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EFEITO DOS ALELOQU1~COS 2-TRIDECANONA E 2-UNDECANONA, 

PRESENTES EM Lycopersicon SPP., SOBRE A BIOLOGIA DA 

TRAÇA-DO-TOMATEIRO, Scrobipalpuloides absoluta 

(MEYRICK, 1917> (LEP., GELECHIIDAE>. 

Aut.or: Teresinha AUl:us'La Gius'Lolin 

Orient.ador: Dr. José Djair Vendramim 

RESUMO 

Est.udou-se a biologia da 'Lraça-do-'Lorna'Leiro, 

Scrobipalpuloides absoluta {Meyrick, 1917} {Lep., 

Gelechiidae} em duas espécies de t.orna'Leiro {Lycopersicon 

hirsutum f. ,glabratum li~em PI 134417 e Lycopersicon 

esculentum cul'Livar San'La Cruz Kada AG-373} e em die'Las 

ar'Lifb:::iais con'Lendo diferen'Les concen'Lraç5es 

2-'Lridecanona 

dos 

aleloquirnicos 2-undecanona {2-U} e {2-T}. 

Para isso, inicialrnen'Le.. foram es'Labelecidas 'Lécnicas de 

criação do inse'Lo: em die'La na'Lural {folhas de 'Lorna'Leiro} 

para a comparação das duas espécies veget.ais e em die'La 

ar'Lificial para a incorporação e avaliação do efei'Lo de 

2-U e 2-T. De'Lerrninou-se ainda urna 'Lécnica de ext.ração e 

análise dos referidos aleloquirnicos em crorna'Lografia de 

fase gasosa .. a'Lravés da qual foram analisados 24 gen6t.ipos 

Fi {Rei}.. resul'Lan'Les do cruzarnen'Lo en'Lre PI 134417 e a 

cul'Livar Tropicana {L. esculentum}. Em relação a die'La 

na'Lural.. o melhor desenvolvimen'Lo do inse'Lo foi ob'Lido 

man'Lendo-se as lagar'Las em 'Lobos de vidro {'Lampados com 

~odão}, con'Lendo folhas com o peciolo envolvido por 

algodão umedecido. A die'La ar'Lificial mais adequada foi 

aquela à base de germe de 'Lrigo, caseina e levedura de 



ce:rveja. A 

alo~ando 

viabilidade 

longevidade 

.ú. 

linhaf:em PI 134417 af'et.ou a biologia da t.:raça, 

o pe:riodo de desenvolviment.o, e :reduzindo a 

larval, o peso das pupas, a Cecundidade e a 

das Cêmeas. ,I.' A melho:r :recupe:ração dos 

alcalóides Coi obt.ida com a 

das Colhas ao clo:roCó:rmio 

ext.:ração a't-:ravés da exposição 

po:r 24 ho:ras. Den't-:re os 

genót.ipos t.es't-ados, os t.eo:res máximos de 2-U e 2-T Co:ram 

70 e 351ppm, :respect.ivament.e. Nas die't-as cont.endo 2-T à 

0,15 a 0,30% (associado ou não à 2-U), oco:r:reu 100% de 

mo:r't-alidade larval. O 2-U, à 0,03% es't-imulou o 

desenvolviment.o da 't-:raça enquant.o que à 0,06% p:rovocou 

al't-a mo:r't-alidade larval, embo:ra não t.enha af'e't-ado os 

demais pa:râme't-:ros biológicos do inset.o. 
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EFFECT OF ALLELOCHE~CS 2-TRIDECANONE AND 2-UNDECANONE, 

FROM Lycopersicon SPP., ON THE BIOLOOY OF THE 

TOMATO LEAF ~NER, Scrobipalpuloides absoluta 

CMEIRYCK, 1917> CLEP., OELECHIIDAE>. 

Aut.hor: Teresinha August.a Giust.olin 

Adviser: Dl.". José Djair Vendramim 

SUMMARY 

This present. 1"esarch deals wi t.h t.he st.udy oC 

t.he biology oC t.he t.omat.o leaCminer Scrobipalpuloides 

absoluta (Meyrick, 1917) (Lep., Gelechiidae) on t.wo t.omat.o 

species (Lycopersicon hirsutum f. ,glabratum acession PI 

134417 and Lycopersicon esculentum cult.ivat.e Sant.a Cruz 

Kada AG-373) and on art.ificial diet.s cont.aining 

concent.rat.ions oC t.he allelochemics 2-undecanone 

difCerent. 

(2-U) and 

2-t.ridecanone (2-T). First.ly, insect.s rearing t.echniques 

were est.ablished: on nat.ural diet. (t.omat.o leaves) Cor 

comparisons bet.ween t.wo planto species and on art.ificial 

diet. for t.he incorporat.ion and evaluat.ion oC t.he effect.s 

oC t.he 2-U and 2-T. It. was also det.ermined a t.ecnique oC 

ext.rat.ion and analisys of t.hese allelochemics usin~ t.he 

gas chromat.ography t.ec~que t.hrough which 24 genot.ypes Fi 

(Rei) [PI ... ~ 134417 x T1"opicana (L. esculentum)] were 

analised. On t.he nat.ural diet. t.he best. insect. development. 

was reached wit.h larvae maint.ained in glass t.ubes (sealed 

wit.h cot.t.on) cont.ainin~ leaves wit.h it.s pet.iole involved 

wit.h moist. cot.t.on. The mosto adequat.e art.iCicial diet. was 

t.he one prepared wit.h wheat. ~erm, casein and brewer's 



yeast.. The PI 134417 af"f'ect.ed t.he biology 

leaf'mine:r-~ lengt.ening t.he development. pe:r-iod and 

t.he l.a:r-vae viabilit.y~ t.he pupal weight.~ t.he 

1'ecundit.y and longevit.y. The best. :r-ecove:r-y 

allelochemics was obt.ained wit.h t.he ext.:r-act.ion 

.úU. 

01' t.he 

:r-educing 

1'emale 

01' t.he 

by t.he 

exposu:r-e 01' t.he leaves t.o chlo:r-01'o:r-m 1'o:r- 24 hou:r-s. Among 

t.he t.est.ed genot.ypes t.he g:r-eat.est. concent.:r-at.ion 01' 2-U and 

2-T we:r-e 70 and 351ppm~ :r-espect.ively. The diet.s cont.aining 

allelochemics ato concent.:r-at.ions 01' 0~15 and 0~30% 01' 2-T 

{associat.ed o:r- noto t.o 2-U} ~ caused 100% 01' la:r-val 

mo:r-t.alit.y. On t.he ot.he:r- hand~ t.he 2-U ato t.he concent.:r-at.ion 

01' 0~03% imp:r-oved t.he leafmine:r- development.; once ato 0~06% 

t.his allelochemic caused a high l.a:r-val mo:r-t.alit.y ~alt.hough 

t.he ot.he:r- biological pa:r-amet.e:r-s 01' t.he insect. have noto 

been af1'ect.ed. 
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1. INTRODUCAO , 

o cult.ivo do t.ornat.e é bast.ant.e difundido no 

Br-asil, t.endo havido, nos 

consideI"ável na pI"odução. 

A expansão 

últ.imos 

da áI"ea 

anos, um aument.o 

de cult.ivo dessa 

solanácea, ent.I"et.ant.o, favoI"eceu o desenvolviment.o de 

~urnas pI"agas, afet.ando consideI"avelrnent.e a pI"odução de 

t.ornat.e, dest.acando-se, dent.r-e est.as, a t.I"aça-do-t.ornat.eiI"o, 

Scrobipalpuloides absoluta (Mey:rick, 1917). 

Segundo SOUZA et. alii (1983), a t.I"aça S. 

absoluta apI"esent.a pot.encial dest.r-ut.ivo muit.o ~I"ande, pois 

at.aca 6r-gãos da pLant.a em ~queI" est.ágio de 

desenvolviment.o, aliment.ando-se do pa:rênquirna folia:r 

(sit.uação ~m que pr-ovoca o apa:reciment.o de minas) e bI"o

queando pont.eiI"os e fI"ut.os. 

O cont.I"ole mediant.e o uso de defensivos quí

micos é pI"at.icament.e a única alt.eI"nat.i va à disposição dos 

agI"icult.oI"es. ConsideI"ando-s::e as I"est.r-içí:Ses que t.al mét.odo 

pode apI"esent.a:r, t.or-na-se evident.e a necessidade de se 

inve-st.iga:rem mét.odos alt.eI"nat.ivos de cont.r-ole dessa pr-aga, 

que sejam menos poluent.es e que oneI"em menos o pI"odut.oI". O 

uso de cult.iva:res de t.omat.eiI"os I"esist.ent.es enquad:ra-se 

peI"feit.ament.e dent.I"o desses I"equisit.os, podendo seI" 

consideI"ado o mét.odo ideal de cont.I"ole. 

Uma das t.écnicas que podem seI" ut.ilizadas 

pa:ra a obt.enção de cult.i vares I"esist.ent.es à I"efeI"ida pI"aga 

é at.I"avés do melhoI"ament.o genét.ico cr-uzando-se cult.iva:res: 

comeI"ciais com boa pI"odut.i vidade com mat.er-iais selvagens 

que apI"esent.em fat.oI"es de I"esist.ência. 



.2. 

