest.ação da resist.ência 

deveu-se principalment.e à elevada mort.alidade larval at.é 

as 72 horas e à redução do peso das lag-al't.as sobrevivent.es 

t..ant..o em plant.as cult.ivadas eJl casa de veg-et.ação como no 

campo. 

A exis.t..ência de um compost.o t.óxico em L. 

hirsutum :f. , c-Iabratum PI 1344. foi verificada por KENNEDY 

a' YAMAMOTO (1979) que t.rabaJ..haram com ext.rat.o clorof6rmico 

f. At.ualment.e denominada HelicOl'tlerpa aea (Bodd1e). 
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que apresent.ou ação inset.icida de cont.at.o e íumigação para 

M. sexta. Myzus persicae (Sulzer), I<ei:feria iycopersiceUa 

C\r,1alsing-ham:) e H. zea. Verificarzm ainda a import.ãncia dos 

pêlos i iandulares 

apresent.aram 93% 

na resist.ência a M. sexta> 

de mort.alidade quando 

cujas lagart.a.s 

aliment.adas em 

folhas com t.ricom: s int.act.os, 29% 

removidos (com al.godão embebido em 

e 20% de mort.alidade em folhas 

St.akeless. 

em folha!:: com t.ricomas 

solução de et.anol 95"~) 

da cult.iva!' comercial 

resist.ência 

melhoradas 

SCHUSTER et aUi (1979)waliaram a 

de int.roduções de Lycopersicon F 'p., linhag-ens 

e cult.iv3l:'es de t..omat.e comeI"'cial as K. 

lycopersiceUae Liriomyza soti'Uae Blanchard. L. hirsutum 

PI 126445 e PI 127826 e L. hirsutum f. t/,Labr-qtum PI 126449 

~''Present.aram o maior nível de resist.ência aos dois inset.os. 

Para avaliação dos danos foram cont.adas as minas causadas 

pOl:' L. sativae e at.ribuidas no Las e cont.adas as lag-art.as de 

K. lycopersicella. 

COSENZA GREE (1981> a 

prefer-ência de Fi. zea em t..omat.e rast.eiro, cult.ivar Chico 

IH, e 

const.at.ado 

linha.gem ENTRY-38. 

em ~NTRY-38' foi 

o t.ipo 

ant.ixenose 

da r-esist.ência 

e f"oi devida~ 

pr.o\tavelment.e~ aos pêlos ~landulares e sua exsudação na 

casca e sépalas dos frut.os 'Verdes. Para a confirmação dest.a 

.h.ip6i..ese, os aut.ores realizaram t.est.es de preferência 

ut.ilizando frut..os normais e t'rut..os que t.i veram os t.ricomas 

ret.irados at.ravés de alf;'odão embebido em et.anol 75%. 

JUVIK et alii (1982a) t.rabalharam com 

int.roduções do ~ênero Lycopersiccm e de S. penneUi e 

const.at.aram que L. hirsutum LA 1777 e L. hirsutum f. 

c-labratum LA 407 most.raram-se alt.ament.e :resist.ent.es .a 

Spodoptera littoralis (Boisd). Plusia chalcites (Esp.). 

Beliothis armic-era CHbn.) e P. operculella Os aut.ores 

realizaram est.udos em laborat.6rio ut.ilizando folhas das 

plant.as: int.roduzidas para aliment.ação dos inset.os e ensaios 

de campo observando os danos causados nas dif"erent.es 



13 

int.roduções. No laborat.ório, a mort.alidade lar-val nos dois 

genót.ipos considerados resist.ent.es foi bast.ant.e 

significat.iva, sendo que no campo est.es mesmos genót.ipos 

receberam not.as baixas de dano. 

FRANÇA et alii (1984) t.raba.1ha:r-am com 

espécies de Lycopersicon e cult.ivar-es de L. escuZentum 

const.at.ando alt.o n1 veI 
.f. 

absoluta (Meyrick) em 

de resist.ência a Scrobipalpula 

typicum Mull. (PI L. hirsutum var-. 

127826, PI 127827, Pi 126445), L. hirsutum f. clabratum (PI 

126449, PI 134417, PI 134418) e L. pennelli CorreI (LA 

71.6) em t.est.es realizados 

feitas: avaliações do número 

em . casa de veget.ação. Foram 

de • ovos, número de minas e 

número de lagart.as vivas por plant.a, e at.ribuídas not.as de 

dano na plant.a e not.a de lesão na ·:rolha. 

SNYDER a CARTER (1985) caract.erizar-am os 

t.ricomas glandula::r-es de L. hirsutum, L. esculentum e 

hibridos dest.as duas espécies. Observar-am que sua densidade 

est.á diret.ament.e relacionada com o desenvolviment.o das 

folhas. Houve pouca diferença ~ densidade40s t.ricomas 

tipo VI na 

apresent.ar-

geração F .Esses t.ri.comas car-act.erizam-se por 
2 

um exsudat.o na extremidade do pêlo glandular, 

sendo ."C{tl'e em L. escul.entum apF"€3ent.am-se de forma circular 

com quat.r"o 16~ulos, Z' em L. hirsutum são circular-es, 

porém, sem os lóbulos. A aparência, a coloração na presença 

fe~6!s e a· fluorescência (sob luz 

ult.:r-aviolet.a) dos t.:r-icomas t.ipo VI diferi:r-am em .tolhas de 

L. hirsutum e L. esctlZentum.. Híbridos F 
.f. 

car-act.e:r-ist.icas int.ermediárias 

segregando na geração F . z 

nest.es 

ap:r-esent.ar-am 

par-âmet.:r-os, 

A relação exist.ent.e ent.re a presença de 

diversos t.ipos de t.r.icomas e a resist.ência a Tetranychus 

urticae (Koch) foi est.udada por CARTER 8: SNYDER (1985) em 

híbridos F de L. esculentum x L. hirsutum at.ravés de 
z 

.f. At.ualment.e denominada Scrobipalpuloides absoluta (Meyrick) 
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bioensaios onde foram avaliadas a sobreviv~ncia e a 

fecundidade desse ácaro. O desenvolviment.o populacional dos 

ácaros foi negat.ivament.e correlacionado com a densidade de 

t.ricomas t.ipo IV e t.ambém com a densidade dos t.ricomas 

t.ipo I .. V e VI .. quando a densidade do t.ipo IV foi baixa. Os 

t.ricomas do tipo I são glandulares, unicelulares, 

abundant.es em L. esculentum e L. hirsutum; Já os do t.ipo IV 

são glandulares, unicelulares, ausent.es em L. esculentum e 

abundant.es em L. hirsutum; e os do tipo V são 

unicelulares, abundant.es em L. esculentum, ausent.es em L. 

h-I!"'sutum e não são glandulares. 

LIN 8: TRUMBLE (1986) demonst.raram. que, na 

presença de t.ricomas glandulares em folhas: de L. hirsutum 

f" clabratum, ocorre 95 a 97,5% de mort.alidade de lagart.as 

de primeiro inst.ar de K.. lycopersicella cont.ra 5 ,6 a 38% de 

mort.alidade quando est.es foram removidos at.ravés de solução 

de et.anol" 70%. Foi verificado t.ambém que as células 

foram consumidas pelas paliçádicas e epidérmicas não 

lagart.as, aparent.ement..e devido à 

det.errent..es. 

presença de subst.âncias 

Para est..udar os mecanismos de resist.~ncia de 

L. hirsutum f. clabratum a H. zea. FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY 

(1987b) avaliaram indices nut.ricionais, mort.alidade e 

cresciment.o larva! de H. zea em folhas dest..e genót.ipo, com 

e sem t..ricomas (remoção feit.a com Trit.on X-í55 0,1%, um 

agent.e emulsificant..e não fit.ot.6xico), e t.ambém em L. 

esculentum. Os aut.ores concluíram que, t..ant..o nos t.ricomas 

como na lamela foliar, exist.iam fat..ores que provocaram 

mort.alidade, diminuição dô peso, redução do consumo 

aliment.ar e, excet.o no segundo inst.ar, redução na conversão 

aliment.ar das lagart.as. 

Para verificar a resist.~ncia de L. hirsutum 

"f. €labratum a populações de L. decemlineata resist.ent..es a 

inset..icidas, KENNEDY 8: FARRAR JUNIOR (1987) t.est..aram t.ais 

populações, Junt.ament.e com populações suscet.íveis 

provenientes de várias localidades. Para confirmar a 
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resistência aos inseticidas, bioensaios preliminaz-es foram 

realizados com o inseticida fenvarelate. Não foram 

encontradas evidências que os insetos provenientes de 

populações resistentes apresüntassem desenvolvimento 

diferenciado daqueles provenient.es de populações 

suscetíveis em L. hirsutum f. clabratum. 

BARONA - et aUi (1989) realizaram avaliações 

de campo para deteI"minação da resistência a Scrobipalpula 

absoluta utilizando 32 introduções selvagens de tomat.eiro . 

. Todas as introduções de L. hirsutum e L. peruuianum Mill 

bem como as PIs 1406 e 1407 de Lycopersicon 

pimpinellifolium <I'Wsl.) most.raram-se altamente resistentes 

à praga. 

,Para verificar se os mecanismos exist.entes 

na lameia rolia.:r que condicionam resistência a H. zea e L. 

decemHneata em L. hirsutum f. ~labratum são os mesmos, 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1991b) estudaram a resistência a 

estes dois insetos em rolhas desta espécie, com tricomas 

intact.os ou removidos, em L. esculentum (cv. Walt.er) e 

híbridos F destas 
s. 

calculados vários 

duas espécies. Para 

indices nut.ricionais 

H. zea roram 

e para L. 

deceml.ineata roi avaliada a sobrevivência diariament.e. Os 

resultados obt.idos evidenciaram os mecanismos de 

resistência na lameia roliar para .as: duas: espécies não são 

os mesmos e estão sob cont.role genético separado. 

~ GIUSTOLIN (1991) est.udou a biologia de 

Scrobipaupuloides absoluta (Meyrick) na PI 134417 de L. 

hirsutum r. ~labratum em 

Sant.a Cruz Kada AG $73, 

aumento do período de 

viabilidade larval, do peso 

longevidade das fêmeas. 

2.2.2 

comparação .com L. esculentum cv. 

observando, no genótipo selvagem, 

desenvolviment.o e redução da 

das: pup.as:, da fecundidade e da 

Aleloquimicos 

resist.ência 

spp. a inset.os 

de 

associados à 

Lycopersicon 



2.2.2.1 - C(-t.omat.ina e t'"enóis 

BEOKMAN et alii (1972) est.udal'am a est.rut.t..D"a 

e a presença de fenóis nos pêlos glandulares de 43 espécies 

veget.ais. Ent.re est.as espécies, det.alharam mais seus 

estudos em det.erminados pêlos glandulal'es de L. esculentuajJ 

sugerindo que estes pêlos, além de servirem como "órgãos 

sensoriais" , 

armazenar 

at.uam como 

subst.âncias, 

est.l'uturas 

libel'ando-as 

defensivas 

quando as 

podendo 

plant.as 

sofl'em injÚl'ias. 

SINDEN et aUi (1978) const.at.aram 

plant.as jovens de L. hirsutum PI 134417 e L. esculentull!t 

(cv. 028) apresent.al'am-se mais suscept.i veis a L 

decemlineata do que plant.as mais velhas. Após a l.'~alização 

de análises dos teores de Qt-t.omat.ina nas folhas dest.as 

plant.as, concluil'am que o aument.o do nivel de l'esist.ênda 

em plant.as mais velhas é devido ao aument.o nas quant.idades 

desse aleloquimico. Out.l.'O fat.ol' que influenciou as 

quantidades de a-t.omat.ina foi o compriment.o do dia; 

enquant.o que em L. esculentum os t.eOl'es de C(-t.omat.ina 

aument.aram com o aument.o da fot.ofase, o opost.o ocorl.'eu com 

L. hirsutum. As quant.idades de C(-t.omat.ina t.ivel'am UIIIIIa 

l'elação inversa com a aliment.ação dos inset.os em folhas das 

duas espécies de t.omat.e. Quando infilt.l.'ou-se est.e 

aleloquimico em quant.idades de 65 e 165 mg/100 g de peso 

seco em discos de folhas de t.omat.e houve inibição da 

aliment.ação do inset.o. 

CAMPBELJ,.. &: DUFFEY (1979) demonst.l'aram que a 

adição de ~colest.erol em diet.a al't.ificial utilizada p~ 

cl.'iação de 

Hyposoter 

lepid6pt.el'o. 

H. zea l.'eduziu a t.oxicidade da a-t.omat.ina pare 

exicuae (Viel.'eck), um pal'asit.óide deste 

Também foi possível const.at.ar que a 

compat.ibilidade ent.re a l'esist.ência conferida peb 

Qt-t.omat.lna e o cont.l.'ole biológico pelo pal'asit.6ide pode ser 

quesiJionada, pois a pl'esença dest.e alcal6ide na diet.a de B~ 
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zea det.erminou aument.o dos períodos larva! e pupa!, redução 

do número, peso e long-evidade dos adult.os de H. exi€Uae. 