Dent.%"e os mat.eriais de t.omat.ei%"o que podem 

ser ut.ilizados como font.es de %"esist.ência, dest.aca-se 

Lycopersicon hirsutum f. ,glabratum (MuID que ap%"esent.a 

os aleloquimicos 2-t.ridecanona e 2-undecanona, subst.ãncias 

quimicas que t.êm sido cit.adas como font.es de resist.ência 

a vár-ias p%"ag8S do t.omat.ei%"o (\rIILLIAMS et. alii, 1980; 

DIMOCK et. alii 1982; DIMOCK 8: KENNEDY, 1983; KENNEDY, 

1984; KENNEDY et. alii, 1987a; LIN et. ali i 1 1987; FARRAR 

JUNIOR 8: KENNEDY, 1987b, 1988). 

No que se refere aS. absoluta 1 no ent.ant.o 1 pouco 

se conhece sob%"e o efeit.o causado por est.as subst.ãncias, 

havendo 1 po%"t.ant.o, necessidade de que sejam desenvolvidas 

pesquisas com relação a esse assunt.o. 

Assim, est.udou-se nesse t.%"abalho a biolo~ia 

da t.raça-do-t.omat.ei%"o em duas espécies de Lycopersicon e 

em diet.as art.ificiais, cont.endo dife%"ent.es concent.%"ações 

dos aleloquimicos 2-t.%"idecanona e 2-undecanona, com o 

objet.ivo de avaliar o efeit.o dest.as subst.ãncias sobre a 

biolo~ia do inset.o e det.e%"mina%"1 conseqtient.ement.e, a 

possibilidade da sua incorporação em mat.eriais comerciais 

de t.omat.eiro visando à obt.enção de cult.ivares resist.ent.es 

à referida pra~a. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Considerações gerai.s sobre Scrobipalpuloides 

absoluta <Meyrick, 1917) 

2.1.1. TaxoDomia, dist.ribuição geográf"ica e 

p~t.as hospedeiras 

.3. 

minador~ 

A t.raça-do- t.ornat.eiro é um rnicrolepid6pt.ero 

da familia Gelechiidae~ que foi originalment.e 

descrit.a como Phthorimaea absoluta por E. Meyrick em 1917 ~ 

com base num exemplar macho colet.ado na localidade de 

Huancayo~ Peru. Est.e mesmo aut.or t.ransferiu post.eriorment.e 

a espécie absoluta para o gênero Gnorimoschema. D. 

Povolny, em 1967, criou 

Paleárt.icas, Neárt.icas 

novos gêneros para várias espécies 

e Neot.ropicais de Gnorimoschema. 

colocando provisoriament.e a espécie absoluta <Meyrick), no 

gênero Scrobipalpula <POVOLNY~ 197~D. 

POVOLNY (1987) mudou novament.e a espécie 

absoluta <Meyrick) para o ~ênero Scrobipalpuloides. sendo 

aceit.a at.ualment.e a denominação Scrobipalpuloides absoluta 

(Meyrick). 

1:: 

sendo referido 

um inset.o 

na Argent.ina 

de dist.ribuição neot.ropical, 

(BAHAMONDES 8: MALLEA, 1969), 

Chile, Peru, Bo11 via, Equador ~ ColÔmbia e Venezuela 

(POVOLNY, 1975), Uruguai (CARBALLO et. alii, 1981> e Brasil 

(MOREIRA et. alii, 1981>. 
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No Brasil, a primeira const.at.ação desse 

inset.o, Coi Ceit.a no Est.ado de São Paulo {em Jabot.icabal> 

(MOREIRA et. alii, 1981), sendo post.eriorment.e assinalada 

nos Est.ados do Espirit.o Sant.o (SCARDINI et. alii, 1983), 

Rio de Janeiro (GONÇALVES et. alii, 1983), Bahia (MORAES 8: 

NORMANHA FILHO, 1982). 

Os hospedeiros da t.raça cit.ados at.é o moment.o são 

plant.as da Camília Solanaceae, ent.re as quais se dest.acam: 

t.omat.e (Lycopersicon esculentum Mill); bat.at.a (Solanum 

tuberosum L.); Cumo (Nicotiana tabacum L.); Solanum 

saponaceum Welw., Solanum pitoense Lam. (POVOLNY, 1976), 

Solanum nigrrum L., Lycopersicon puberulum Ph. e Datura 

stramonium L. (VARGAS, 1970 ). 

2.1.2. Aspect.os Mor.f'ológicos 

O ovo da t.em Corma 

variável desde elipt.ica a ligeirament.e oval. Sua cor é 

branco-creme, se int.ensiCicando à medida que se desenvolve 

o embrião passando gradualrnent.e a amarelo-pálido, amarelo 

eclosão, t.em 

A lagart.a, no 

e amarelo-alaranjado, sendo que, . próximo à 

coloração escura, apresent.ando 0,4 x 0,2 Mm. 

primeiro inst.ar, t.em, em média, 0,8 mm de compriment.o e 

quart.o inst.ar coloração branco-creme; ao Cinal do 

apresent.a 

ligeirament.e 

de 7,7 Mm. 

ca:Cé quando 

coloração v.erde-clara 

rosada na região dorsal e 

Apupa, inicialment.e verde, 

próxima do 

com t.onalidade 

compriment.o médio 

adquire t.onalidade 

adult.o e apresent.a 

compriment.o médio de 

a emergência 

4,4 Mm. Os adult.os apresent.am asas 

ant.eriores de coloração cinza, com escamas cinzas, 

alt.ernadas com escamas de cor marrom e COI' creme, 

const.it.uindo um conjunt.o de pequenas manchas. As asas 

post.eriores são de cor cinza e apresent.am Cileiras de 

pêlos Cinos no bordo post.erior. O abdome é de coloI'ação 

branco-creme nas Cêmeas e cinza-creme nos machos. As asas 
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ap1'"esent.am enve1'",;adU1'"a de 10,1 rnm nos machos e 10,7 mrn nas 

fêmeas (BAHAMONDES a MALLEA, 1969; VARGAS, 1970; QUIROZ, 

1976; SOUZA et. alii, 1983; FRANÇA et. alii, 1984; PAULO, 

1986; COELHO a FRANÇA, 1987). 

2.1.3. Comport.ameniio de oviposição 

QUIROZ (1976) obse:rvou que as fêmeas, em 

oviposit.am plant.as que ainda não flo:rece1'"am, 

p:rincipalment.e nas folhas, sendo 

ne:rvu:ras. Obse:rvou ainda que os 

os ovos colocados nas 

ovos são post.os desde 

algumas ho:ras at.é t.1'"ês dias depois de se :realizar- a 

cópula, sendo que 

seguint.e à cópula. 

COELHO 

a maio:r 

et. 

po:rcent.agem oco:r:re no dia 

alii (1984), est.udando a 

dist.:ribuição espacial dos ovos de S. absoluta, ve:rificar-am 

que a oviposição OC01'"1'"eu predominant.ement.e no t.erço 

superior da plant.a quando compar-ada com os t.erços inferior 

e mediano, sendo que 97,27% dos ovos f01'"am deposit.ados nas 

folhas (49% na superficie. abaxial e 51% na supe:rflcie 

adaxial), 1,21% nas flo:res e 1,52% nas hast.es. 

2.1.4. Aspect.os biológicos 

Em levant.ament.os feit.os, em condições de 

campo, HERRERA (1963) obt.eve, par-a est.a p:raga, os 

seguint.es dados paroa a :Case adult.a: periodo de 

p1'"é-oviposição, 2 dias; periodo de oviposição, 8,8 dias; 

número de ovos por fêmea, 112,8; longevidade das fêmeas, 

29,6 dias; longevidade dos machos, 16,7 dias e du:ração da 

cópula, 15 minut.os. 
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VARGAS (1970), t.rabalhando a várias t.empe

rat.uras em laborat.6rio, obt.eve" para o ciclo biológico da 

t.raça-do-t.omat.eiro, os seguint.es valo~s: periodo de incu

bação, 6,7 dias à 20°0 e 4,3 dias à 250 0; periodo larval, 

26,1 dias à 19,9°C e 14,5 dias à 25,1°C e periodo pupal, 

14,69 dias à 18,370 0 , 8,6 dias à 24,5o C e 8 dias à 

25,,46°0. As longevidades de fêmeas virgens e acasaladas 

foram, respect.ivament.e, 15,3 e 10,4 dias enquant.o que, 

para machos virgens e acasalados, os valores 

6,6 dias. 

foram 7,2 e 

RAZURI 8.: VARGAS (1975), est.udando a biologia 

dest.a praga, em laborat.ório à t.emperat.ura de 18°C, 

obt.iveram para a ia., 2a. e 3a. gerações respect.ivament.e: 

periodo larval, 12,10; 10,30 e 9,53 dias; periodo de 

pré-pupa, 1,92, 1,86 e 2,13 dias; periodo pupal, 8,14; 

7,83 e 8,03 dias; periodo de pré-oviposição, 1,00; 1,26 e 

1,00 dia e periodo de oviposição, 16,25; 13,80 e 9,20 

diaS; longevidade de adult.os não acasalados, 25,46; 21,15 

e 22,10 dias (fêmeas) e 17,52; 18,85 e 19,90 dias 

(machos); longevidade de adult.os acasalados, 34,00; 22,26 

e 21,90 dias (fêmeas) e 24,37; 23,86 e 21,66 dias 

(machos); fecundidade, 148,81; 236,66 e 152,80 ovos por 

fêmea. O periodo de incubação foi de 4 dias nas t.rês 

gerações. 

à 

Trabalhando com, S. absoluta, em laborat.ório, 
o 

t.emperat.ura de 14,5 C, QUIROZ (1976) obt.eve valores 

médios de 6, 27 e 16 dias para a duração dos periodos de 

incubação, larva! e pupal, respect.i vament.e, regist.rando 

ainda um número médio de 40 ovos por fêmea. 

SOUZA et. ali i (1993) obt.iveram, em média, 

200 ovos por fêmea com 95% de viabilidade. Os adult.os 

apresent.aram uma longevidade média de 22 dias, enquant.o o 

periodo de incubação variou de 4 a 7 dias e as fases 

larval e pupal duraram 14 e 8 dias, respect.ivament.e. 
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FRANÇA et. alii (1984), em condiçi:Ses de 

loborat.6rio, obt.iveram, para o período de incubação, fases 

larva! e pupa! e ciclo t.ot.a!, valores médios de 4,5; 13,0; 

10,1 e 50,0 dias, respect.ivament.e. 

SALAS 8: FERNÁNDEZ (1985), t.rabalhando com a 

t.raça-do-t.omat.eiro, obt.iveram para o período de incubação .. 

duração das fases larva! e pupa! e longevidade de adult.os 

em média, 4,5; 12,0; 7,0 e 31 .. 0 dias .. respect.ivament.e. 

PAULO (1986).. est.udando a biolo~ia de S. 

absoluta. em condiçi:Ses de iaborat.6rio à t.emperat.tn'a de 

26°C .. obt.eve uma dtn'ação média do ciclo biol6~ico de 49 .. 2 

dias, sendo que, cada fêmea colocou 105 ovos com uma 

duração média do período de incubação de 5,6 dias e 

viabilidade de 99%. Os ovos foram colocados, na sua 

maioria, nos t.rês primeiros dias de post.ura. A duração das 

fases larva! e pupa! foi de 13,6 dias e 8,8 dias, 

respect.ivament.e. A longevidade média do macho :Coi de 19,6 

dias e da :Cêmea de 22,9 dias. 

COELHO 8: FRANÇA (1987), em condições de 

° à t.emperat.u:ra de 22 .. 8 C, obt.iveram, para o laborat.6rio, 

incubação da t.raça-do-t.omat.eiro.. em média, 4,8 período de 

dias com a viabilidade variando de 78 .. 7 

fase larva! foi complet.ada em 

observaram ainda que houve uma 

a 95,0% 

dias. 

sendo 

que, a 13 Esses 

aut.ores alt.a t.axa de 

mort.alidade ap6s a eclosão. A fase pupa! complet.ou-se ap6s 

10 a 11 dias, com viabilidade de 80%, sendo a razão 

sexual de 1 macho para 1,8 fêmea. 

HAJI et. alii (1988) obt.iveram 

absoluta, à 27o C, viabilidade das :Cases de ovo, 

pupa de 44,.46; 20,97; 68,19%.. respect.ivament.e. A duração 

do período de incubação e das :Cases larval e pupa! :Coi de 

4,30; 10,95 e 6 .. 15 dias, respect.ivament.e. O número de ovos 

por :Cêmea :Coi de 55,16, a longevidade dos machos de 9,69 

dias e das fêmeas de 11,52 dias.. sendo o ciclo t.ot.a! de 

38,12 dias. 
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2.1.5 Met.odologia de Criação. 

BAHAMONDES 8: MALLEA (1969) .. com o obje1#ivo de 

es1#udar o comport.amen1#o da t.raça em laborat.ório, 1#rouxeram 

t.oma1#eiros in:fest.ados do campo e colocaram em várias 

caixas de criação art.i:f'lcial (67 x 36 x 36 cm). Nes1#as 

caixas t.ambém colocaram vasos com mudas de t.omat.eiros, os 

quais, periodicament.e .. eram t.rocados at.é que se 

complet.asse o ciclo da t.raça. 

VARGAS (1970), a1#ravés de rna1#eriais de 

t.oma1#eiro, comerciais e selv~ens , in:fes1#ados com 

~art.as de s. absoluta. desenvolveu met.odolo~ia de 

criação dest.e inset.o. As la,;ar1#as .. oriundas do campo, eram 

colocadas em Colhas novas e deixadas a1#é a emer~ência dos 

adul1#os, os quais eram man1#idos em t.ubos de vidro, em 

número de 4 a 6. Para a obt.enção dos ovos, eram oferecidas 

às Cêmeas Colhas de t.ornat.eiro embora, a post.ura,. em par1#e .. 

Cosse Ceit.a normalment.e nos rolos de papel absorven1#e 

,;rosso e perCurado que serviam como t.ampa dos 1#ubos de 

vidro usados no acasalamen1#o. Para Cacilit.ar a manipulação 

dos ovos, est.es eram t.ransCeridos para placas de Pe1#ri com 

papel-Cil1#ro umedecido. Assim que ocorria a eclosão, as 

~ar1#as, em número de 5 ou 6, eram t.ransCeridas da placa 

para Colhas de t.omat.eiro com os peciolos submer~idos em 

água. Após a primeira ecdise eram deixadas apenas 3 

~art.as por Colha e depois da se~unda uma ~art.a por 

Colha. As la~ar1#as eram deixadas para puparem na própria 

Colha ou eram t.ransCeridas na Case de pré-pupa, para 1#ubos 

de vidro onde pupavam ent.re o t.ubo e a t.ampa de papel. 

QUlROZ (1976) es1#abeleceu uma 1#écnica de 

criação de S. absoluta em laborat.ório a part.ir de ~ar1#as 

cole1#adas no campo em plan1#aç5es de 1#omat.e e 1#ransferidas 

para Crascos cont.endo Crut.os verdes, que eram renovados ao 

aparoecimen1#o de sint.omas de podridão. En1#re os Cru1#os eram 

colocados car1#5es de papel corr~ados para a Cormação das 
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pupas. A medida que se Co:rmavam, os adult.os el"am 

t.l"ansCel"idos p8l"a ~aioLas ~t.endo-se vários casais po:r 

:recipient.e aos quais el"am oCe:recidas plant.as de t.omat.eil"o, 

p8l"a a obsel"vação do hábi t.o de oviposição e dos danos 

pl"ovocados pelo inset.o. Visando um melhol" conheciment.o da 

biologia do inset.o alguns casais COl"am individualizados em 

Cl"ascos, os quais COl"am 'Lampados com papel pel"CUI"ado e 

pl"ovidos de algodão, a Cim de simulal" a supel"C1cie pilosa 

do t.omat.ei:ro p8l"a a oviposição. 

HAJI et. alii (1988) cl"ial"am essa 

labol"at.6I"io, a p8l"t.il" de lag8l"t.as em adiant.ado 

pl"aga em 

est.~io de 

desenvolviment.o, colet.adas no campo em cult.UI"a de t.omat.e e 

acondicionadas em placas de Pet.l"i, sobl"e papel-Cilt.l"o e 

Colhas de t.omat.ei:ro CJ:PA-2'. A medida que emel"giam, os 

adult.os el"am sexados e acasalados, em C:rascos de vidl"o de 

13 cm de alt.UI"a e 6,5 cm de diâmet.:ro, :revest.ido com 

papel-s~lflt.e, t.ampados com t.ecido de náilon b:ranco, pl"eso 

com elást.ico. 

2.1.6. Danos 

BAHAMONDES 8: MALLEA (1969), obsel"vando o 

at.aque de S. absoluta em cant.eil"os de mudas de t.omat.e, 

const.at.8I"am pel"da t.ot.al quando est.as não COl"am t.l"at.adas 

com inset.icida. Se~undo os aut.ol"es, o at.aque da pl"aga nos 

cant.ei:ros pode pl"OVOC8l" a pel"da das mudas , sendo que, 

at.acando os Cl"ut.os, causa uma desvalol"ização comel"cial dos 

mesmos. Em Cl"ut.os l"ecen'Lement.e at.acados, diCicilment.e se 

obsel"va o dano, devido ao pequeno t.amanho do 0l"iC1cio de 

ent.l"ada do inset.o. Já ao se complet.aI" o desenvolviment.o 

laI"val, not.a-se uma aUl"éola de COI" amaI"elo-escUl"a ao I"edo:r 

da pe:r-fUI"ação pelo qual o adult.o vai abandonar- o 

hospedeil"o. Ist.o oco:rl"e em C:rut.os vel"des e, at.l"avés desse 

ol"iflcio, há ent.:rada de micl"o:rganismos, que p:rovocam t.ot.al 

decomposição dos f:rut.os, just.ament.e, quando est.ão pl"6ximos 

da colheit.a. 



.10. 

No inicio do at.aque da t.:r-aça-do-t.omat.ei:r-o nas 

folhas:~ not.a-se pequena mancha~ semelhant.e a pequenas 

minas~ que aument.am at.é alcança:r- g:r-ande pa:r-t.e do Coliolo. 