DUFFEY . 8: ISMAN (1981> veri:ficaram que a 

remoção dos t.ricomas' com "t.et.raedrós" (quat.ro lóbUlos) de 

L. esculentum comerem um ~rande increment.o no cresciment.o 

larval de H. zea. Os aut.ores at.ribuiram est.e maior 

desenvolviment.o 

rut.ina, present.es nos 

subst.ãncias f'enólicas, principalment.e 

t.ricomas. A adição dest.e aleloquimico 

em diet.a art.i:ficia! t.ambém provocou redução no 

desenvolviment.o larva!. 

Em out.ro t.rabalho, CAMPBELL 8: DUFFEY (1981> 

observaram aument.o do periodo de desenvolviment.o . larva!, 

diminuição da emergência de adult.os, def'ormação de 

est.rut.uras g'enit.ais, abdominais e das ant.enas de H. exic:uae 

criados em lag'art.as de H. zea aliment.adas com diet.as 

art.iflciais cont.endo a-t.omat.ina. A adição de 

3-j3-hidroxiest.eróis na dtet.a at.enuou consideravelment.e os 

efeit.os delet.érios desse aleloquimico. Ext.rat.os foliares de 

varias cult.ivares de t.omat.e foram adicionados à diet.a 

art.ificial de H. zea observando-se que aquelas que 

apresent.avam uma baixa relação est.erol-t.omat.ina f'oram mais 

t.óxicas para H. exi€Uae. 

Segundo DUFFEY et alii (1986), da mesma 

:forma que acont.ece para H. exi€Uae. a presença de 

S-j3-hidroxiest.er6is (livres e est.erificados) em diet.as 

art.iIiciais eliminaram t.ot.alment.e a t.oxicidade da 

a-t.omat.ina para lag'art.as de H. zea. Como a folhag'em do 

t.omat.eiro t.em níveis suf"icient.ement.e elevados desses 

est.eróis, est.e alcaJ6ide t.orna-se sem efeit.o como 

det.erminant.e de ant.ibiose especif'icament.e para est.e inset.o. 

ELLIGER et alii (1981), t.rabalhando com L. 

esculentum cult.ivares Ace e Campbell 29, e L. hir-sutum f. 

clabr-atum, verificaram que os t.eores de a-t.omat.ina são bem 

maiores na seg-unda espécie; ent.ret.ant.o, o ácido clorogênico 

e a rut.ina est.ão px:esent.es em maiores quantidades nas: duas: 

cult.ivares da primeira espécie. A dose efet.iva para reduzir 



19 

o cresciment.o larva! a 50% do cresciment.o em diet.a 

art.ÍrÍcial foi - seis vezes maior para a rut.ina e o ácido 

clorogênico em relação à a-t.omat.ina. 

ISMAN 8: DUFFEY (1982a) verificaram que a 

et-t.omat.ina inibiu mais fort.ement.e o cresciment.o larval de 

R. zea, quando adicionada à diet.a art.iricial, do que os 

5 '::n6is ácido clorogênico e rut.ina, t.endo os dois últ.imos um 

comport.ament.o irúbidor equi va!ent.e. 
~.'; 

Para avaliar o ereit.o inibidor da adição de 

ren6is em diet.a art.iricial no cresciment.o larva! de R. zea. 

ISMAN 8: DUFFEY <1982b) ut.ilizaram mét.odos de ext.ração para 

obt.enção de ext.rat.os semipuriIicados de várias cult.ivares 

de t.omat.e. O grau de irúbição roi correlacionado com a 

quant.idade t.ot.al de compost.os ren6licos dos ext.rat.os. 

Quant.idades equivalent.es dos compost.os fen6licos das cinco 

direrent.es cult.ivares inibiram igualment.e o cresciment.o 

larval quando adicionados às met.as. Os result.ados 

evidenciaram que os renóis cont.ribuiram para a ocorrência 

-de ant.ibiose para R. zea. 

JUVIK 8: STEVENS <1982a) analisaram os t.eores 

de a-t.omat.ina em L. esculentum varo cerasiforme LA 310; 

L. pimpinellifolium LA 1335; L. esculentum 'VF 145B-7879' e 

~ACE 55' e híbridos F, F e ret.rocruzados dest.as plant.as. 
~ 2 

Os result.ados obt.idos indicaram que a variação de 

a-t.omat.ina é cont.rolada pela segregação de dois genes 

codominant.es em um único locus. 

Foi veriricado por jUVIK 8: STEVENS <1992b) 

que os frut.os que apresent.avam resist.ência mecânica para 

penet.ração das lagar~as e alt.os t.eores de a-t.omat.tna 

apresent.aram resist.ência para R. zea e Spodoptera exicua 

<Huebner). Est.as caract.erist.icas est.ão present.es em L. 

esculentum varo ceràsiforme e L. pimpinellifolium.· 

JUVIK et alii U982b) analisaram Zl 

int.roduções de seis espécies do gênero Lycopersicon e uma 

de Solanum penne;llii em relação às quant.idades de 

a-t.omat.ina. L. esculentum varo cerasiforme. L. 
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462 ap~esen~~am 

v~iedades de L. 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1991a) avali~am o 

efei~o da adição dos aleloquimicos a-tomatina, ácido 

clo~og-ênico , B-c~iofHeno e a-humuleno, que esU~o 

present..es nat.uralment.e 

g-labr-atum PI 134417, em 

2ea. Foi cons~at.ado que 

folhas de L. hir sutum f. 

diet.a ~tificial p~a 1ar-vas de H. 

t..odas as subst.âncias pl"ovocaz-aJn 

pequenos aCl"éscimos no pel"íodo lal"val e, excet.o o ácido 

clorog-ênico ~ t.ambém no período pupal, 

ac~éscimos, pela sua pequena mag-nit.ude, 

sem import.ância para a resist.ência. 

2.2.2.2 

ent.ret.ant.o, es~es 

fO:I'3m conside:I'ados 

2-t.ridecanona 

2-undecanona 

WILLIAMS et alii (1980) const.a~~am que o 

2-t.ridecanona ap~esent..ou t.oxicidade p~a M. sexta, H.- zea. 

a Aph;is g-ossypii elover quando os inset.os f'oram colocados 

sob:I'e papel-filt:I'o t.:I'atado com esta substância. 

O ereito do comp:I'imento do dia sobre a 

manifest.ação da resist.ência de L. hirsutum L clabratum FI 

"134417 para M. sexta roi demons~rado pO:I' KENNEDY et alii 

(1981). U~illzando iluminação art.ificial, ve:I'ific~am que 

os períodos maio:ras de rot...ofase dete:rminam maio:res teores 

de 2-t.:ridecanona nas ·folhas e consequentement.e maior- nível 

de r-esist.ência p~a este inset.o. 

DIMOCK . et aHi (1982) determinaram a 

toxicidade do 2-tridecanona e de v~ios análog-os deste 

compost.o para lag-~~as de primeiro ínstar de H.zea através 

de bioensaios utilizando placas de Petri onde foi colocado 

papel-filt.ro embebido com a substância t.est.ada dissolvida 

em c!orofórmío. Após a evaporação do clorofórmio, as 

lag-art.as :recém eclodidas foram colocadas sobre o papel, 

sendo as placas vedadas com "parafilm" e mantidas po:r seis 
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o 
horas a 27 C, no escuro, aVd:.liando-se ent.ão a mor-t.alidade. 

Para det.ect..az. l'esist..ência 

ent.l'e cult.ivares suscet.íveis e l'esist,ent.es de t..omat.e a M. 

sexta~ SCHUARZ SNYDER (1983) l'ealizaram bioensaio 

ut.Hizando follolos das plant.as. A mort.alidade do inset.o e 

a l'edução do peso dos sobl'evivent..es foi ~Ol' em L. 

hirsutum f. ~'labratum PI 134417. Numa mesma pl.ant.a~ o local 

de colet.a da folha, bem como sua superfície (superiol' ou 

inferior) in.f1uenciaram a resist.ência. Tricomas do t.ipo VI 

apresent.al'am uma ação ant.a~onist.a na l'esist.ência e a 

quant.idade de 2-t.ridecanona pode seI' considerada um fat.or 

para se prever a resist.ência 

SENDA VID 8:: RUDICH (1983), t.rabalhando com a 

geração F (L.· esculentwn X L. hirsutum f. ~labratum LA 
2 

407), observaram redução no peso larval de S. littoralis e 

P. operculella aliment.adas com folhas dos híbridos que 

apresent.avam os maiores t.eores de 2-t.ridecanona. Em razão 

dos result.ados obt.idos, os aut.ores su~eriram o melhorament.o 

de variedades com maiores teores de dest.e aleloquimico com 

o objet.ivo de se obt.er variedades resist.ent.es a est.as 

pragas. 

KENNEDY (1984) demonst.rou, da 

realização de bioensaios r que a exposição de lagart.as: de H. 

zea a doses sublet.ais 2-t.ridecanona pode induzir 

resist.ência ao inset.icida c:arbamat.o 

aut.or ~ a explicação t.e6ric.a para ist.o est.á na propriedadede 

de det.erminados produt.os nat.urais induzirem a formação de 

enzimas: desint.oxicant.es (oxidases de mist.a e 

t.ransferases glut.at.io~). 

KENNEDY 8:: SORENSON (1985) est.udaram a 

import.ância dos t.ricomas: gland~es do t.ipo VI, onde 

ocorrem as subst.âncias: 2-t.ridecanona e 2-undecanona, na 

resist.ência de L. hirsutum f. ~labratum PI 134417 a L. 

decemlineata. Em ensaios de campo, const.at.aram que houve 

~or post.ura em P.I:ant.as de L. hirsutum. f. ~labratum. do que 

em L. esculentum, CV. Walt.eI' , ocoI'rendo, no ent.ant.o, 
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g-en6t.ipo. Em 

g'land~es, 

70%, reduziu 

sig-nificat.i vament.€ a resist.ência a L. decemlineata. não 

ating-indo~ ent.ret.ant.o, o nível de suscet.lbilidade de L. 

esculentum CV. Walt.er. Os aut..ores t.ambém det.erminar.atr' a 

CL do 
50 

DIMOCK 

2-t.r-idecanona ut.ilizando a met.odolog-ia pr-opost.a por 

et aHi (1982), diferindo apenas no t.empo de 

exposição ao aleloquimico, 

LIN et alii 

que nest.e caso foi de 

(987) quant.ificaram 

24 horas. 

os t.eor-es 

de 2-t.r-idecanona e 2-undecanona em folhas de t.omat.e L. 

hir-sutum 1:. i!flabr-atum PI 134417. Os aut.ores const.at.aram que 

a quant.idade do aleloquimico va.!'la com a idade da plant.a e 

c::om a posição das: folhas na plant.a. Também realizaram 

bioensaios com lag'art.as de K. lycoper-siceHa e S" exisuae 

onde foi det.erminada a DL at.ravés da aplicação de 
50 

glândulas e erlrat.os glandulares dos t.ricomas do t.ipo VI, 

2-t.ridecanona e 2-undecanona (compost.os puros). Est.es 

aleloquimicos foram t.est.ados isoladament.e e mist.urados na 

proporção de 3 para 1 (que :foi a encont.rada na plant.a). 

Foi verificada a ocorrência de efeit.o sinérgico pela 

mist.ura dos dois aleloquimicos. 

FARRAR JUNIOR &: KENNEDY (1987a) verificaram 

que a adição de 2-undecanona em diet.a 

aument.o da mort.alidade ~val de H. zea 

art.ificial provoca 

nas primeiras 48 

horas apenas se combinado com 2-t.ridecanona, apr-esent.ando, 

port.ant.o, efeít.o sinergizant.e. Também causa de:formação e 

mort.alidade em pupas se for adicionado sozinho ou combinado 

com o 2-t.ridecanona. Em um out.ro t.rabalho, F ARRAR JUNIOR & 

KENNEDY (1988) observaram que para a adição do 

2-undecanona provocar mort.alid.ade pupal é necessário que o 

inset.o faça a ingest.ão dest.e aleloquimico no quint.o inst.ar. 

Ut.ilizando :folhas de L. hir-sutum Í. s-laor-atum PI 134417 com 

os t.ricomas int.act.os e 

(ut.Hizando algodão. sat..urado 

na aliment..ação das lagart.as 

com os t.ricomas r-emovidos 

com solução de Trit.on X-155) 

de H. zea, o desenvolviment.o 
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foi semelh.ant.e ao obt.ido em di e t..a art.ificial. Pelos 

resultados obt.idos, os aut.or-es concluíram que a import.ãncia 

do 2-undecanona na resist.ência a H. zea é restrit.a ao fato 

dest.e aleloquimico sinergiz.ar a 

prime' 1"os inst.ares, pois no 

ação do 

quint.o 

2-t.ridecanona nos 

inst.ar, o inset.o 

alimenta-se int,ernament,e no frut.o , que não contém est.e 

aleloquimico. 