Em alguns casos~ no começo do at.aque~ os danos da t.:r-aça 

podem se:r- conCundidos~ à p:r-imei:r-a vist.a~ com os danos 

p:r-ovocados pelas .La:r-vas minado:r-as de Liriomyaa sp. Em 

at.aques int.ensos~ t.odo t.ecido pa:r-enquimát.ico da folha pode 

desapa:r-ece:r- sob:r-ando soment.e :r-est.os de ne:r-vur-as de ambas 

epide:r-mes~ e acúmulos de exc:r-ement.os~ especialment.e em 

o:r-iCicios de ent.rada e saída de gale:rias. As laga:r-t.as 

podem se aliment.a:r- t.ambém das pa:r-t.es t.en:ras do caule~ no 

qual se int.:r-oduzem ent.:r-e os b:r-ot.os no ~ulo que Co:r-mam os 

peciolos e as folhas.. dest.:r-uindo seu int.e:r-io:r-. At.acam 

ainda C:r-ut.os, dest.:r-uindo t.ot.alment.e os que est.ão em 

Co:r-mação ou causando sua queda. O dano pode oco:r-:r-e:r- t.ambém 

com plant.as em Clo:reciment.o havendo ent.ão at.aque às flo:r-es 

o que impede a fecundação. Os danos mais vis1veis~ no 

ent.ant.o, são os que se p:r-oduzem nos C:r-ut.os em 

desenvolviment.o , e nos que est.ão no est.ágio de mat.ur-ação. 

A t.:r-aça se int.:r-oduz po:r- debaixo das sé palas , const.:r-uindo 

t.úneis e gale:r-ias que se enchem de exc:r-ement.os que podem 

causa:r- podridão dos C:r-ut.os (VARGAS, 1970). 

SCARDINI et. alii (1983) const.at.a:r-am danos 

seve:r-os dessa p:r-aga à cult.ur-a de t.omat.e no municipio de 

Sant.a Te:r-esa, ES, com pe:r-das na p:r-odução, em ~uns casos, 

de at.é 100%. 

pelas 

Segundo 

laga:r-t.as de S. 

GROPPO (1983), 

absoluta podem 

os 

se:r-

danos causados 

const.at.ados em 

Colhas:, t.alos e f:r-ut.os pois, ao eclodi:r-em, as laga:r-t.as 

int.:roduzem-se neles const.ruindo gale:r-ias que aument.am à 

medida que o inset.o se aliment.a e c:r-esce. Sob at.aque 

int.enso, :r-est.am nas Colhas soment.e as ne:r-vur-as. As folhas 

minadas ama:r-elecem, mur-cham e caem~ podendo oco:r-:r-e:r- a 

mo:r-t.e da plant.a. No t.alo e no pont.ei:r-o ~ as laga:r-t.as se 

aliment.am das pa:r-t.es t.en:ras, b:r-oqueando-as. O f:r-ut.o pode 

se:r- t.ot.alment.e dest.:r-uido, caindo em seguida. 
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NAKANO 8: PAULO <1983)~ em exper-iment#os con

duzidos no campo ~ em t#omat.al não t#r-at#ado, const#at#ar-am que 

os pr-ejuizos pr-ovocados por- S. absoluta :f"or-am de 88,9%. 

FRANÇA et# alii <1984)~ t#r-abalhando com 

diver-sas espécies de t#ornat#eir-o~ em casa-de-ve~et#ação~ 

const#at#ar-am que as cult#ivares comer-ciais de t#omat#e Ângela 

Gigant#e~ Rio Fuego~ Flar-adade~ Olho Roxo, Eur-opeel, 

Calypso, Pet#omech, Rossol e ainda as int#r-oduçiSes de L. 

esculentum <PI 140412 e PI 

esculentum var-o cerasiforme 

Lycopersicon pimpinellifoZium 

126436 e PI 126931> :f"oram 

t#r-aça-do-t#omat#eir-o. 

124036), 

Mil! (PI 

de Lycopersicon 

129154) e de 

(Jusl.) Mil!. (PI 126925, PI 

t#ot#alment#e danificadas pela 

LOURENÇãO et. alii (1984) obser-var-am, em 

exper-iment#o desenvolvido em casa-de-ve~et#ação, o at#aque da 

t#r-aça-do-t#omat#eir-o em cult.ivar-es de L. esculentum Em 

'Paceset#t#er-' a per-da da ár-ea :f"oliar- :f"oi t#ot#al r-esult.ando 

na mor-t#alidade de t#odas as plant.as in:f"est#adas. Em 'Rio 

Grande' a perda da área :f"aliar- :f"oi, em média~ de 90%, não 

ocorrendo pr-odução de :f"rut.os. 

LOURENÇAO et# alii (1985) t#ambém observar-am 

perda t#ot#al da área foliar par-a as cult#i var-es comer-ciais 

~Rio Grande', ~da' e ~Sant.a Cl.ar-a~. 

CASTELO BRANCO et# alii (1987) 

o t#omat#eir-o L. esculentum :f"oi o mais 

observar-am que 

danificado pela 

t#r-aça-do-t#omat#eir-o quando compar-ado com out#ras espécies e 

gen6t#ipos de Lycopersicon spp .. Em exper-iment.o no qual as 

not#as re:f"er-ent#es ao dano na plant#a e lesão nas :f"olhas 

var-iavam de 1 a 5, o t#omat#eir-o em quest.ão recebeu as 

médias 4~61 e 4,68, respect.ivament.e. 
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2.2. Resist.ência a pragas em t.omat.eiro 

No t.omat.eiro, a pilosidade pode agir t.ant.o 

como um fat.or de resist.ência morfológica como química. Em 

geral, a resist.ência morfol6gica se manisfest.a at.ravés dos 

efeit.os purament.e mecânicos da pubescência os quais se 

baseiam em caract.erlst.icas como densidade, posição, 

compriment.o e forma do pêlo que at.uam diret.ament.e sobre as 

pragas, afet.ando a oviposição, aliment.ação, locomoção e 

abrigo. A resist.ência química, por out.ro lado, se deve aos 

exsudat.os produzidos at.ravés dos pêlos glandulares 

(NORRIS 8: KOGAN, 1980). 

2.2.1 •. Pesquisas desenvolvidas no BrasiL 

FRANÇA et. alii (1984), em ensaio com livre 

escolha, desenvolvido em condições de casa-de-veget.ação, 

t.est.aram 22 cult.i vares e int.roduções de t.omat.eiro ao 

at.aque 

plant.as 

de S. absoluta, das quais, foram selecionadas 14 

da população F2 RC1 [(Calypso x PI 127826) x 

Floradade)] que apresent.aram menor número de minas e 

lagart.as vivas e menor nível de dano. Observaram ainda que 

as int.roduções PI 126449, PI 127827 e PI 126445 de 

Lycopersicon hirsutum varo typicum Mull., PI 126449, PI 

134417 e PI 134418 de Lycopersicon hirsutum varo sglabratum 

Mull e a linhagem LA 716 de Lycopersicon pennellii CorreI. 

apresent.aram alt.os níveis de resist.ência, independent.e do 

nível de população do inset.o. Segundo os aut.ores, 

ant.ibiose e não-preferência, em ambas as variedades de L. 

hirsutum f. sglabratum e não-preferência em L. pennellii, 

parecem ser os mecanismos de resist.ência envolvidos. 



.13. 

LOURENÇÃO et. alii (1984), 

de L. 

t.est.ando a 

resist.ência de 

pimpinellifolium 

obt.i veram, como 

diversos gen6t.ipos 

Lycopersicon e 

mais resist.ênt.es, 

esculentum. L. 

peruvianum 

NAV 

Mill, 

29 e 

NAV 115 (L. peruvianum...> os 

os gen6t.ipos 

quais foram os menos 

danificados pela lagart.a S. absoluta. t.ant.o em relação à 

dest.ruição da área foliar como em relação ao at.aque dos 

pont.eiros. 

LOURENÇÃO et. alii (1985) avaliaram, em 

condições de casa de veget.ação, a resist.ência de linhagens 

de t.omat.eiro a S. absoluta. Nas plant.as de ~AV 29/115' 

(L. pimpinellifolium) e nas linhagens PI 134417 e PI 

134418 de L. hirsutum f. ~labratum , os danos variaram 

ent.re 5 e 15%. Em 15 plant.as F2 (L. pimpinellifolium x L. 

esculentum), as perdas at.ingiram 48 a 50%, enquant.o que as 

plant.as Fs most.raram perdas ent.re 30 e 70%. Apenas uma 

plant.a Fs apresent.ou perda de 5% e, em out.ras cinco, o 

dano variou de 10 a 15%, podendo est.as serem consideradas 

como resist.ent.es à t.raça. 

FORNAZIER et. alii (1986), avaliando o at.aque 

de S. absoluta em 11 cult.ivares de t.omat.eiro, em condições 

de campo, encont.raram a menor porcent.agem de frut.os 

at.acados (média de t.rês avaliações) nas cult.ivares Gigant.e 

Orit.a <1,89%) e Principe Gigant.e (2,15%), dest.acando-se, 

por out.ro lado, como mais at.acadas as cult.i vares Ozawa 11 

(13,97%) e Ângela I 5100 (21,56%). 

CASTELO BRANCO et. alii (1987), t.rabalhando 

pennellii 'LA com plant.as F2 (L. esculentum ~Ângela' x L. 

716'), selecionaram 120 plant.as at.ravés de caract.erist.icas 

morfol6gicas ( folhas aveludadas e densament.e pilosas ) e 

fisiol6gicas ( 

semelhant.es 

most.raram que 

desenvolveram, 

à 

fort.e exs:udação ), que as t.ornavam 

espécie L. pennellii. Os result.ados 

à medida que as plant.as de L. pennellii se 

a resist.ência à t.raça-do-t.omat.eiro se 

most.rou mais int.ensa, manifest.ando-se at.ravés de lesões 

pequenas, numerosas, não coalescent.es, que necrosavam 
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rapidament.e, obrigando as: ~art.as de s. absoluta a 

deixarem premat.urament.e o parênquima foliar. As lesões 

foram observadas apenas no t.erço basa! das plant.as, sendo 

que as folhas dos t.erços médio e superior apresent.aram-se 

prat.icament.e imunes à praga~ embora t.enham sido 

encont.rados ovos do inset.o t.ambém nest.as part.es da 

plant.a. Os mat.eriais selecionados (120 plant.as na primeira 

et.apa e 32 na segunda et.apa) foram est.at.ist.icament.e 

diferent.es de ambos os progenit.ores e ent.re si quant.o ao 

número de galerias e de lagart.as, not.as de dano nas 

plant.as e lesão nas folhas. As 32 plant.as selecionadas 

apresent.aram lesões foliares alcançando o t.erço médio da 

plant.a, sendo as lesões 

localizadas freQÜent.ement.e 

pequenas, não coalescent.es e 

nos bordos dos foliolos. As 

plant.as de L. esculentum most.raram-se secas e deformadas 

ao final da exposição à elevada densidade populacional da 

praga. 

2.2.2. Pesquisas desenvolvidas em outros países. 

MCKINNEY (1938)~ na t.ent.at.iva de criar Myzus 

t.omat.eiro ~ persicae 

concluiu 

(Sulzer) 

que o 

em 

pulgão 

genót.ipos de 

não colonizou as plant.as: 

provavelment.e devido ao exsudat.o produzido pelos t.ricomas 

(pêlos glandulares). 

As t.ent.at.i vas de criar inset.os em genót.ipos 

de t.omat.eiro cont.inuaram 
. 1 

e Johnson cit.ado por GENTILE et. 

alii (1969)~ t.rabalhando com essa cult.ura e Aphis 

craccivora Koch, não conseguiu o est.abeleciment.o da 

população do inset.o~ devido à incompat.ibilidade 

fisiológica do inset.o à plant.a mesmo ant.es de ocorrer o 

efeit.o fisico dos pêlos glandulares. 

1 JOHNSON, B. The influence on aphids of t.he glandular 
bair of t.omat.o plant.s. Plant. Pat.holor;y, London, 
5(4): 130-2, 1956. 
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DABLMAN 8: BIBBS (1967) t.est.aram vários 

alcal6ides e t:licos1deos em ninfas de 5~ 1nst.ar- de 

Empoasca fabae (Harris). Est.es compost.os colocados em 

diet.a foram t.est.ados com a adição de açúcar- ou at.ravés de 

sua ação isolada. Par-a a t.omat.ina, a t.axa limiar- de 

sensibilidade da cit:arrinha foi maior do que 1x10 -:1 M, 

sendo que, a mort.alidade dest.e inset.o aument.ou com o 

aument.o da concent.ração de t.omat.ina. Já, a t.omat.idina não 

provocou ~quer efeit.o sobre a cit:ar-rinha. 

GENTILE et. alii (1968), após "screenin,;" de 

gen6t.ipos de t.omat.eiro sob at.aque de Trialeurodes 

vaporarium (\rIest.), selecionaram Lycopersicon hirsutum Humb 

8: Bompl. como o mais resist.ent.e. Est.e mat.erial, que 

possui a maior revest.iment.o de pêlos glandulares, foi menos 

oviposit.ado nas folhas jovens em comparação com as 

senescent.es, apresent.ando ~or número de moscas brancas 

presas em seu exsudat.o. Complement.ando o t.est.e, est.es 

aut.ores ret.iraram o exsudat.o das folhas com algodão 

embebido em et.anol 75%, o que levou est.e t:en6t.ipo a se 

comport.ar- como suscet.i vel, t.endo sido grandement.e 

oviposit.ado e permit.ido o desenvolviment.o do inset.o at.é 

a fase adult.a. 

GENTILE 8: STONER (1968), t.rabalhando com L. 

hirsutum e L. hirsutum f. ,glabratum, sob at.aque de 

Epitrix. hirtipennis (Nelsh), repet.indo a mesma met.odologia 

ut.ilizada por GENTILE et. alii (1968), t.ambém observar-am 

efeit.os adversos dos referidos gen6t.ipos sobre o inset.o. 

GENTIL E et. alii (1969), em "screening" dos 

gen6t.ipos de L. hirsutum. L. hirsutum f. ,glabratum, 

Lycopersicon perutJianum varo dentatum Dun., Lycopersicon 

,glandulosum Mull, sob at.aque de Tetranychus cinnabarinus 

(Boisd.) e Tetranychus urticae (Koch), observar-am que os 

ácaros ficar-am presos no exsudat.o dos pêlos glandular-es e 

que as fêmeas desses ácaros colocaram menos ovos sobre as 

linhagens de L. hirsutum .e L. hirsutum f. ,glabratum. 

Observar-am t.ambém que, apesar- de ser considerado mui t.o 
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piloso, L. hirsutum, most.rou-se pouco pubescent.e, nesse 

ensaio, com muit.a variação individual o que levou a uma 

correspondent.e variação na população da praga. Concluíram 

t.ambém que a grande pilosidade de L. hirsutum f. €labratum 

pode ser t.ransmi t.ida para a sua proC1:ênie. 

\llEBB et. alii (1971) avaliaram cult.ivares e 

linhagens de várias espécies de t.omat.eiro quant.o à 

resist.ência ao minador LiriomY:2a munda {Frick.} em t.est.es 

em casa-de-veget.ação e no campo {em gaiolas}. Observaram 

que algumas linhagens de L. esculentum possuem C1:enes 

responsáveis 

{fase adult.a} 

as linhagens 

pela resist.ência dos t.ipos 

ou ant.ibiose {fase larvaD 

não-preferência 

ou ambos. Todas 

de L. hirsutum e L. hirsutum f. ,glabratum 

foram imunes ao at.aque da praga em t.est.es de campo e em 

casa-de-veget.ação. A espécie L. pimpinellifolium 

apresent.ou um consideravel nível de ant.ibiose em 

casa-de-veC1:et.ação, não ocorrendo o mesmo em condiç5es de 

campo. Todas as linhaf:ens de L. peruvianum varo dentatum e 

L. ,glandulosum t.est.adas foram suscet.iveis. A cult.ivar 

comercial VF 145 B apresent.ou-se não-preferida em 

condiç5es de campo. 

AINA et. alii {1972} t.est.aram os C1:enót.ipos de 

t.omat.eiro PI 251303 {L. hirsutum.> e ~Anahu' ~ohi', 

'Roma' e T-526 {L. esculentum}, para deCinir a nat.ureza da 

resist.ência ao ácaro T. urticae. Quando os aut.ores 

colocaram Cêmeas de ácaros sobre discos de folhas, 

observaram, para a linhagen PI 251303, repelência ou mort.e 

dos ácaros após 72 horas de exposição. Para ~Anahu', 

~ohi', 'Roma' e '1'-526', houve 50, 31, 17 e 15% de 

mort.alidade ou 

foliolos isolados 

isoladas por uma 

não houve dano 

repelência, respect.ivament.e. Para os 

{folhas mant.idas na própria plant.a, mas, 

Cit.a adesiva t.ransparent.e}, na PI 251303 

nem oviposição. Já em ~ohi', ocorreu 

aproximadament.e duas vezes mais ácaros do que em ~Anahu', 

sendo que est.a t.eve suas Colhas mais daniCicadas. Em 

'Roma' e 'T-526' , o desenvolviment.o dos ácaros foi muit.o 
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elevado e as folhas most.:rar-am-se seve:rament.e danificadas:. 

No t.est.e de ant.ibiose <aplicação t.6pica do exsudat.o 

glandular na pa:rt.e vent.ral das fêmeas~ durant.e 12 horas)~ 

houve~ pa:ra PI 251303~ "Anahu~ ~ "KalohP e "Roma~ ~ 74~ 

57~ 40 e 10% de mort.a1idade~ sendo que~ para a 'T-526~~ 

não foi verificada dife:rença em relação à t.est.emunha 

(ácaros t.rat.ados apenas: com ~ua). 

RODRIGUEZ et. alii (1972) t.est.a:ram plant.as 

int.roduzidas de L. peruvianium. L. hirsutum. L. 

pimpinellifolium. L. escuZentum e cult.iva:res comerciais de 

L. escuZentum em relação ao at.aque de T. urticae. Os 

aut.ores const.at.a:ram a ausência de danos" de ovos e de 

áca:ros na PI 251303 (L. hirsutum ) e algum dano·mas poucos 

áca:ros e a ausência de ovos na PI 251304 (L. hirsutum f. 