Foi verificado por KENNEDY et alii <198'1) 

que quando os ovos de H. ZéG passaram pelo perl0d0 de 

incubação nas: folhas de L. hirsutum 1. ~labratum PI 134417, 

as lag-art.as 

2-t.ridecanona e 

dos ovos em 

apresent.aram-se m2ÚS 

ao inset.icida carbaril. 

resistent.es ao 

Também a incubação 

ambient,e com 2- t.ridecanona induziu uma 

post.erior resist.ência larval a est.e aleloquimico. Análises 

feitas com os t.ecidos do int.est.ino desse. inset.o 

demonst.raram que a exposição ao 2-t.ridecanona aumenta 

significat..ivament.e os níveis do cit.oc!'omo P-450, podendo 

est.e cit.ocromo est.ar envolvi :0 na t,ole!'ânc2.a ao inset.icida. 

FE'~Y &: KENI't'EDY (1987) ut..ilizaram L. hu-sutum 

~labratum cr-esist.ent.e) , L. hirsutum cv. 

(suscet.iveD 

ver-ificação 

resist.ência 

e hibridos F ~ 
1 

dos mecanismos 

a M. sexta. A 

F e F RC resist.ent.e para 
2 f 

~enét.icos que cont.rolam a 

dist.ribuição da frequência 

prog-ênie indicou que pelo menos t.rês g-enes est.ão envolvidos 

na det..erminação das quant.idades de 2-t.ridecanona e. em 

consequência~ na resist.ência a M. sexta. 

SORENSON et alii (1989) 

populações hibridas seg-reg-ant.es de L. ·hirsutum 1. €Labrafum 

PI 134417 X L. eSCuLentum para est.udar os mecanismos de 

r-esist.ência primeira espécie a M. sexta 

deceml.ineata e ca~t.at.ou que, para as dois inset.as" a 

r-esist.ência est..á relacionada aos t..eares de 2-t.ridecanona 

nos pêlos glandula.r-es do t.ipo VI. Para L. decemlmeafa, 

além da resist.ência coruerida pelo 2-t.ridecanana, Íat.ores 

present,es na lame~ Ioliar cont.ribuem para a resist.ência.; 

esses fat.ores, ent.ret.ant.o, est.âo sob cont.role g-enêtico 
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di:ferenciado. 

KAUFFMAN 8: J<:ENNEDY (1989) veri:ficaram que o 

parasitismo de ovos de H. zea por Trichoif:T"amma pretiosum 

Riley e T. ex.i~um (Pinto e Plat.ner) :foi bast.ant.e superior 

em L. esculentum do que em L. hirsutum :f. ~labratum e 

híbridos dest.as 

híbridos, a 

paras! tismo 

ainda aos 

maior 

espécies. 

densidade de 

Na espécie selva~em e nos 

pêlos ~1andu!..a.r-es diminuiu o 

dos t.rico~:t"amatídeos. Os 

aleloquimicos 2-tridecanona 

aut.ores at.ribuíram 

e 2-undecanona um 

possível efeito ne~at.ivo no parasitismo. 

BARBOUR et alii (1Ç'9D que 

acréscimos quant.idades de 

~/plant.a/semana, reduziram a resist.ência 

f"labratum PI 134417 a M. sexta e L. 

de 1 .• 8 a 19,6 

de L. hirs':.l.tum :f. 

decemlineata. Esta 

r-ec :~ão ocorreu em 

doS' tr-icomas do t.ipo 

folhês. Também a 

deco:t"rência da diminuição da densidade 

VI e dos t.eor-es de 2-tridecanona nas 

resistência con:ferida por fat.ores 

present.es na lamela fotiar para M. zea e L. d&ccmHn&ata 

sofreu- reduções slg-nificati vaso 

GIUSTOLIN {199D ut.itizou o 2-tr-idecanona e 

o 2-undecanona 

efeit.o sobre a 

em diet.as 

biolog-ia de 

ar-tif'iciais para 

Scrobipalpuloides 

est.uda.Y

absol.uta. 

seu 

Nas 

concent.rações de ° ~15 e ° ~30% de 2-tridecanona ocorreu iOO}.; 

de ""mO'l"taHdade l.arval; já~ 0 2-undecanoru::. a 0,03% estimulou 

o desenvolviment.o do inset.o e a 0,06% provocou alt.a 

mortalidade lar-val. 

2.3 Análise quant.it.ativa . dos aleloquimicos 

2-t.ridecanona + 2-undecanona 

WILLIAMS 

ident.ificaram da espécie 

f. clabratum PI 134417, 

foi veri:ficado est.ar em 

nest.a espécíe sel~ag'em 

et alii (1980) isolaram e 

selvag-em de t.omat.eiro L. hirsutum 

a metil-cetona 2-tridecanona, que 

concen~rações 75 vezes maiores 

do que no t.omat.e comercial L. 

esculentum. Os aut.ores isolar-am o .aleloquímico com 
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cloroIórmio e o enrat.o obt.ido Ioi evaporado à vácuo 

adicionando-se etanol para se obt.er uma solução com iO"'A: 

(peso / volume). Essa solução 1'0 i decant.ada e seca e ao 

resíduo foi adicionada pequena quantidade de 

clorof'órmio e hept.aho (i:3). A solução obt.ida Ioi submet.ida 

à análise cromat.ográfica em coluna de silica ácida.. sendo 

dividida em duas porções. Uma das amost.ras foi submetida à 

cromat.ografia gasosa produzindo um único e at.ivo pico· a 

20~4 minut.os. A out.ra amost.ra foi analisada at.I"avés de 

cromat.ografia de alt.a performance (HLP(D. A 

combinação dos rEsult.ados caract.erizou a pI"esença de um 

compost.o puro. 

caract.erizou-se 

At.ravés 

um ion 

de 

de 

espect.roscopia de . massa 

peso molecular 1.98 e a 

ressonância magnét.ica nuclear indicou uma met.i1-cet.ona com 

cadeia longa. Finalment.e, através de comparações com o 

composto puro comercial, concluiu-se ser a subst.ância o 

2-t.ridecanona. 

Para a det..erminação quant.i t.at.i va do 

2;-t.ridecanona em IOlhas de L. hirsutum ffflabr-atum, 

KENN'EDY ei ahi {198:D, após a colet.a e pz?sagem das 1'ollias, 

realizaram ext.ração com 2 rol de clorofórrru.o e em seguida 

1'oi adicionado Na SO para remoção da água. Ut.ilizou-se 
z "' 

cromat6graf'o a gás com t.emperatura da coluna de 1950 C com 

det.ect.or de ionização de chama, sendo o det.ect.or e o 

injet.or operados a 250
0 

C. Os result.ados Ioram expressos 

em percent.agem de 2-t.ridecanona por peso seco de fo~ 

ZAMIR et aiii (1984) determinaram os teores 

de 2-t.ridecanona em genótipos de t.omateiro ut.ilizando 

cromat..ografia de gás ·com um det.ector de ionização de chama. 

o ext.rat.o cloro1' órmico 1'oi filt.rado e armazenado a' 0° c 

para post.erior . utilização. A t.emperatura lineal' foi 

programada de 100 a 200
0 

C aument.ando 20
0 

C po!' minut.o. O 

t.empo de retenção foi de 3~5 minutos. Os resultados foram 

expressos em m~ de 2-t,ridecanona por g de peso seco de 

folha. 

NIENHUIS et alii (1985) propuseram um método 



de dei:-erminação quant.it.ai:-iva de 2-t.ridecanona em folhas de 

tomate ut.ilizando colorimet.ria. Como o 2-t.ridecanona é uma 

metil-cetona, caracterizada pela presença de um ~rupo 

c;:tl'bo nila , a reação deste aJeloquimico com 

2,4-dinit.rofenilhidrazina produz o 2,4-dinit.ro:fenHhidrazo-

na qu,,,, apresenta uma coloração int.ensa na presença de umC3i 

base. 

Para t.eni:-aZ' est..,:belecer um crii:-érío indireto 

de seleção RFLP ("Rest.rict.ion Len~t.h 

Poly:morphism") de plant.as de t.omate com ait.os teores dê 

2-t.ridecanona., NIENHUIS at aUi (1987) ut.ilizaram a 

l~olorimet.ria como met.olodolo~ia para avaliação quant.it.at.i'va 

do 2-t.ridecanona. Os valores de absorbância 

correlacionaram-se com os parãmet.ros avaliados pelos 

autores. 

Também KAUFFMAN 8:: KENl\'EDY (1991> ut.ilizaram 

a cromato~rafia para det. e rnrl nação do 2-t.ridecanona em 

folhas de L. hir-sutum f". $"'labr-atum e seus hlbridos com L. 

esculentum:. Foram colei:-ados t.ricomas ~landulares do t.ipo VI 

at.ravés de t.ubos microcapilares e dissolvidos em met.anoI. 

As quant.idades foram det.erminadc":';S ut.ilizando um det.ect.or de 

ionização de chama. A t.emperat.ura ut.ilizada foi de 100 a 

275
0 

C aument.ando a 50 C por minut.o. Os aut.ores :fizeram as 

det.erminações por t.ricoma, expressando os result.ados em n~ 

de 2-t.ridecanona por t.ricoma e mm
2 

de àr-ea :fotiar. 

GIUSTOLIN (1991) empregou cromat.og'ra:fia de 

:fase gasosa para det.erminar a concent.ração de 2-t.ridecanona 

e 2-undecanona em :folhas de L. hir-sutum L €E.abr-at:um., L. 

esculentum e em ger, .)i:-ipos F (RC) reswt.ant,es do cruzament.o 
1 1 

ent.re est.as espécies. Após extração, ut.ilizando cloro:fórmio 

por 24 

horas. 

horas, o mat.erial foi 

As amost.ras foram 

t.rat.ado com NazSO 4 pOI' seis 

ent.ão passadas em coluna 

cromat.og'rá:flca para ret.irar as impurezas e evaporadas. O 

cromat.ó~ra:fo a gás :foi ut.ilizado com as: t.emperat.uras de 

152, 200 e 185
0 

C pjar'a a coluna, det.ect.oI' e vaporizado!", 

respect.ivament.e. Os result.ados :foram expressos em ppm e em 



~ dos ref eridos compost.os por 100 :; de folhas (peso 

fresco). 
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UI - MATERIAL E M1::TODOS 

o 
Depa:r-t.ament.o de 

present.e t.rabalho foi desenvolvido no 

/<, gricult.ura "Luiz 

SP. O cult.ivo das 

Ent.omolog-ia da Escola Supe:r-ior de 

de Queir-oz",. ESALQ/USP) em Pi:t'acicaba, 

plant.as ut.ilizada::;: no t.l'aballio fo:L feit.o 

em casa-de-veget.ação 

vent.ilador,. bomba d'agua 

t.,~ mpel'at.Ul'a dent.ro de 

condições ext.rernas. No 

Plant.as a Inset.c':: ~ do 

bioensaios e 

ut.ilizados. 

modelo PAD-FAN equipada com 

manut.enção da e aquecedor para 

uma faixa aceit.ável, evit.ando-se 

Laborat.ório de ,':'esist.ência de 

referido Depart.ament.o, 

a manut.enção da criação est.OG ue 

A análise quant.it.at.iva do 

realizados os 

dos inset.os 

2-1:.ridecanona .... 2-undecanona foi feit.a no Cent.ro de 

Biot.ecnologia (CEBTEC) da ESALQ/USP, 

3.i - Mat.erial veget.al ut.ilizado 

A semeadura foi realizada em 

bandejas de isopor cont.endo como subst.:r-at.o t.erl'2f e est.ex'co 

de galinha c Ul't.ido au~,oclavados e fel't.ilizant.e minel'al 

04-14-08. As semlêint.es ut.ilizadas xOl'am obt.idas junt.o à 

empresa BIOPLANTA de:: Paulinia-SP. Os genót.ipos cult.ivados 

foram o t.omat.ei:r-o comercial Lycoper-sicon esculentum Mill 

cv. AG 373 Sant.a Cruz Ka.da, o selvagem Lycoper-sicon. 

hir-sutum f. cl.abr-atum PI 134417 C. R. Mull e 20 híbridos 

dest.as duas: espécies [(L. escutentum x L. hir-sutum f. 

fffiabr-atum.) x L. hir-sutum f. ciabr-atum]. Quando .as mudas 

est.avam com quat..ro folhas definit.ivas foram t.ransplant.adas 

para vasos contendo terra e esterco de ~atinha curt.ido 
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sul: met.ídos a t.ratament.o através de solarização ~ mais 

fert.ilizant.e mineral 04-14-08. As plant.as foz-am iz-rig-adas 

dia:r-iament.e. 

3.2 Manut.ençàn 

opercuiel. 

A 

da 

(Zelier. 1873). 