€labratum ). A cult.ivar Floralou foi moderadament.e 

resist.ent.e sendo que as mais suscet.iveis foram as PIs 

143524 e 251316 ( ambas L. pimpinellifoZium ). Os aut.ores 

verificaram ainda a preferência do áca:ro pelas folhas de 

"Floralou~ em relação à PI 251303 (L. hir.s;l,ltumJ t.ant.o na 

superfície inferior como superior ~ e ap6s 72 horas do 

inicio do ensaio, const.at.a:ram uma menor sobrevi vência 

desses art.r6podos em ambas superfícies das: folhas da PI 

251303. Concluíram que a resist.ência desse mat.erial não se 

deve apenas: à não preferência, mas que exist.e uma 

subst.ãncia t.6xica que est.á present.e em maior quant.idade 

nas: folhas novas e na superfície inferior de ambas as 

folhas velhas e novas, a qual apresent.a maior número de 

pêlos glandu1a:res. 

QUIROS et. alii (1977) t.est.aram algumas 

caract.eríst.icas do t.omat.ei:ro (cult.i vares de L. esculentum 

e linhagens de t.omat.eiro selvagem), quant.o à resist.ência 

ao pulgão, Macrosiphum euphorbiae (Thomas). Obser-varam que 

os compost.os volát.eis das folhas de plant.as :resist.ent.es e 

suscet.iveis foram qualit.at.ivament.e similares mas 

quant.it.at.ivament.e diferent.es. Observa:rarn ainda que os 

pêlos epidérmicos (não glandulares) de gen6t.ipos nor-mais 
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(resist.ent.es) não influenciaram o at.aque dos pul@:í:Ses. Não 

foi encont.rado qualquer fat.or anat.Ômico em L. hirsutum que 

impedisse o pul@:ão de alcançar o local de aliment.ação 

(int.erior do floema) Ent.ret.ant.o, o córt.ex espesso do caule 

poderia est.ar impedindo os pul@:í:Ses de at.in@:irem o t.ecido 

vascular. 

SCHUSTER (1977), t.rabalhando com plânt.ulas de 

235 int.roduçí:Ses de Lycopersicon spp., avaliou a 

resist.ência dest.es r;en6t.ipos em relação ao at.aque de 

Keiferia Zycopersicella C\Ilalsin@:.) Em um "screenin@:" 

inicial, as linha@:ens de L. pimpinellifoZium e L. 

escuZentum x L. pimpinellifoZium foram mais suscet.íveis 

que a cult.ivar comercial \Ilalt.er ( L. esculentum ). Já as 

linha@:ens de L. peruvianum. Lycopersicon peruvianum varo 

humifusum (MuID.. L. esculentum x L. peruvianum. 

Lycopersicon cheesmanii f. minor Mull. e L. g-landulosum se 

apresent.aram mais resist.ent.es do que a t.est.emunha. As 

seleçí:Ses de L. hirsutum e L. hirsutum f. g-labratum foram 

as mais resist.ent.es e foram 25 a 50% menos danificadas .. 

apresent.ando 

laborat.ório.. as 

(L. hirsutum) 

50 a 75% menos la@:art.as do que ~alt.er". Em 

la@:art.as criadas nas PIs 126445 e 127826 

e PI 126449 (L. hirsutum f. ,glabratum) 

apresent.aram menor sobrevi vência e menor peso do que 

aquelas criadas na cult.ivar \Ilalt.er. 

KENNEDY 8: HENDERSON (1978) observaram que 

linha@:ens de L. hirsutum f. g-labratum ( PI 134417 e LA 407 

) fOI"am alt.ament.e resist.ent.es a Manduca sex.ta (L.). A 

resist.ência se 

viabilidade larval 

de 72 horas. 

manifest.ou at.I"avés da 

e menor @:anho de peso 

redução na 

por um período 

SINDEN et. alii (1978) est.udaram o efeit.o da 

fot.ofase (8 e 16 horas de luz) sobre o cont.eúdo de 

t.omat.ina e a :r-esist.ência dos t.omat.ei:r-os L. esculentum (cv. 
_. 

C 28) e L. hirsutum f'. g-labratum (PI 134417) a 

Leptinotarsa decemlineata (Say). Observaram que a f'ot.ofase 

t.eve um significat.ivo e:feit.o sobre o cont.eúdo de t.omat.ina, 
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a t.axa de aliment.ação do inset.o e a :resist.ência de L. 

hirsutum. Par-a o L. esculentum, mant.ido sob :regime de 8 

ho:ras de luz~ houve maio:r consumo nos discos de plant.as 

jovens (294 mt; de t.omat.ina/100g de folhas) do que em 

plant.as madu:ras (946mg de t.omat.ina/100g de folhas)~ 

oco:r:rendo :result.ados semelhant.es par-a plant.as expost.as a 

16 ho:ras de luz (539 e 1073mg de t.omat.ina/100g de folhas~ 

:respect.ivament.e). Com :relação ao L. hirsutum~ houve t.ambém 

maio:r consumo nas plant.as jovens par-a ás duas fot.ofases~ 

sendo que~ as concent.:rações de t.omat.ina fo:ram 386 e 

2700mg/100g de folhas jovens e velhas~ :respect.ivament.e 

par-a 8 ho:ras e 344 e 754mg/100g de folhas jovens e 

madu:ras~ :respect.ivament.e pa:ra o fot.ofase de 16 ho:ras. Pa:ra 

t.odas as plant.as t.est.adas~ houve uma co:rrelação negat.iva 

ent.:re o t.eo:r de t.omat.ina e a t.axa de aliment.ação de L. 

decemlineata. 

KENNEDY Q YAMAMOTO (1979)~ t.:rabalhando com M. 

sex.ta Heliothis zea (Bod.)~ K. lycopersicella, A. 

cracciuora, Aphis çossypii (Glove:r) e M. persicae~ 

çlabratum pela t.est.ar-am a t.oxicidade do L. hirsutum f. 

ação de vapo:res ou cont.act.o com ext.:rat.os~ du:rant.e 2, 8 e 

18 ho:ras. Par-a M. sex.ta, os vapo:res do ext.:rat.o de L. 

hirsutum f. çlabratum não fo:ram eficient.es at.é 2 ho:ras 

após o inicio do ensaio~ p:rovocando~ no ent.ant.o uma 

mor-t.alidade de 92% após 8 ho:ras de exposição. A eficiência 

da ação de cont.at.o mais a ação dos vapor-es, após 2 hor-as, 

foi de 88%, at.ingindo 100% após 8 ho:ras de exposição. A 

mor-t.alidade pr-ovocada pelo ext.:rat.o de L. hirsutum f. 

çlabratum, após 2 hor-as~ foi de 100% pa:ra M. sex.ta 

e H. zea. Par-a 1::... lycopersicella. M. persicae. A. 

çossypii e A. cracciuora~ as mor-t.alidades, após 2 e 18 

ho:ras~ for-am, r-espect.ivament.e, 43 e 96, 16 e 100, 

e 41 e 100%. 

2 e 100 

Pr-ocu:rando 

r-esist.ência de L. hirsutum 

isolar-am et. alii (1980) 

det.e:rminar- as causas da 

:f'. çlabratum a pr-agas~ WILLIAMS 

das folhas desse t.omat.eir-o 
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selvagem ~ subs~ância ~óxica que foi denomdnada 

2-~ridecanona. Os au~ores verificaram que, embora est.a 

subst.ância t.ambém es~eja present.e em L. esculentum, ela é 

72 vezes mais abundan~e em folhas de L. hirsutum f. 

€labratum. Test.ando linhagens desse mat.erial selvagem em 

relação ao at.aque de M. sex.ta , H. 2ea e A. €ossypii, os 

aut.ores concluíram que as mesmas são t.óxicas a est.as 

pragas devido ao exsudat.o dos t.ricomas glandula:res que 

possuem a subst.ância em quest.ão. 

DUFFEY 8: ISMAN (1981) const.at.aram que os 

esculentum, quando 

H. 2ea. reduzem 

pêlos glandulares t.et.ralob~dos de L. 

incorporados à diet.a art.ificial de 

significat.i vament.e o desenvolviment.o 

foi at.ribuido pelos aut.ores aos 

localizados nas t.ét.rades ("cabeças" 

pêlos, dent.re os quais~ o glicosldeo 

desse inset.o. Ist.o 

compost.os fen6licos 

~et.ralobuladas) dos 

rut.ina é aquele que 

ocorre em maior concent.ração. Incorporando rut.ina 

sint.ét.ica à diet.a em concent.rações de 0,25% do peso fresco 

da diet.a const.at.ou-se, após 8 dias, a redução de 5% no 

peso das lagart.as. 

ELLIGER 

quant.ificaram 

e clorogênico 

esculentum 

€labratum (PI 

os 

rut.ina 

e 

134417) 

et. alii 

aleloquimdcos 

de folhas 

~Campbell 29') 

e t.est.aram 

{1981> isola:ram e 

or-t.omat.ina, ácido 

dos t.omat.eiros L. 

e L. hirsutum f. 

a t.oxicidade dest.es 

compost.os a H. 2ea. Os aut.ores observaram que o alcalóide 

Ol-~omat.ina est.ava present.e nos t.rês genót.ipos, mas em 

maior quant.idade na PI 134417 (2,45mg/g de peso fresco) 

aparecendo nas cult.ivares Ace e Campbell 29 com 0,76 e 

0,61mg/g de peso fresco, respect.ivament.e. As quant.idades 

de ácido clorogênico nas cult.i vares Ace.. Campbell 29 e na 

PI 134417 foram 1,2; 0,8 e 0,3 rng/g de peso fresco, 

respec~ivament.e, sendo que a rut.ina não foi det.ect.ada na 

PI 134417, ocorrendo apenas em 'Ace' e ~Campbell 29' 
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{2~3mg e 1,3mg/g de peso f:l'esco ~ 

cc.-t.omat.ina 

:l'espect.i vament.e). 

foi a mais t.6xica 

Dos 

t.roês aleloquimicos, 

lagarot.as de H. zea. 

a às 

KENNEDY 

lagarot.as 

et. alii <1981>, t.:I'abalhando com 

inst.ar- de M. sexta, confinadas em 

f. clabratum (linhagem PI 134417), 

const.at.aroam uma maioro quant.idade de 2-t.roidecanona e uma 

maioro morot.alidade de lagart.as em plant.as cult.ivadas sob 

de 

de 

L. 

proimeiroo 

hirsutum folhas 

quando comparoadas com aquelas 

desenvolvidas em roegime de dia cUZ't.o. A int.ensidade de 

:l'egime de dia longo 

luz não influenciou o nível de 2-t.roidecanona e t.ampouco a 

exproessão de roesist.ência. A densidade de t.roicomas 

glandularoes que secroet.am 2-t.roidecanona foi influenciada 

pela int.eroação do comproiment.o do dia com a int.ensidade de 

luz. 

DIMOCK et. alii (1982) ~ t.es"t.ando a t.oxicidade 

do 2-t.roidecanona e alguns groupos de análogos est.rout.u:rais 

des"t.e compost.o sobroe H. zea. obserovaroam que, em dosagem de 
2 

210~5 ug/cm ~ o 2-t.:I'idecanona causou de 90 a 100 % de 

morot.alidade de lagarot.as x-ecém-eclodidas. Obserovaroam ainda 

a significat.i va influência do t.amanho da cadeia dest.es 

compost.os sobroe a t.oxicidade à proaga, o que pode sero 

devido à diferoença na capacidade dest.es compost.os de 

penet.roaroem baroroeiroas de lipideos e at.ingiroem os locais de 

at.ividade, desde que foi obserovada roelação ent.roe a 

t.oxicidade e a at.ividade lipofilica dest.e compost.os. 

ext.roat.os 

315' e 

de 

'VFN 

ISMAN 8: DUFFEY (1982a) t.roabaJ.haroam com 

L. esculentum ('Royal 

Bush~) os quais fO:l'am 

Flush', ~Ace 

adicionados 

55', 'VF 

à diet.a 

arot.ificial e t.est.ados seus efeit.os sobroe o desenvolviment.o 

de H. zea. Os aut.oroes obse:l'varoam que o groau de inibição do 

desenvolviment.o da lagarot.a est.ava diroet.ament.e roelacionado 

com à quant.idade de compost.os fen6licos nos ext.roat.os 

adicionados às diet.as. As doses-roespost.as paroa os ext.rat.os 

foroam iguais àquelas obt.idas com ácido clo:l'ogênico e 

rout.ina pUZ'ificados. Quant.idades equivalent.es de compost.os 
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fenólicos das cinco dife:rent.es cult.ivar-es inibi~am o 

desenvolviment.o la:rval igualment.e, quando adicionados às 

diet.as. Obse:rvar-am ainda que quando lagar-t.as de segundo 

inst.ar- fo:ram c:riadas em folhas das vároias cult.ivar-es de 

t.omat.e, em condições de campo, houve efeit.o significat.ivo 

das cult.ivar-es sob:re o desenvolviment.o la:rval. 

ISMAN 8: DUFFEY (1982b), cont.inuando os 

est.udos :relat.ivos ao efeit.o de aleloquimicos sob:re o 

desenvolviment.o de H. zea. t.est.ar-am os compost.os ácido 

cIorogênico, :rut.ina e ot-t.omat.ina, adicionados a diet.as 

ar-t.ificiais. Os aut.ores verificaram um maior efeit.o t.óxico 

da ot-t.omat.ina, quando comparada aos glicoalcalóides ácido 

cIo:ro~ênico e rut.ina cujas t.oxicidades fo:ram semelhant.es 

ent.:re si. Um quart.o compost.o, uma ant.ocianina não 

caract.e:rizada que foi isolada das folhas do t.ornat.ei:ro, não 

aCet.ou o inset.o. O ácido cIo:ro~ênico e a rut.ina, em 

concent.:ração equivalent.e a 1% da diet.a" não t.ive~am efeit.o 

adve:rso sob:re a t.axa de aliment.ação, di~est.ibilidade, 

ut.ilização do aliment.o e ganho de peso para la~~t.as de 

t.e:rcei:ro a quint.o inst.ares de H. zea As la~~t.as de 

se~undo inst.ar, embo:ra sensiveis à :rut.ina, podem se 

:recuper~ em 48 ho:ras quando colocadas em diet.a pad:rão. 

JUVlK et. alii (1982a) analis~am 27 li~ens 

de 6 espécies de t.omat.ei:ro (Lycopersicon spp.) e uma 

li~em de S. pennelZii quant.o ao cont.eúdo do 

~licoalcalóide ot-t.omat.ina. Os aut.o:res observ~am que o 

cont.eúdo do :reCe:rido alcalóide varia si,;niflcat.ivament.e 

nos di:fe:rent.es genót.ipos. As linhagens de L. esculentum 

v~. ceraciform.e e L. pimpinellifolium ap:resent.~am, em 

média, 12,6 e 12,9 m~ de ot-t.omat.ina po:r ~:rama de t.ecido 

seco, :respect.ivament.e. Em cont.:rast.e, obse:rvaram 

variedades de L. esculentum, em média, 3,5mg do 

p~a as 

alcalóide 

por ~rama de f"olha seca. Const.at.aram ainda que, de 'toodos 

os ~enót.ipos t.est.ados, o t.omat.eiro L. peruvianum linha~em 

LA 462, cont.inha o maior nível do alcalóide, com 

aproximadament.e 7 vezes mais do que o nível encont.rado nas 
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cult.iv~es comer-ciais. Por- out.r-o lado, em S. pennellii ~o 

Ioi det.ect.ada a pr-esença de a.-t.omat.ina. 

JUVlK et. ali i <1982b), t.r-abalhando em 

condições de labor-at.ór-io, casa-de-veget.ação e campo 

conduzir-am uma sér-ie de ensaios com o objet.ivo de 

ident.ific~ linhagens de Lycopersicon spp. e de Solanum 

pennellii Oor-r-e11 r-esist.ent.es a Spodoptera littoralis 

(Boisd.). Plusia chalcites (Esp.). Heliothis armisgera 

(Hbn.) e Phthorimaea operculella (Ze11). Lagar-t.as de S. 

littoralis, cr-iadas em genót.ipos de Lycopersicon 

chmieleb)skii (Rick). L. hirsutum e L. hirsutum I. 

sglabratum, apr-esent.ar-am alt.a mor-t.alidade e menor t.axa de 

desenvolviment.o. A espécie P. chalcites t.eve menor 

desenvolviment.o nos genót.ipos de L. hirsutum. L. hirsutum 

I. clabratum, enquant.o H. armicera, cr-iada em genót.ipos de 

L. hirsutum e L. hirsutum f. clabratum, apr-esent.ou alt.a 

mort.alidade e pequena t.axa de desenvolviment.o. Par-a P. 

operculella, as linhagens de L. hirsutum e L. hirsutum I. 

clabratum for-am responsáveis por- gr-ande mort.alidade das 

lag~t.as em labor-at.ório e pequeno dano no campo. Os 

aut.or-es concluíram que a grande pubescência nat.ural da 

superfície Ioli~ de L. hirsutum(~A 1777') pode result.ar

no apr-isionament.o e mor-t.e de lagar-t.as jovens. Ent.ret.ant.o, 

como S. littoralis se desenvolveu menos em folhas de ~A 

1777' do que em ~A 1361' ( L. hirsutum ) com densidade de 

pêlos não glandulares aproximadament.e equivalent.e, t.udo 

indica que out.r-as propriedades Iisiológicas da plant.a, 

possivelment.e compost.os t.óxicos, t.ambém est.ão envolvidos 

na resist.ência de ~A 1777' a inset.os. Simi~ment.e ao L. 

hirsutum f. clabratum (PI 134417 ), a let.alidade de ~A 

407' ( L. hirsutum f. clabratum ) a S. littoralis e P. 

chalcites pode ser devido à sint.ese e secreção do 

2-t.ridecanona at.ravés dos pêlos gLand~es. 

DIMOCK Bc KENNEDY (1983).. t.r-abalhando com o 

t.omat.eiro selvagem L. hirsutum f. clabratum (linhagem PI 

134417) encont.raram, em média, 6,3 ng de 2-t.r-idecanona por 
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z 
t.:ricoma, co:r:respondendo a 44,6 /-lg de 2-t.:ridecanona po:r cm 

de super-ficie de folha do t.omat.eir-o. Em cont.:rast.e, folhas 

de L. esculentum apr-esent.ar-am, em média, 0,1 /-lg de 
2 

2-t.r-idecanona por- cm de foliolo. Est.es mesmos aut.or-es, 

t.r-aba.l.h.ando com la:rvas r-ecém-eclodidas de M. sext.a, H. 

zea e L. decemlineata, confinadas em papel-filt.r-o t.:rat.ado 

com 2-t.r-idecanona, obt.ive:ram par-a o DL!50 valo:res de 
z 

17,05.. 17 .. 1 e 16 .. 9 /-lg/cm de super-ficie t.:rat.ada, 

r-espect.ivament.e. Conclui:ram que 99% do t.ot.al de 

2-t.r-idecanona present.e nas folhas ocor:rem em associação 

com os t.ricomas glandulares. 