::::riação de P. 

estoque de Phthorim.aea 

operculeUa foi iniciada 

at.r;:::,vés de ovos fornecidos pelo labcrat.6rio de Ent.omolo~ia 

da UNES" de Ilha Solt.eira-SP, provenient.es da criação de 

insetos colet.ados em k,vouras de Lomat.e. Quando os ovos 

es,'L.avam escur-os, 

la~arLas. fora a 

pez-fur-ados COí. 

próximos 

colocados 

pinça para 

ao momenLo de eclosão 

sobre tubérculos de bat.ata 

f a::::ili t.a:r- a penet.ração dos: 

inse~€"os. As: lag-art.as al.lment.aram-se dos tubérculos duz-ant.e 
+ t.odo o período larva! sendo mant.idas a t.empez-a't.ura de 25 -

1° C. A bandeja plást.ica que cont.inba os t.ubé:t,,::ulos foi 

forracd corrt de rio aut.oclavada para servir de 

subst.z-at.o na fase de pupa. A cada dois dias a a:r-e12, foi 

que f'oram sexadas e 

t.ransferidas em ~rupos de cinco casais paz-a ~aioias feit.as 

de t.ubos de PVC de 10 cm CA diâmetr-o e 20 em 

compriment.o. A ext1"emidade superi.:cr do t.ubo foi .rechada com 

um ;::::~o de t.ecido (filó) de malha :fina, afixado com 

elást.ico. Sobre o t.ecido foi colocado papel-filt.ro onde os: 

inset.os fizeram a post.' !ra. A extremidade iruerior foi 

fechada ·com um pedaço de papelão furado no centro por onde 

foi int.roduzido um frasco cont.endo solução de sacaz-ose a 

5%. Para que os: inse,t.os pudessem se aliment.ar-

solução, int.1"oduziu-se um 1"010 dent.al no frasco. 

ficando este embebido na solução. 

3.3 Toxicidade dos ex:s:udat.os: dos: pêlos glandulares de 

L. hir.sutum f. s-labraium PI 134417 para lagart.as: de 

primeiro inst.ar de P. opercuieHa 
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Est.a avaliaçãD: Coi Ceit.a at.ravés da 

met.odolo~ia ut.illzada por LIN et aHi (1987) para K-eiferia 

lycopersicella (Wa1sin~ham) e Spodoptera exicua (Huebner). 

Tal met.odolo~ia consist.e em se colocar diret.ament.e a 

la~art.a recé'!l-eclodida em coâact.o com o exsudat.o dos 

pêlos de Colhas ret.iradas da plant.a. Quando as la~art.as 

são expost.as aos t.ricomas, a ~1ându1a rompe-se, Cicando 

aderida ao corpo dest.a. No present.e t.rabalho, Coram 

ut.illzadas as doses de 2, f, 6, 8 e 10 glândulas de L. 

hirsutum C. sglabratum p01'" inset.o, quais f"oram 

est.abelecidas em t.est.es preliminares, além da - t.est.emunha. 

Para cada dose Coram ut.illzados 60 inset.os. Ap6s. o 

cont.act.o, as la~art.as eram t.ransCeridas para placas de 

Pet.ri de 5,5 cm ,de diâmet.re vedadas com CUme de PVO 

t.ransparent.e, mant.idas numa câmara incubadora do t.ipo 
+ o 

B.O.D. re~ulada a 26 - 1 O, JlC) escuro. Ap6s 24 horas Coi 

Ceit.a a avaliação do núme:ze de inset.os mort.os. Era 

considerada mort.a a la~art.a que não apresent.ava moviment.os 

ap6s t.er sido t.ocada t.rês vezes por um pincel Cino. 

3.4 Toxicidade do 2-t.ridecanona e 2-undecanona para 

lagart.as de primeiro 1 .. t.ar de P. operculella 

3.4.1 - Det.erminação da eoncent.ração let.a1 (C~O> 

Para est.a det. ... minação, que Cai C-eit.a com 

base na met.olo~ia de DIMOOK et ali( (1982), larvas recém 

eclodidas f"oram colocadas em placas de Pet.ri de 8,5 cm de 

diâmet.ro com papel-CUt.r-Q t..J!&t.ado com 2-t.ridecanona ou 

2-undecanona e vedadas com fBme de PVC t.ransparent.e. Para 

. t.rat.ament.o do papel, os alelequimicos (produt.o comercial> 

foram previament.e diluídos em clor-oCór-mio para ent.ão serem 

pipet.ados, aguar-dando-se al~uns minut.os (necessários para a 

evaporação do clor-oC6rmio) _ant.es de se colocarem as 

lagart.as. As doses ut.il!zadas f&ram 3, 6, 9, 12, 15 f-lg/cm2 

para o 2-t.ridecanona e 15, _ 45, 60 e 75 f-l~/cm2 para: o 
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2-undecanona, quais foram est.abelecidas: em t.est.es 

preliminares, além das t.est.emunhas, onde aplicou-se soment.e 

clorofórmio. Cada t.rat.ament.o f'oi repet.ido quat.ro vezes com 

15 lac;art.as por t.rat.ament.o. Para se obt.er as diferent.es 

doses ut.iUzadas, inicialment.e foi f'eit.a a pesac;em e 

diluição em clorofórmio da dose mais concent.rada e, at.ravés 

de. sucessivas diluiç~es, foram obt.idas as demais. Est.es 

t.est.es foram repet.idos duas vezes, ut.ilizando t.emperat.uras 
o 

de 27 e 32 C, sendo que os inset.os permaneceram nas placas 

em B.O.D. durant.e seis horas, DO escuro. Ap6s est.e período 

foi cont.ado o número de inset.os mort.os, conf'oI'me crit.ério 

descrit.o no it.em 3.3. 

·.3.4.2. - Det,erminação da dose let,al <D~O) 

Também ut.ilizaniio met.odolo~ia pI'opost.a pOI' 

L1lI"et i . .alii (1987), f'oI'am Ceit.as aplicaçí5es t.6picas do 

em isooct.ano 

eclortidas.', ut.Uizando uma seriDt;a de 

em lac;art.as 

Hamilt.on de 

recém 

10 J-lI, 

apliranda-se 0,05 J-lI por lac;a:rt.a. Foram ut,iJ:izadas: doses de 

soa, ;;0400, 500, 600, 700, 800 e 1000 nc;/lac;art.a em 60 

.laf:art.as." por t.rat.ament.o, além de uma t.est.emunha (0,05 J-lI de 

isooct.ano/lagart.a). Os inset.os :foram mant.idos em placas de 

Pet.r.1 :de 5,5 em de diâmet.ro e vedadas: com f'ilme de PVC 

t.ransparent.e em B.O.D. regulada a 27 + 10 C, no escUl'o. 

Vint.e e quat.I'O horas ap6s a aplicação 1"oi f'eit.a a avaliação 

da mor-t.alldade, conf'or-me crit.ér-io descr-it.o ·no it.em 3.3. 

3.5 Análisequant,it,at;.iva do teor dos aleloquimieos 

2-t,rideeanona + 2-undecanona em gen6t,ipos de 
<, 

t,omat,eiro 

Est.a det.er-minação 1'oi 1'eit.a pal'a t.odas: as 

plant.as ut.ilizadas para a ~io1o~ia do inset.o <1t.em 3.6) 

at.I'avés de color-iinet.I'~a conf"orme met.odologia desenvolvida 

por- NIENHUIS et alii (1985). lnleialment.e f'oi elabor-ada uma 



curva padrão ut.ilizando-se 

equivalent.es a O, 20, 30, 50 

soluções 
2 

e 100 I-If!;/cm , 

de 
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2-t.ridecanona, 

obt.idas at.ravés 

da diluição do compost.o comercial em 1 ml de cloret.o de 

met.Heno. Para se fazer a análise colorimét.rica af!;i t.a:ram-se 

as soluções por 15 sef!;undos e adicionaram-se 4 ml de 

2A-dinit.rofenilhidrazina por t.ubo, agi t.ando-se por 

dois segundos. Após uma hora, foi adicionado 0,5 ml de NaOH 

5N e foi fei't.a nova af!;i't.ação por dois segundos. Quinze 

minut.os depois pôde-se fazer a leit.ura no espect.ro:fot.ôme't.ro 

(Perkin-Elmer Coleman 250) em 480, 510 e 540 nfi. Com os 

valores obt.idos nas t.rês leit.uras, fez-se uma média 

ari t.mét.ica para cada solução analisada, obt.endo-se a curva 

padrão. 

Para a análise dos t.eores dos aleloquimicos 

nas plant.as (com idade de 45 dias), foram ret.irados discos 

com 3/8" de diâme't.ro de folhas próximas ao pont.eiro da 

plan't.a. Para evit.ar a dest.ruição dos t.ricomas, na ret.irada 

dos discos, adap't.ou~se um vazador const.it.uído por dois 

canos de cobre de 2 em de compriment.o afixados em dois 

pedaços de madeira (i0 X 10 X 3 em) perfurados no cen't.ro 

para colocação dos canos e unidos por uma braçadeira. 

Quando se pressionava um pedaço de madeira con't.ra o out.ro, 

os dois canos ficavam unidos nas extremidades, sendo 

possível o cort.e e ret.irada dos discos de 

dest.ruição dos t.ricomas. 

folha sem 

3.6 - Biologia comparada de P. oper-culella em genót.ipos de 

t.omat.eiro 

Nest.e e~~eriment.o os 't.rat.amen't.os ut.ilizados 

foram folhas de: 

Lycoper-sicon esculentum MiU. cv. Sant.a Cruz J(ada AS 

373; 

Lycopersicon hir-sutum I. ~labr-atum C. H. MuU. PI 

134417; 

L. hir-sutum I. ~labr-atum PI 1344'17 com os t.ricomas 
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removidos; 

Vint.e híbridos F RC (F L. esculentum x L. hir-sutum f. 
1. 1. 1. 

clabr-atum ret.rocruzados com L. hir-sutum f. clabr-atum). 

Para remoção dos t.ricomas da PI 134417 

ut.ilizou-se a!~odão embebido em et.anol 76% conforme 

preconizado por GENTILE 8:: STONER (1968). Foram ut.ilizadas 

40 la~art.as por t.rat.ament.o criadas em folhas dest.acadas da 

plant.a, t.endo a!~odão umedecido no pec10lo foliar para 

evit.ar desse cação e acondicionadas em copos pLást.icos de 

·~···--~=soo m1 (a!t.ura: 100 mm; base: 50 mm; abert.ura: 75 mm) 

t.apados 

lnicialment.e 

com placas de 

foram colocadas 

Pet.ri (8,5 cm de diâmet.ro). 

quat.ro la~art.as por folha, 

sendo que t.rês dias depois est.as foram individualizadas. 

No inicio da biolo~ia as plant.as est.avam com 

45 dias após o t.ransplant.e. As folhas eram t.rocadas a cada 

t.rês dias. Quando os inset.os est.avam próximos de passar à 

fase de pupa, foi colocado um pouco de areia de rio 

aut.oclavada no fundo do copo para servir de subst.rat.o. Após 

a pupação~ os inset.os foram t.ransferidos para t.ubos de 

vidro (8,5 x 2,5 cm) onde ocorreu a emer~ência dos adult.os 

que forâ~ mant.idos sem aliment.o , avaliando-se diariament.e a 

sobrevivência. 

Foram feit.as as se~uint.es avaliaçêSes: 

mort.alidade larva! aos 3, 7 e 11 dias e 

ao final da fase; 

não aliment.ados. 

peso larva! aos 12 dias; 

- duração da fase larva!; 

peso das pupas 24 horas após a pupação; 

- mort.alidade pupa!; 

- duração da fase pupal; 

lon~evidade de adult.os (machos e fêmeas) 

Na avaliação da duração da Iase larva! Ioi 

incluída t.ambém a Iase de pré-pupa que não Ioi avaliada 

separadament.e para se evit.ar mort.alidade de inset.os devido 

a manipulação. 



33 

3.7 Avaliação do dano inicial (número de minas por 

Colha) de P. operculella em genót.ipos de t.omat.eiro 

Em t.odos os t.rat.ament.os biolog:ia 

comparada foi reit.a a cont.agem do número de minas por Colha 

24 horas após a in:f'est.ação das rolhas com quat.ro lag:art.as 

por folha. 

3.8 - Análise est.at.íst.ica 

Para a análise dos experiment.os 

det.erminação de t.oxicidade dos aleloquimicos 

análise de ··probit.'· det.erminando-se 

como os respect.ivos int.ervalos de 

a DL e a 
50 

confiança. 

foi 

CL 
50 

de 

reit.a 

bem 

No experiment.o de biologia comparada em 

folhas de t.omat.eiro e 

ut.ilizou-se delineament.o 

avaliação 

int.eirament.e 

do dano 

casualizado. 

inicial. 

Foi 

feit.a análise de variância e t.est.e de Tukey a 5% para 

comparação de médias. Para análise dos dados de mort.alidade 

larval e pupal ut.ilizou-se a t.ransformação are sen raiz 

x/100 e para número de minas por rolha, peso larval aos 12 

dias, peso pupal e longevidade de adult.os ut.ilizou-se log x 

+ 1. Os demais parâmet.ros foram analisados sem 

t.ransrormações. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Toxicidade dos exsudat.os dos pêlos glandulares de 

Lycopersicon hirsutum f'. ~labratum PI 134417 para 

lagart.as de primeiro inst.ar de Phthorimaea 

operculella (Zeller-, 1873). 

A dose let.al dos exsudat.os ~landuJ.ar.es de L. 

hirsutum f. €labratum PI 134417 para 50% da população foi 

de 5 .. 54 ~lândulas por- la~ar-t.a (Tabela 1). 

EssE' result.ado evidencia que P. operculella 

é bem mais t.oler-ant.e à exposição aos exsudat.os do que 

Keiferia lycopersicella (Walsinghan), para a qual apenas um 

exsudat.o por- lagart.a pr-ovoca mor-t.alidade super-ior- a 50%. Já 
em comparação à Spodoptera exi~a (Huebner-), P. operculella 

foi bem mais sensível. A variação na t.oxicidade dos· 

exsudat.os pode ser devida, ao menos em part.e, à diferença 

de t.amanho desses inset.os, coruor-me su~er-iram LIN et alii, 

1987. 

exsudat.o é 

Foi observado t.ambém que 

principalment.e de nat.ureza 

o efeit.o 

química e 

do 

não 

mecânica pois, após o cont.act.o com o corpo da lagart.a a 

~lândula se r-ompe e a lagart.a inicialment.e "se cont.or-ce", 

mas após alguns se~undos conse~ue se .moviment.ar-, não 

ficando pr-esa no pêlo glandular, cessando seus moviment.os 

soment.e se o número de exsudat.os for- suficient.e par-a 

mat.á-la. 
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TABELA 1. Toxicidade (DL ) dos 
50 

exsudat.os ~1anduJ.ar.es de 

L. hirsutum 'f.clabratum Pl 134417 e do 

2-t.ridecanona para la~art.as de primeiro inst.ar de 

P. operculella ~ mant.idas no escuro 24 horas após 
+ o + 

a aplicação. Temp.: 26 - 1 O; UR 70 10%. 

Parâmet.ros 

Exsudat.os ~1anduJ.ar.es 

(G~dulas/lagart.a) 

2-t.ridecanona 

(ng/lagart.a) 

DL 
50 

5,54 

775,53 

1.0.1. 

(4,31; 7,13) 

<667,59; 855,06) 

l.Int.ervalo de confiança ao nível de 95% de pI'oballdade. 

4.2 Toxicidade do 2-t.ridecanona e 2-undecanona para 

lagaI't.as: de primeiro inst.ar de P. operculella 

4.2.1 - Concent.ração let.al CCL ) 
50 

A t.oxicidade do 2-t.I'idecanona para lagart.as 

de primeir-o 

concent.ração 

inst.ar de P. operculella, 

let.al (J.Jg de pr-odut.o por 2 
cm 

expressa em 

de papel-fUt.ro) , 

foi bast.ant.e· superior â const.at.ada para o 2-undecanona 

t.ant.o a 270 C <8,63 e 38,76 J.Jg/cm2~ I'espect.ivament.e), como 
o 2 a 32 C <5,19 e 45,48 J.Jg/cm , r-espect.ivament.e) <Tabela 2). 

Essa maior t.oxicidade do 2-t.ridecanona 

t.ambém foi observada por DI101OOI{ et alii (1982) para 

Heliothis zea (Boddie)1. , que obt.iveram a 
2 

de 17,05 J.Jg/cm para o 2-t.I'idecanona e 

concent.I'ação let.al 
2 

64,19 J.Jg/cm 

para o 2-undecanona. Observa-se que ,?S valor-es obt.idos para 

1. At.ualment.e denominada Helicov'erpa. -zea <Boddie) 
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H. zea por estes autores roram ~ores do que os observados 

para P. operculeUa no pJ:'esent.e tJ:'abalho, caracteJ:'izando-se 

dessa rorma uma ~or toxicidade destes compostos para 

la~artas de P. operculella do que para H. :zea. Já para 

Leptinotarsa decemlineata (Say), KENNEDY 8: SORENSON (19B6) 
2 

obt.iveram CL de 26,94 /-l~/cm , valor também maior do que o 
50 

conse~uido para P. operculella. 

Em relação às t.emperaturas:, observou-se um 

comportament.o direrenciado dos dois aleloquimicos. Enquanto 

que para o 2-tridecanona houve 

elevação da temperatura de 

2-undecanona ocorreu o inverso. 

aumento na toxicidade com a 

27 para com o 

A diminuição da toxicidade do 2-undecanona 

com o aument.o da temperatura pode estar relacionada com a 

alt.a volatilização deste compost.o que, se~undo LIN et alii 

<19B7), é bem superior à apresent.ada pelo 2-t.ridecanona. 

Com essa alt.a volatilização, o produto teria se concent.rado 

na parte superior da placa, diminuindo o contacto da 

substância com as: la~art.as:, já que, coruorme roi observado, 

as: la~artas: tendiam a se locomover para' a part.e iruerior da 

placa, mantendo-se sob o papel-rUtr-o. O que pode ser-

devido ao hábit.o minador do .inset.o. A variação na 

toxicidade desse aleloquimico em runção da temperatura 

per-mit.e iruerir que na plant.a o ~rau, de resistência mediado 

por estes compost.os seria influenciado pelas: condições de 

temperatura ambiente, o que já roi citado em vários casos 

de resistência de plantas a insetos (LARA, 1991). 

4.2.2 - Dose let.al (DL ) 
50 

o valor obtido par-a a DL para la~artas de 
50 

primeiro instar de P. operculella de 776,53 n~/la~art.a 

(Tabela 1) foi bast.ante superior ao estabelecido por LIN et 

alii <19B7) para K. lycopersicella (61,00 ng/larva) e 

iruerior ao valor obtido por estes mesmos aut.ores para S. 

exígua (3440 n~/la~art.a). O result.ado obt.ido just.irica a 
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menor t.oxicidade dos exsudat.os {!;landulares para P. 

operculella em relação a 1(. lycopersicella. bem como a 

maior t.oxicidade quando a comparação é feit.a em relação a 

S. exic:ua. 

TABELA 2. 

Aleloquimicos 

2-t.ridecanona 

2-undecanona 

Toxicidade (CL) de 2-t.ridecanona e 
50 

2-undecanona, aplicados sobre papel-filt.ro, 

seis horas após o cont.act.o de lagart.as de 

primeiro inst.ar de P. operculella mant.idas no 
+ 

escuro em duas t.emperat.uras (UR: 70 - 10%). 

CL (/-lg/cm2 de papel nlt.ro) 
50 

i(I.C. ) 

8,63 (6129; 11,84) 

38,76 (28,06; 53,33) 

(3,34; 8,07) 

45,48 (25,81; 80,12) 

i-1nt.ervalo de confiança ao nivel de 95% de probabilidade. 

4.3 - Análise quant.it.at.iva dos t.eores de 2-t.ridecanona e 

Z-undecanona em genót.ipos de t.omat.eiro 

Os t.eores dos aleloquimicos 2-t.ridecanona e 

2-undecanona, 

colorimet.ria, 

analisados 

foram muit.o 

em conjunt.o, 

maiores em 

~labratum (66,70 z 
j..J{!;/cm ) que nos out.ros 

exceção do híbrido RC 20, no 
1-

relat.ivament.e elevado (24,71 

qual ainda 
2 

j..J{!;/cm ). 

se 

Os 

at.ravés de 

L. hirsutum f. 

materiais,. com 

obt.eve um valor 

demais híbridos 

apresent.aram valores variáveis ent.re 1,.25 e e, 

desse modo, em 

se aproximaram 

relação ao t.eor dos referidos aleloquimicos, 
2 mais do mat.erial comercial (3,3i /-lg/cm) do 

que do mat.erial selvagem (Tabela 3 e Figura 1). 

A ocorrência de apenas um híbrido com t.eores 
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relat.ivament.e elevados desses aleloquimicos coincide com os 

result.ados observados por GIUSTOLIN (1991) que, avaliando 

mat.eriais obtidos pelo mesmo t.ipo de cruzament.o (F 
1. 

L. 

esculentum X L. hirsutum f. clabratum ret.rocruzados com L.' 

hirsutum f. clabratum). analisados at.ravés de cromat.o~rat:ia 

de fase ~asosa, verificou que apenas um, ent.re 24 híbridos 

analisados, apresent.ou t.eores maiores que 10% em relação 

aos valores obt.idos na PI 134417. Já FERY 8: KENNEDY (1987), 

t.ambém trabalhando com híbridos F (RC) de L. esculentum e 
1. 1. 

L. hirsutum t:. clabratum. observaram uma relação de set.e 

plant.as com baixos t.eores 

elevados. 

para cada uma com t.eores 

No present.e t.rabalho, os t.eores observados 

para L. hirsutum f. clabratum aproximaram-se bast.ante dos 
z encontrados por ~UFFMAN 8: KENNEDY (1989) de 44,91 I-l~/cm e 

dos cit.ados por KENNEDY (198ó) de 52,39 I-l~/cmz. As 

diferenças verificadas podem ser at.ribuidas a vários 

fatores, pois 'sabe-se que as concent.rações são 

influenciadas por mult.as variáveis, por exemplo, pelo 

fot.operiodo <KENNEDY et' aUi, 1981>, idade das plant.as e 

folhas e posição das folhas na plant.a (LIN et alii, 1987) e 

Os niveis de nut.rient.es no solo (BARBOUR et alii, 1991). 
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TABELA 3. Teores de 2-t.ridecanona + 2-undecanona em 

folhas de ~en6t.ipos de t.omat.eir-o. 

Pir-acicaba, janeir-o de 1992. 

Genót.ipos Teor-es de 2-t.ridecanona 
2 ~ + 2-undecanona (~~/cm) 

Lycoper-sicon esculentum 3,31 

L. hirsutum f. ~labratum PI 134417 66,70 

~1 4~ 
~ 

~2 5~ 
1-

~3 4~ 
1. 

RC 4 2,59 
1. 

~5 5~ 
1-

~6 2~ 
1. 

~7 2~ 
1. 

~8 2~ 
1. 

RC 9 2,15 
t 

RC 10 2,06 
1. 

RC 11 1,92 
1. 

RC 12 2,24 
t 

RC 13 6,03 
1. 

RC 14 2,59 
t 

RC 15 4,65 
t 

RC 16 4,79 
1. 

RC 17 3,98 
1. 

RC 18 1,25 
t 

RC 19 5,28 
t 

RC 20 24,71 
1. 

1. 2 
~g/cm de super-ficie folia%'. 
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1. Teores1- de 2-t.ridecanona + 2-undecanona em 

folhas de L. esculentum, L. hirsutum f. 

l[labrat:um e nos híbridos que apresent.a.ram os: 

maiores e menores t.eores. e média ent.re os 

20 híbridos 

de 1992. 

analisados. Piracicaba, 

1- L. hirsutum f. l[labratum PI 134417. 

II- L. esculent:um 

III-Híbrido RC 11 
1-

IV- H1brido RC 18 
1-

V- Híbrido RC 2 
1-

VI- Híbrido RC 19 
1-

VII-Híbrido RC 20 
1. 

janeiro 

VIII-Média ent.re os 20 híbridos analisados. 

1. 2 
f-l~/cm de superf1cie fatiar. 
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4.4 - Biologia comparada de P. oper-culella em genót.ipos de 

t.omat.eiro 

4.4.1 - Mort.alidade larva! 

Já na primeira avaliação de mort.alidade .. 

feit.a t.rês dias após a infest.ação das lagart.as, observou-se 

diferença significat.iva ent.re L. hir-sutum f. ,glabr-atum e L. 

esculentum (70 e 20%, l"espect.i vament.e). Para os híbridos a 

mort.alidade no t.el"ceiro dia variou ent.l"e 40 e 55%. A 

diferença na mOl"t.alidade das lagart.as cl"iadas nas duas 

espécies veget.ais mant.eve-se nas demais avaliações at.é o 

final da fase lal"val, quando a mOl"t.alidade chegou a 100% em 

L. hir-sutum f. c1abr-atum e a 35% em L. esculentum. A 

remoção dos t.l"icomas l"eduziu sensi velment.e a mOl"t.alidade em 

L. hir-sutum f. ,glabr-atum. ent.ret.ant.o, ainda nest.e caso, bem 

como em vários híbl"idos, ocorreu uma mOl"tJalidade superiol" a 

60% ao final da fase lal"val (Tabela 4 e FigUl"a 2). 

Esses l"esult.ados foram semelhant.es. aos 

obt.idos pOl" JUVICK et alii (1982a) que obt.iveram 72 e BB% 

de mOl"t.alidade lal"val em L. hirsutum f. ,glabr-atum (LA 407) 

aos t.rês e 14 dias, respect.ivament.e. Também pal"a Spodopter-a 

littor-alis (Hbn.), Plusia chalcites (Esp.) e Heliothis 

ar-mi,ger-a (Hbn.) 

em LA 407. 

esses aut.ores const.at.al"am alt.a mOl"t.alidade 

Pal"a K. lycopersicella (t.ambém pert.encent.e 

à familia Gelechiidae como P. oper-culella), em t.rabalho 

l"ealizado por LIN 8: TRUMBLE (19B6), houve 95 a 97,5% de 

mort.alidade já no primeiro inSt.ar, reduzindo-se para 5,6 a 

30% com a remoção dos t.ricomas. Est.a maior mort.alidade 

inicial de K. lycoper-sicel.la em relação a P. oper-culella 

pode ser explicada pela maior t.oxicidade dos exsudat.os 

glandulares dos t.ricomas t.ipo VI pal"a lagal"t.as de primeiro 

inst.ar da primeira espécie <it.em 4.1) bem como pela maior 

t.oxicidade dérmica do 2-t.ridecanona <it.em 4.2.2). 
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Dessa forma, observa-se que para P. 

operculella a mort.alidade provocada pela ação das 

met.i1-cet.onas na plant.a é at.ravés de cont.act.o e fumi~ação 

de maneira diferenciada do que ocorre com K.. 

lycopersicella.. cuja ação por cont.act.o provoca mort.alidade 

quase t.ot.al das la~art.as (LIN et alii, 1987). Est.a hipót.ese 

é just.ificada pela mort.alidade gradat.iva na PI 134417 com 

os t.ricomas int.act.os, além dos result.ados obt.idos nos 

t.est.es relat.ivos à t.oxicidade dos pêlos ~1andula.res e 

aleloquimicos <it.ens 4.1 e 4.2). 

Já GIUSTOLIN (1991), t.rabalhando com o 

t.ambém Gelechiidae Scrobipalpuloides absoluta (Meyrick), 

const.at.ou redução na viabilidade larval em folhas de L. 

hirsutum f. c1abratum PI 134417 (42,22%) em comparação à 

cult.ivar comercial Sant.a Cruz Kada - AG 373 (81,11%) de L. 

escul.entum. 

Também para Manduca sex.ta (L.), a remoção 

dos t.ricomas das folhas -da PI 134417 reduziu a mort.alidade 

larva! inicial (72 horas) de 100 para 10% (KENNEDY, 1986). 

Para Leptinotarsa decemlineata (Say) a 

presença dos t.ricomas ~landuLares t.ipo VI acent.uou 

consideravelment.e a mort.alidade larva!, ent.ret.ant.o, t.ambém 

na lamela fotiar foram observados mecanismos 

a sobrevivência do 

KENNEDY 8: SORENSON, 

inset.o (SORENSON et. 

1985). Já em relação a 

que reduziram 

alii, 1989 e 

H. zea, é 

at.ribuída uma maior import.ãncia na resist.ência a fat.ores 

present.es na lamela fotiar que det.erminam mort.alidade, 

apesar de que com os t.ricomas glandulares present.es, est.a é 

um pouco acent.uada (FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY, 1987). 
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TABELA 4. Mort.alidade de la~a.rt.as de P. operculeUa criadas 

em dilerent.es ~en6t.ipos de t.omat.eiro aos 3, 7 e 11 

dias de idade e ao final da Iase larval. Temp.: 

25 
+ o + - 1 C; UR: 70 - 10%, Fot.olase: 14 M. 

Gen6t.ipos Mort.alidade (%) 
1. 

Dias ap6s a iruest.ação - Fi.na.l da. 

3 7 11- fase la.r-va.l 

L. hirsutum I. clabratum 70 a 80 a 93 a 100 a 

RC 11 50 .ab 68 ab 75 ab 75 b 
i-

L. hirsutum 
2 

I. clabratum 40 .ab 50 ab 53 ab 75 b 

RC 15 53 .ab 53 ab 55 b 75 b 
i-

RC 1 38 .ab 55 ab 55 b 65 b 
1-

RC 14 55 .ab 55 ab 60 ab 63 b 
i-

RC 7 30 .ab 35 b 55 b 63 b 
i-

RC 3 35 .ab 40 ab 60 ab 60 b 
1-

RC 16 50 .ab 55 ab 60 ab 60 b 
i-

RC 10 40 ab 53 ab 60 ab 60 b 
i-

RC 9 35 .ab 40 b 60 ab 60 b 
1-

RC 2 33 .ab 58 ab 58 b 58 b 
i-

RC 20 48 .ab 50 ab 58 b 58 b 
1. 

RC 5 28 .ab 40 ab 50 b 53 b 
i-

RC 4 48 .ab 50 ab 53 b 53 b 
1. 

RC 12 38 .ab 43 ab 50 b 50 b 
1-

RC 18 25 .ab 30 b 38 b 48 b 
1-

RC 17 35 .ab 35 b 45 b 48 b 
i-

RC 6 38 .ab 48 ab 48 b ·48 b 
1-

RC 19 40' ab 45 ab 45 b 45 b 
1. 

RC 8 35 .ab 43 ab 43 b 43 b 
1. 

RC 13 40 .ab 40 b 40 b 40 b 
1. 

L. escule!ltum 20 b 35 ab 35 b 35 b 

1. Médias se~uidas pela mesma let.r,a não dilerem ent.re si, 

pelo t.est.e de Tukey, ao ni vel de 5% de probabilidade. 
2 
Sem t.ricomas ~landulares. 
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O -"'-=r===-....:~ 
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Genótipos 

_3dlu B7dlu r{{] 11 di •• _Final I 

FIGURA 2. Mortalidade de lag-artas ($) de P. operculella 

criadas em rolhas de diferenLes genotipos de 

t.omateiro aos 3, 7, e 11 dias e ao t'inal da 

fase larval. Temp. 25 
+ ç. + 

1 C; UR: 70 - 10%; 

Fotofase: 14 h. 

1- L. hirsutum f. glabratum PI 134417 

II- H1brido 

hibridos) 

RC 11 
:1 

(maior valor entre 

IH-L. hirsutum í~. glabratum PI 134417 sem 

tricomas glandulares 

os 

IV- H1brido RC 13 (menor valor entre os 
:1 

híbridos) 

V-L. esculen"tum 

VI - Média entre os 20 h1bridos analisados 

($) as médias não apresent.am. necessariamente, dií'erenças 

est.at1sticas. 
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4.4.2 - Peso de lagart.as aos 12 dias 

o peso de la{;art.as aos 12 dias evidenciou 

diferenças ent.re os diversos t.rat.ament.os. Os inset..os 

criados no híbrido RC 20 apresent.aram peso larva! 
1-

si{;nificat.ivament.e menor <21,1 m{;) que aqueles obt.idos para 

os inset.os criados em L. esculentum (68,3 m{;) e em quat..ro 

out..ros híbridos para os quais a média variou de 66,9 a 84,5 

m{;. O híbrido RC 20 
s. 

foi aquele que, ent..re 

t.odos os híbridos, apresent.ou o maior t.eor de met..il-cet..onas: 

na análise colorimét.rica <it.em 4.3). Em L. hir-sutum f. 

s::labr-atum foi const.at.ado um peso larva! bast.ant.e próximo 

daquele observado em RC 20. Na maioria dos híbridos os 
1-

valores obt.idos foram int..ermediár-ios ent.re L. esculentum e 

L. hir-sutum f. s::labr-atum. Para est.e últ.imo {;enót.ipo, a 

remoção dos t.ricomas das rolhas, . fez com que houvesse uma 

t..endência de aument..o de peso das laf;art..a:s: (Tabela: 5 e 

Fif;Ul'a 3). 

Esses result..ados esti veram próximos dos 

obt.idos por BENDAVID &: RUDICH (1983) que, t.rabalhando com 

a int.rodução LA 407 de L. hir-sutum r. s::labr-atum e híbridos 

dest.a espécie com L. esculentum, . observaram uma redução 

de 68% no peso larva! de P. oper-culella nos mat.eriais com 

t.eores elevados de 2-t..ridecanona. 

Também LIN 8: TRUMBLE (1986), t.rabalhando com 

J(. lycoper-sicella, observaram :redução do peso larva! em L. 

hir-sutum r. s::labr-atum PI 134417 comparat.ivament.e a L. 

esculentum. Result.ados semelhant.es foram obt.idos por F ARRAR 

JUNIOR 8: KENNEDY (1986) com H. zea, sen~o que, nesse caso, 

a remoção dos t.ricomas da PI 134417 permi t.iu a obt.enção de 

laf;art..as um pouco mais pesadas, ent..ret.anto, os pesos 

obt..idos foram ainda muito inferiores àqueles obtidos em L. 

esculentum. 

Para M. sex.ta também foi observada f;rande 

redução do peso das laf;art..as alimentadas em folhas de L. 
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hirsutum 1:. clabratum PI 134417 em comparação com L. 

esculentum. 
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TABELA 5. Peso de la~ar'Las de P. operculella, com 12 dias 

de idade, criadas em f'olhas de dif'eren'Les 
+ o 

~en6'Lipos de 'Loma'Leiro. Temp.: 25 - 1 C; UR: 70 
+ 
- 10%; FO'Lofase: 14 h. 

Gen6'Lipos Peso larva! (m~) 
1- I.V.

s 

RC 6 84,5 a 64-98 
1-

RC 5 74,7 a 46-122 
J. 

RC 3 71,2 ab 46-101 
J. 

L. esculentum 68,3 ab 49-110 

RC 1 
1-

66,9 ab 47-93 

RC 7 60,2 abc 39-84 
1-

RC 18 56,9 abc 30-88 
1-

RC 9 52,8 abc 10-98 
1-

RC 2 51,1 abc 42-73 
1-

RC 13 
1-

50,8 abc 34-87 

RC 19 
1-

44 .. 5 abc 15-81 

RC 17 
1. 

42,0 abc 30-62 

RC 11 40,8 abc 27-48 
i 

RC 15 40,2 abc 29-56 
1. 

RC 12 37,9 abc 10-72 
1-

RC 4 37,7 abc 16-75 
1. 

RC 10 34,7 abc 21-46 
1-

RC 8 34,3 abc 18-102 
i 

L. hirsutum 
2 

f. €labratum 32,5 abc 17-58 

RC 14 
1-

31,4 abc 8-67 

RC 16 29,6 abc 23-33 
1. 

L. hirsutum f. €labratum 22,1 bc 11-32 

RC 20 21,2 c 19.-27 
1-

l.Médias se~uidas pela mesma le'Lra não diferem en'Lre si, 

pelo 'Lest.e de TUkey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Sem 'Lr:icomas ~1andulares. 

sInt.erva!o de variação. 
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Peso (mg) 

11 111 IV v VI 

Genótipos 

FIGURA 3. Peso de lagart.as (*) de P. operculella. com 

12 dias de idade. criadas em folhas de 

diferent.es genot.ipos de t.omat..eiro. Temp. 25 
+ o + - 1 C; UR: 70 - 10%; Fot..ot'ase: 14 h. 

1- Híbrido RC 6 (maior vaiar ent.re os 
1 

híbridos) 

II- L. esculent"um 

III-L. hirsutum f. clabratum sem t.I"icomas 

glandulares 

IV- L. hirsutum f. clabratum PI 134417 

V- Híbrido RC 20 (menor vaiar ent.I"e os 
1. 

híbridos) 

VI- Média ent.I"e os 20 híbridos analisados 

<*) As médias não apresent.am, necessariament.e, diferenças 

est.at.íst.icas. 
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4.4.3 - Duração da fase larval 

Embora no híbrido RC 20 os inset.os t.enham: 
1-

apresent.ado uma fase larval aparent.ement.e superior (19,0 

dias) em relação àqueles criados em L. esculentum (16,3 

dias) e em vários out.ros híbridos, não foi regist.rada 

diferença est.at.íst.ica ent.re as médias (Tabela 6 e Figura 

4). Em L. hirsutum f. ~l.abratum não foi possível avaliar-se 

a duração dest.a fase devido ã mort.e de t.odas as lagart.as 

ut.ilizadas nest.e t.rat.ament.o. 

LIN 8: TRUMBLE (1986) const.at.aram aument.o 

dest.a fase para lagart.as de K. lycopersicella criadas em L. 

hirsutum f. glabratum PI 13441'7 comparadas àquelas criadas 

em L. esculentum cv. VFN '7'718. KENNEDY 8: SORENSON (1985) 

t.ambém verificaram aument.o significat.ivo da duração do 

período larva! de H. zea em L. hirsutum f. ~labratum PI 

134417 em comparação com L. escul.entum cv. Walt.er. O mesmo 

efeit.o foi observado GIUSTOLIN (1991), criando 

lagart.as de S. absoluta em folhas da PI 13441'7 e da 

cult.ivar Sant.a Cruz Kada - AG 3'73 de L. esculentum. 

Em relação ao t.empo de desenvolviment.o 

larval obt.ido em L. escul.entum, o valor obt.ido 

est.eve bem próximo daquele const.at.ado por 

<15,'7 dias) 

MAYEREGGER 

PRIETO (1980), para a espécie em quest.ão <15,1 dias)" na 

cult.ivar CICA-5 e nas mesmas condições de t.emperat.ura e 

umidade relat.iva. 



50 

TABELA 6. Duração do fase larva! de P. operculeUa criada 

em folhas 

t.omat.eiro. 

Fot.ofase: 14 h. 

de 

Temp.: 

diferent.es 
+ o 

25 - 1 C; 

~enót.ipos de 
+ UR: 70 - 10%; 

Genót.ipos Duração (Dias)~ LV.
li 

RC 20 19,0 a 18-20 
~ 

RC 16 18,5 a 17-20 
1-

RC 4 18,2 a 15-24 
1 

RC 8 18,0 a 15-20 
1 

RC 18 17,6 a 17-18 
1-

RC 17 17,6 a 15-19 
1 

RC 2 17,5 a 16-20 
1-

RC 13 17,4 a 16-19 
1 

RC 12 17,2 a 16-19 
.f. 

L. hirsutum 
2 

17,1 16-19 f. glabratum a 

RC 19 17,1 a 13-21 
.f. 

RC fi 17,0 a 16-18 
.f. 

RC 1 16,8 a 15-18 
1-

RC 14 16,7 a 16-17 
~ 

RC 10 16,7 a 15-19 
.f. 

RC 15 16,5 a 15-18 
.f. 

RC 3 16,4 .21 15-18 
1 

RC 6 16,3 a 15-20 
~ 

RC 5 16,3 a 15-18 
.f. 

L. esculentum 16,3 a 14-20 

RC 9 16,2 a 14-17 
.f. 

RC 7 15,7 a 14-17 
1-

1-Médias se~uidas pela mesma let.ra não diferem ent.re si, 

pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
2. . 
Sem t.r1comas ~landulares. 

3 Int.ervalo de variação. 
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Ouracao (dias) 

11 111 IV v 
Genótipos 

4. Duração da Íase larval (*) de P. opercul.ella 

criada em f-olhas de diferent.es genot.ipos de 

t.omat.eiro. Temp. 25 + 
C; UR: 70 

+ 
10%; 

Fot.ofase: 14 h. 

1- Híbrido RC 20 (maior valor ent.re os 
1. 

hlbridos) 

II- L. hirsutum f. €labratum sem t.ricomas 

glandulares 

IH-L. esculentum 

IV- Híbrido RC 7 (menor valor ent.re os 
1. 

hlbridos) 

V- Média ent.re os 20 hlbridos analisados 

(*) As médias não apresent.am, necessariament.e, diferenças 

est.at.lst.icas . 
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4.4.4 - Peso de pupas 

Os LraLamenLos apresenLaram diferenças 

si~nificat.i vas em relação ao peso de pupas. Assim como foi 

observado para a fase larva1, Lambém na fase pupal, os 

inset.os criados no híbrido RC 20 apresent.aram peso basLant.e 
1-

reduzido (45,8 m€:) e si€:nificaLivament.e inferior que 

aqueles criados 

RC 9 (75,4 m~). 
.1 

em L. esculentuTft (71,2 m~) e no híbrido 

O valor médio obt.ido para os inset.os 

criados em L. hir-sutum f. clabr-atum com os Lricomas 

removidos (41 .. 6 m€:) foi Lambém basLant.e reduzido (Tabela 7 

e Fi~ura 5). 

Nas avaliações: ant.eriores, os inset.os 

criados em L. hir-sutum f. e-labratum com t.ricomas removidos 

apresenLaram um desempenho int.ermediário ent.re L. 

esculentum e L. hir-sutum f. clabr-atum com os Lricomas 

inLact.os. A ocorrência de peso pupal bast.anLe reduzido, 

diferindo esLaLisLicament.e de L. esculentum, caracLerizou 

de forma mais evident.e a presença 

resist.ência t.ambém na 

de mecanismos 

condicionadores da lamela fotiar de 

L. hir-sutum f. e-labr-atum. 

de S. 

Kada 

134417. 

GIUSTOLIN (1991) t.ambém obt.eve pupas fêmeas 

absoluta mais pesadas em L. esculentum (Sant.a Cruz 

AG 373) do que em L. hir-sutum f. clabr-atum PI 
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TABELA 7. Peso de pupas de P. oper-cul.ella provenient.es de 

lag-art.as criadas em 

g-enót.ipos 
+ 

folhas de diferent.es 
+ o 

de t.omat.eiro. Temp.: 25 - i C; UR: 70 

Genót.ipos 

RC 9 
1-

10%; Fot.ofase: 

L. escul.entum 

RC 11 
1-

RC 2 
t 

RC 1 
1-

RC 3 
1-

RC 5 
t 

RC 14 
t 

RC 6 
t 

RC 8 
t 

RC 19 
t 

RC 4 
t 

RC 16 
t 

RC 13 
t 

RC 7 
t 

RC 12 
t 

RC 17 
t 

RC 15 
t 

RC 10 
1-

RC 18 
t 

RC 20 
1-

L. hir-sutum 
2 

f. glabr-atum 

14 h. 

Peso (mg-) 1-
I.V.

s 

75,4 a 65-92 

71,2 ab 55-81 

62,4 abc 49-63 

62,2 abc 53-73 

61,0 abc 53-77 

58,1 abcd 41-66 

58,1 abcd 48-63 

56,8 abcd 41-70 

56,2 bcd 51-69 

56,0 bcd 51-63 

54,3 cd 42-63 

53,7 cd 46-64 

53,4 cd 47-57 

52,6 cd 43-65 

51,2 cd 38-67 

51,1 cd 45-60 

50,8 cd 41-64 

49,2 cd 43-52 

49,2 cd 43-52 

47,0 cd 37-54 

45,8 cd 36-54 

41,6 d 36-60 

pela mesma let.ra não diferem ent.re si, 

pelo t.est.e de Tukey, ao n1 vel de 5% de probabilidade. 

2 Sem t.ricomas ~landu1ares. 

9 Int.ervalo de variação. 
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Peso (mg) 

FIGURA 5. 

11 lU IV v 
Genótipos 

Peso de pupas (*) de P. operculella 

provenient.es de la~art..as criadas em folhas 

de diferent.es ~en6t.ipos de t.omat.eiro. Temp. 
+ o + 

25 - 1 C; UR: 70 - 10%. Fot..ofase: 14 h. 

1- Híbrido RC 9 (maior valor ent.re os 
1. 

hibridos) 

II- L. esculentum 

III - Híbrido RC 20 
1. 

hibridos) 

(menor valor ent.re os 

IV- L. hirsutum f. ~labratum PI 134417 sem 

t.ricomas ~landulares. 

V- Média ent.re os 20 hibridos analisados 

(*) As médias não apresent.am, necessariament.e, diferenças 

est.at.íst.icas. 
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4.4.5 - Duração da fase pupal 

Na avaliação dest.e parâmet.ro biológico, 

embora os valores médios t.enham variado ent.re 8,0 e 10,5 

dias, não :foram observadas diferenças significat.ivas ent.re 

os vários t.rat.ament.os (Tabela 8 e Figura 6). 

O período de 8 16 dias observado em L. 

esculentwn aproximou-se ao de 8 dias obt.ido, para P. 

operculella, por MAYEREGGER PRIETO (1980) com a cult.ivar 

CICA-5. 

GIUSTOLIN (1991) observou que em L. hirsutum 

f. clabratum a duração da fase pupal da espécie S. absoluta 

foi significat.ivament.e maior do que em L. esculentum. 
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TABELA 8. Duração da fase pupal de P. operculella 

provenient.e de la~art.as criadas em folhas de 

diferent.es ~enót.ipos de t.omat.eiro. Temp.: 25 

Genót.ipos 

RC 11 
1-

RC 13 
1. 

RC 19 
1. 

+ o - 1 C; 

horas. 

2 
L. hirsutum f. clabratum 

RC 12 
1-

RC 4 
1-

RC 20 
1-

RC 10 
i-

RC 7 
1-

RC 3 
1. 

RC 6 
1-

RC 18 
1. 

RC 15 
1-

RC 16 
1. 

L. esculentum 

RC 14 
1. 

RC 2 
1. 

RC 5 
1. 

RC 17 
1. 

RC 1. 
1 

RC 9 
1 

RC 18 
1. 

UR: 70 
+ - 10%; Fot.ofase: 14 

Duração (dias)1. I.V.
3 

10,5 a 10-11 

10>0 a 9-11 

9,7 a 9-11 

9,6 a 8-12 

9,4 a 9-11 

9,2 a 8-11 

9,2 a 9-10 

9,0 a 7-10 

9,0 a 7-10 

8,8 a 8-10 

8,8 a 8-11 

8,7 a 7-10 

8,7 a 8-9 

8,7 a 8-9 

8,6 a 6-11 

8,5 a 8-9 

8,5 a 8-9 

8,5 a 7-10 

8,4 a 7-10 

8,2 a 7-9 

8,0 a 7-9 

8,0 a 7-9 

1.Médias se~uidas pela mesma let.ra não diferem ent.re si, 

pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2Sem t.ricomas glandul.ares. 
3· 
Int.ervalo de variação. 
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Duraoao (Dla8' 

11 111 IV v 
Genótipos 

6. Duração da fase pupal (*) de P. operculel.la 

provenient.e de la~art.as criadas em folhas de 

diferent.es ~en6t.ipos de t.omat.eiro. Temp.: 

+ '" + 25 - 1-C; UR: 70 - 10%; Fot.ofase: 14 h. 

1- Híbrido RC 11 (maior valor ent.re os 
1 

híbridos) 

II -L. hirsut.um f. glabrat.um sem t.ricornas 

glandulares 

IH-L. esculentum 

IV -Híbrido RC 9 (menor valor ent.re os 
1. 

híbridos) 

V- Média ent.re os 20 híbridos analisados 

(*) As médias não apresent.am, necessariarnent.e, diferenças 

est.at.íst.icas. 
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4.4.6 - Mort.alidade da fase pupal 

Não foram observadas diferenças est.at.í.st.icas 

ent.re os t.rat.ament.os em relação à mort.alidade pupal. a qual 

variou de 5 a 14% (Tabela 9 e Fi~ura 7). A mort.alidade 

larval relat.ivament.e elevada observada na maioria dos 

~en6t.ipos e a consequent.e redução do número de inset.os 

avaliados na fase pupal pode ter contribuído para a 

ausência de diferença est.atíst.ica. 

Também GIUSTOLIN (1991) 

diferenças neste parâmetro biológico para S. 

insetos criados em L. escul.entum e L. 

glabratum. 

não I observou 

absol.uta ent.re 

hirsutum f. 

Já FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1987a e 1988) 

verificaram maior mort.alidade pupal de H. zea em diet.as 

cont.endo altos teores de 2-undecanona o que t.ambém ocorreu 

com insetos dest.a espécie criados em folhas de L. hirsutum 

f. gl.abr-atum. 
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Genót.ipos 

RC 1. 
1-

RC 14 
2-

RC 3 
1-

RC 10 
1-

RC 20 
2-

RC 13 
1. 

9. 

L. esculentum 

RC 11 
1 

Mort.alidade 

provenient.es 

de diferent.es 
+ o 

25 - 1 C; UR: 

2 
L. hirsutum f. c-labratum 

RC 4 
1 

RC 12 
1-

RC 18 
2-

RC 6 
2-

RC 19 
1. 

RC 8 
1. 

RC 7 
1-

RC 16 
1. 

RC 9 
1. 

RC 2 
1. 

RC 5 
1. 

RC 17 
1. 

59 

de 

de 

pupas: de P. operculella 

la{!;art.as: criadas em folhas: 

{!;enót.ipos de t.omat.eiro. Temp.: 
+ 70 - 10%; Fot.ofase: 14 h. 

Mort.alidade (%)1. 

14 a 

13 a 

12 a 

12 a 

12 a 

12 a 

11 a 

10 a 

10 a 

10 a 

10 a 

10 a 

10 a 

9 a 

9 a 

8 a 

6 a 

6 a 

6 a 

5 a 

5 a 

.tMédias se{!;uidas pela mesma let.ra não diferem ent.re si, 

pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Sem t.ricomas {!;landulares. 
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\I lU IV V 

Genótipos 

7. Mort.alidade de pupas (lar) de P.operculella 

provenient.es de lagart.as criadas em 
diferent.es genót:.ipos de t.omat.eiro. 

+ ,.., + 
25 - 1- C; UR: 70 - 10%; Fot:.orase: 14 h. 

Temp.: 

1- Híbrido RC <maior valor ent.re os 
1 

híbridos) 

II- L. esculentum 

IH-L. hir.sutum f. ~labratum sem t:.ricomas 

glandu1.a.2'es 

IV- Híbrido RC 17 (menor valor ent.re os 
1 

híbridos) 

v- Média ent.re os 20 híbridos analisados 

(*) As médias não apresent.am, necessariament:.e, diferenças 
est:.at.íst:.icas. 
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4.4.7 - Longevidade dos adultos 

Observando-se a longevidade fêmeas 

criadas em L. esculentum (17 ~7 dias), constata-se uma 

redução significativa nesse parâmetro em vários híbridos, 

havendo diferença estatística em relação à média registrada 

em quatro desses materiais para os quais os valores 

variaram de 6 a 6,6 dias (Tabela 10 e Figura 8). 

Assim como para as fêmeas, também para os 

machos houve variação significativa na longevidade. 

médio obtido para insetos criados em folhas 

esculentum (13,1 dias) diferiu significativamente 

obtidos em oito hlbridos (para os quais as médias 

O valor 

de L. 

daqueles 

variaram 

entre 4,0 e 6,0 dias) bem como em L. hirsutum f. sglabratum 

sem tricomas (5,2 dias) (Tabela 11 e Figura 9). 

Um parâmetro 

dos genót.ipos 

que poderia confirmar a 

influência na fase adulta seria a 

fecundidade, entretanto, a mortalidade acumulada nas fases 

larval e pupal impossibilitou essa avaliação. 

Foi observado em L. esculentum que as fêmeas 

viveram mais do que os mach.os, o que também foi constatado 

por MAYEREGGER PRIETO (1980) e NEUPANE (1977). Enquanto que 

no present.e trabalho as longevidades das fêmeas e machos 

mantidos isolados foram respect.ivamente de 17,,7 e 13,1 dias 

na cv. cultivar Santa Cruz Kada AG 373, MAYEREGGER PRIETO 

(1980) obteve os periodos de 12 e 11 dias, 

respecti vamente, 

provenientes de 

CICA-5. 

para 

lagartas 

fêmeas 

criadas 

e 

em 

machos acasalados, 

folhas do tomateiro 
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TABELA 10. Long-evidade de Iêmeas:: adult.as:: de P. operculella 

provenient.es de lag-art.as criadas:: em IOlhas de 

dilerent.es gen6t.ipo:s: de 

1° C; UR: 70' ± 10%; 

t.omat.eiro. Temp.: 

Fot.olas::e: 14 h. 

GENóTIPOS Long-evidade (dias).t 

L. esculentum 17,7 a 

RC 9 15,7 ab 
.t 

RC 8 12»5 ab 
.t 

RC 2 12,4 ab 
.t 

RC 1 12,4 ab 
1-

RC 19 9,8 ab 
1-

RC 15 9,,7 ab 
.t 

RC 7 8,7 ab 
.t 

RC 16 8,5 ab 
1-

RC 5 8,3 ab 
1-

RC 20 8,3 ab 
1-

L. hirsutum 1. glabratum 
2 

8,1 ab 

RC 10 8,,0 ab 
1-

RC 13 8,0 ab 
1-

RC 4 7,5 ab 
.t 

RC 17 7,0 ab 
1-

RC 4 6,9 ab 
1-

RC 3 6,,7 ab 
.t 

RC 6 6,6 b 
.t 

RC 11 6,4 b 
.t 

RC 18 6,,4 b 
1-

RC 12 6,0 b 
1-

+ 25 -

LV.
3 

16-20 

14-18 

12-13 

11-14 

10-15 

7-12 

9-10 

4-12 

5-14 

6-10 

5-12 

4-11 

7-8 

5-10 

4-12 

4-12 

4-12 

6-13 

4-10 

4-13 

5-8 

5-8 

.tMédias seg-uidas pela mesma let.ra não dilerem ent.re si" 

pelo t.est.e de Tuicey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Sem t.ricomas g-landulares. 

sInt.ervalo de variação. 
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Longev'dade (0Ia8) 

FIGURA 8. 

UI IV 

Genótipos 

Lon~evidade de Iêmeas ($) adultas de P. 

operculella proveOlenLes de la~artas 

criadas em f'olhas de l.ürerent.es genótipos 

de t.omat.eiro. Temp. 
+ 

C; UR: 70 
+ 

10%; Fotofase: 14 h. 

1- L. esculentum 

II- Híbrido RC 9 {maior valor ent.re os 
1 

híbridos:) 

lU-L. hirsutum L ~labratum sem t.ricomas 

~landulares 

IV- Híbrido RC 12 (menor valor entre os 
1 

híbridos:) 

v- Média entre os 20 híbridos analisados 

(*) As médias não apresent.am~ necessariamente, diferenças 

estatísticas. 
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TABELA H. Longevidade de machos: adult-os: de P. oper-culeHa 

p~ovenient.es: de lagart.as criadas em rolhas: de 

dif:e~ent.es genót.ipos de t.omat.eiro. Temp.: 25 
+ + 

UR: 70 - 10%; Fot.of:ase 14 h. 

Genót.ipos Long-evidade (dias) LV.
a 

L. esculenium 13,1 a 8-20 

RC 9 10,3 ab 8-13 
1-

RC 13 
1-

7,9 abc 7-10 

RC 4 
1-

7,7 abc 7-8 

RC 17 7,6 abc 4-1.1 
:I. 

RC 2 7 .• 3 abc 5-10 
1-

RC 15 7,1 abc 4-10 
1 

RC 1 7.1 abc 4-11 
1 

RC 7 7.0 abc 6-8 
:I. 

RC 3 6,7 abc 5-8 
i 

RC 16 6,5 abc 6-7 
i 

RC 6 6,4 abc 5-8 
:I. 

RC 14 6.4 abc 5-9 
:I. 

RC 11 6~0 bc 5-8 
1 

RC 5 6»0 bc 5-7 
1 

RC 8 5,,7 bc 5-6 
1 

RC 12 5,4 bc 4-8 
1. 

RC 18 5,4 bc 4-7 
t 

RC 19 
:I. 

5,2 bc 3-9 

L. hir-sutum L slobr-atum 
2 

5,2 bc 1-10 

RC 10 
i 

4.9 bc 4-6 

RC 20 4,0 c 3-5 
1 

íMédias: seguidas pela mesma let.ra não dif:erem ent.re si.. 

pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Sem t.ricomas glandulares. 

3 lnt.ervaio de variação. 
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Longevidade (Dias) 

11 111 IV V 

Genótipos 

9. Longevidade de machos adult.os ($) de P. 

operculella provenient.es de lagart.as 

criadas em rolhas de direrent.es genót.ipos 

de t.omat.eiro. Temp. 25 + 
C; UR: 70 + 

10%; Fot.ofase: 14 h. 

1- L. esculentum 

II- Híbrido RC 9 (maior valor ent.re os 
.1 

híbridos) 

IH-L. hirsutum f. clabratum sem t.ricomas: 

glandulares 

IV- Híbrido RC 20 (menor valor ent.re os 
.1 

híbridos:) 

V- Média ent.re os 20 híbridos analisados 

($) As médias não apresent.am, necessariament.e, diferenças 

est.at.íst.icas. 
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5. Avaliação do dano inicial (número de minas por Colha.) de 

P. operculella em genótipos de tomateiro 

Na avaliaçã.o do 

operculella foi const.at.ada 

t.rat.ament.os,. observando-se em 

dano inicial causado por P. 

diferença est.at.ist.ica ent.re 

L. hirsutum f. €labratum PI 

134417 um número de minas por folha menor que aqueles 

regist.rados em L. esculentum, L. hirsutum f. €labratum com 

t.ricomas removidos e vários hibridos (Tabela 12 e Figura 

10). 

A remoção dos t.ricomas de L. hirsutum f. 

glabratum fez com que o número de minas fosse aument.ado em 

cerca de 1,5 vezes, evidenciando dessa forma a ação 

ant.agônicq das subst.âncias 2-t.ridecanona . e 2-undecanona, 

presentes· 

inicial do 

nos pêlos 

inset.o. O 

glandulares, 

híbrido RC 20 
1-

no. est.abeleciment.o 

que apresent.ou os 

maiores t.eores met.i1-cet.onas ent.re t.odos qs híbridos 

analisados, não apresent.ou 

hirsutum f. €labratum, . mas 

diferença 

t.ambém 

est.at.ist.ica 

não diferiu 

de 

de 

L. 

L. 

esculentum e dos out.ros . híbridos. Os híbridos apresent.aram, 

de modo geral, valores int.ermediários ent.re aqueles obt.idos 

para L. hirsutum f. €labratum e L. esculentum. 
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TABELA 12. Número de mdnas por foUba em ~enó~ipos de 

~oma~eiro~ 24 horas 

qua~ro la~ar~as de 

após a infes~ação com 

Temp.: 25 

14 h. 

+ 10 C ; 

P. operculella por foUba. 
+ 

UR: 70 10%; Fo~ofase: 

Genó~ipos NQ. mdnas/foUba1. I.V. 
g 

Lycopersicon esculentum 3,1 a (1-4) 

RC 18 3,0 a (1-4) 
1. 

RC 7 2,9 a (2-4) 
1. 

RC 2 2,8 a (1-4) 
1. 

RC 5 2,8 a (2-4) 
1. 

L. hirsutum f. sg'labratum 
2 

2,8 (2-4) a 

RC 9 2,8 a (2-4) 
1. 

RC 17 2,7 ab (1-4) 
1. 

RC 10 2,7 ab (1-4) 
1. 

RC 12 2,4 ab (1-4) 
1. 

RC 19 2,4 ab (1-4) 
1. 

RC 8 2,4 ab (0-4) 
1. 

RC 1 2,4 ab (1-4) 
1. 

RC 6 2,4 ab (1-4) 
1. 

RC 3 2,4 ab (1-4) 
1. 

RC 16 2,2 ab (1-3) 
1. 

RC 11 2,1 ab (1-3) 
1. 

RC 4 2,0 ab (0-4) 
1. 

RC 13 2,0 ab (0-4) 
1. 

RC20 1,7 ab (0-4) 
1. 

RC 14 1,7 ab (0-3) 
1. 

RC 15 1,7 ab (1-3) 
1. 

L. hirsutum f. sg'labratum 1,1 b (1-3) 

1Médias se~uidas pela mesma le~ra não diferem en~re si, 

pelo ~est.e de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Sem ~ricomas ~1andu1ares. 

9In~ervalo de variação. 
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3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

11 lU IV 

Genótipos 

FIGURA 10. Número de minas por í~olha (*), 24 horas 

após a iní~est.ação com quat.ro lagart.as de P. 

operculelZa por rolha, em 

genót.ipos de t.omat.eiro. Temp.: 
+ 

UR: 70 4.0%; Fot.ofase: 14 h. 

I- L. esculentum 

II- Hibrido 

híbridos) 

RC 18 
1 

{maior valor 

direrent.es 
+ 

25 C; 

ent.re os 

III-L. hirsutum Í. ~labratum sem t.ricomas 

glandulares 

IV- Hibrido RC 15 (menor valor ent.re os 
1. 

híbridos) 

V- L. hirsutum f. ~labratum PI 134417 

VI- Média ent.l:'e os 20 hibridos analisados 

(*) As médias não apresent.am. neceSSal:'iament.e. dií~erenças 
est.at.íst.icas: . 
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v - CONCLUSõES. 

Com base nos result.ados obt.idos com 

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) (Lepidopt.era, 

Gelechiidae) em Lycopersicon spp., nas condições em que 

foram realizados os ensaios, podem ser est.abelecidas: as 

seguint.es conclusões: 

Os exsudat.os glandulares de Lycopersicon 

hirsutum f". clabratum C.H. Mull PI 134417 e o 

2-t.ridecanona, em aplicação t.ópica, são t.óxicos para 

5,54 lagart.as de primeiro inst.ar. sendo necessários 

glândulas e 775,35 ng por lagart.a, respect.ivament.e, para 

provocar a mort.alidade de 50% da população. 

Em t.est.es de concent.ração . let.al, o 

2-t.ridecanona e o 2-undecanona são t.óxicos para lagart.as de 

primeiro inst.ar, sendo que o 2-t.ridecanona apresent.a. maior 

t.oxicidade do que o 2-undecanona. 
o 

'- A elevação da t.emperat.ura, de 27 para 32 

C, aument.a a t.oxicidade (CL ) do 2-t.ridecanona e reduz a 
50 

do 2-undecanona para lagart.as de primeiro inst.ar. 

- Os hibridos F (RC) [{L. esculentum X L . 
.t .t 

hirsutum f. clabratum) X L. hirsutum 1:. clabratumJ 

apresent.aram,· de modo geral, t.eores dos aleloquimicos 

2-t.ridecanona + 2-undecanona bast.ant.e inferiores aos 

apresent.ados por L. hirsutum f. clabratum. 

Nos inset.os criados em L. hirsutum f. 

clabratum a mort.alidade de lagart.as: é superior àquela 

const.at.ada em L. esculentum.. bem como em vários dos 

hibridos est.udados. 

A remoção dos t.ricomas: glandulares de L. 
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hirsutum f'. cZabratum reduz a mort.alidade de 1a~art.as de 

P. operculella. 

clabratum e no 

2-t.ridecanona e 

Nos inset.os criados em L. hirsutum f. 

híbrido RC 20 (mat.erial com maior 
1 

2-undecanona ent.re os 20 

t.eor de 

híbridos 

analisados) há redução no peso larval em 

inset.os criados em L. esculentum e em 

comparação com 

vários híbridos 

apresent.ando baixos t.eores de 2-t.ridecanona + 2-undecanona. 

Nos inset.os criados em L. hirsutum f. 

clabratum sem t.ricomas ~1andulares e em vários híbridos 

ocorre redução no peso pupal e na lon~evidade dos adult.os 

quando comparados aos inset.os criados em L. esculentum. 

Os inset.os criados no híbrido RC 20 
1 

apresent.am redução dos pesos larval, pupal e da lon~evidade 

dos machos adult.os em relação a vários out.ros híbridos. 

- O número de minas produzidos por 1a~art.as 

de P. operculella em folhas de L. hirsutum f. clabratum é 

si~nificat.iva.ment.e menor do que em L. escuZentum e em 

vários híbridos. 

A remoção dos t.ricomas das folhas de L. 

hirsutum f. clabratum aument.a si~nficat.ivament.e o número de 

minas por folha. 
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