KENNEDY {1984} relat.ou que fat.ores 

relacionados ao t.ricoma na linhagem PI 134417 que 

cont.ribuem par-a a :resist.ência a H. 2ea são mais complexos 

do que aqueles que cont.ribuem par-a a resist.ência a M. 

sex.ta e L. decemlineata. Embora a quant.idade de 

2-t.ridecanona associada às folhas de PI 134417 seja t.óxica 

às lagart.as recém-eclodidas de H. 2ea.. 20% da mo:rt.a

lidade la:rval é devida ao cont.at.o com o 2-t.:ridecanona e os 

80% rest.ant.es se devem a uma dose nar-cot.izant.e dos 

vapores dest.a subst.ância desprendida do t.ricoma t.ipo VI. A 

exposição a doses sub-Iet.ais de 2-t.:ridecanona 

apar-ent.ement.e induz a ação de uma enzima com função 

oxidase, a qual desint.oxica a lagart.a ( em relação ao 

2-t.ridecanona) pe:rmit.indo que est.a se :recupe:re e volt.e a 

se aliment.ar-. Uma vez :recuperada, a lagart.a est.á apt.a e 

t.olerant.e a novas exposiç5es desse compost.o. 

SNYDER 8: CARTER (1984), t.rabalhando com as 

espécies L. hirsutum ( PI 251303 ), L. esculentum ~Ace' e 

F~ ( L. hirsutum '" L. esculentum ), obse:rvaram a 

resist.ência dest.es genót.ipos a T. urticae, :relacionando 

essa resist.ência com a densidade do t.ricoma t.ipo VI. A 

:resist.ência ao ácaro var-iou com a densidade do t.ricoma 

t.ipo VI em ambas espécies t.est.adas, mas diferenças 

qualit.at.ivas na t.oxicidade do t.ricoma t.ipo VI, além de 

out.ros fat.o:res, p:rovavelment.e t.enham sido :responsáveis 
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pela maior resist.ência de L. hirsutum~ comparada a L. 

esculentum. Considerando-se números e qui valent.es de 

t.ricomas do t.ipo VI, os de L. hirsutum foram mais t.6xicos 

aos ácaros do que os de L. esculentum. Part.e da 

resist.ência de L. hirsutum t.ambém foi at.ribuida a um fat.or 

adicional que variou com o desenvolviment.o do foliolo. 

Est.e fat.or foi associado à repelência e seus efeit.os 

aument.aram quando as glândulas: do t.ricoma t.ipo VI de L. 

hirsutum foram rompidas:. Os F~'s apresent.aram resist.ência 

int.ermediária, expressa pela fuga dos ácaros e 

aparent.ement.e associada com o fat.or adicional herdado de 

L. hirsutum. 

CARTER 8: SNYDER (1985) t.est.aram 11 gen6t.ipos 

F2 ( L. esculentum cv. Ace x L. 'hirsutum f. sglabratum PI 

251303) em relação ao ácaro T. urticae. As densidades dos 

t.ricomas t.ipos I, 111, IV, V, VI e a int.ensidade de 

fluorescência vermelha dos t.ricomaS: t.ipo VI variaram 

bast.ant.e ent.re os 11 híbridos. A respost.a do ácaro foi 

analisada em relação às caract.erlst.icas do t.ricoma e à 

superfície das: folhas:. Os ácaros responderam primeirament.e 

à densidade de t.ricomas t.ipo IV. As densidades de t.ricomas 

t.ipos I, IV e VI t.ambém cont.ribuiram para a diferença na 

respost.a do ácaro, mas est.es efeit.os foram mascarados pela 

alt.a densidade de t.ricoma t.ipo IV. O cont.eúdo de lipídeos 

na glândula do t.ricoma t.ipo VI, est.imado pela int.ensidade 

de fluorescência vermelha sob luz ult.raviolet.a, apresent.ou 

uma influência mínima nos híbridos t.est.ados. 
i 

Kennedy, cit.ado por KENNEDY et. alii <1987b), 

concluiu 

t.ricomas 

que 

t.ipo 

uma 

VI 

segunda 

da 

met.il-cet.ona associada aos 

linhagem PI 134417, ent.ão 

denominada 2-undecanona, t.ambém age adversament.e sobre H. 

i 
KENNEDY, G, G. Consequences of modifyng biochemically 

mediat. insect. resist.ance in Lycopersicon species. 
In: GREEN, M.B. 8: HEDIN, P.A., ed. Nat.ural I"esisrtan
ce of plant.s t.o pest.. Washingt.on, ACS,1985. p.130-41. 
(ACS S ymposium Series~ 296). 
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zea. mas sua ação pode ser masc~ada pela ação de out.ros 

fat.ores da lamela foliar. O 2-undecanona é menos t.6xico a 

H. zea por cont.at.o e ação f"urnigant.e do que o 2-t.ridecanona 

e é menos abundant.e (1~1 ng/glândula) em relação ao 

2-t.ridecanona (6~3 ng/glândula). Todavia~ o 2-undecanona 

é t.6xico a H. zea quando incorporado a diet.as ~t.ificiais 

em níveis comp~áveis àqueles em que ocorrem nas folhas da 

linhagem PI 134417. 

Segundo KENNEDY MARGOLIES (1985),. 

cult.iv~es de t.omat.e selecionadas p~a alt.os ní veis de 

2-t.ridecanona e 2-undecanona associados às folhas poderiam 

ser út.eis na redução do número de lag~t.as de H. zea 

sobrevivent.es nos est.ágios no qual danificam o frut.o. 

Igualment.e~ na ausência de 2-t.ridecanona, cult.iv~es com 

alt.os níveis de 2-undecanona podem provoc~ deformações 

nas pupas de H. zea~ reduzindo o número de adult.os na 

cult.ura de t.omat.e. Est.a redução pode ser de valor 

significat.ivo em áreas onde ocorrem, em t.omat.eiro, mais 

do que uma geração por ano de H. zea~ podendo~ no 

ent.ant.o, t.er pequeno valor nas áreas onde a cult.ura de 

t.omat.e é primeirament.e danificada por H. zea provenient.e 

de out.ras cult.uras t.al como milho. 

KENNEDY 8: SORENSON (1985), t.rabalhando com a 

linhagem PI 134417-3 (previament.e selecionada como 

resist.ent.e a M. sexta e H. zea) const.at.aram alt.a 

resist.ência dessa linhagem t.ambém a L. decemlineata. 

Embora os adult.os da pra@;a t.enham colocado cerca de t.rês 

vezes mais ovos sobre a PI 134417-3 do que na cult.iv~ 

\rIalt.er ~ em 

mort.alidade 

~\rIalt.er'. Em 

t.ricomas da 

redução no 

de 

experiment.os 

larvas na 

laborat.6rio, 

de campo, ocorreu grande 

linhagem quando comparada com 

a remoção da "cabeça" dos 

PI 134417-3 com et.anol result.ou em grande 

nível de resist.ência, mas não conferiu 

suscet.ibilidade a 

pela <\rIalt.er'. 

L. decemlineata como a apresent.ada 
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SNYDER 8: CARTER (1985) caract.erizaram a 

densidade de cert.os t.ipos de t.ricomas em L. hir-sutum e L. 

esculentum e seus hibridos. A densidade dos t.ricomas 

variou com o desenvolviment.o da folha~ com a espécie de 

plant.a~ com o t.ipo de t.ricoma e com a superfície do 

fo11olo. Os t.ricornas t.ipo IV não foram observados sobre 

fo11olos de L. esculentum e os t.ricomas t.ipo V não foram 

observados sobre fo11olos de L. hir-sutum. Os t.I'icomas IV e 

V est.avam present.es nos híbridos F~ e a densidade desses 

dois t.ipos de t.ricomas segregou na população Fz. 

CARTER 8: SNYDER (1986) t.est.aram genót.ipos da 

geração F2 pI'ovenient.es do cruzament.o ent.re L. esculentum 

e L. hir-sutum em relação às caract.eríst.icas dos t.I'icomas e 

resist.ência ao ácaro T. ur-ticae. Observaram que a 

resist.ência da geração F2 ao ácaro foi associada 

predominant.ement.e à grande densidade de t.ricomas t.ipo IV 

e ~ em menor grau~ à superfície do foliolo e ao cont.eúdo de 

fenol da "cabeça" do t.I'icoma t.ipo VI~ especialment.e sob 

baixa densidade de t.ricomas t.ipo IV. Est.es reduziram a 

sobrevivência e fecundidade do ácaro pOI' provocar a mort.e 

e fuga dest.es. 

LIN 

lagart.as de K. 

TRUMBLE (1986) observaram~ para 

lycoper-sicella criadas em L. hir-sutum 

(linhagem LA 361> e L. hir-sutum f. g-labr-atum (linhagem PI 

134417)~ um prolongament.o na duração da fase, redução na 

viabilidade e diminuição no consumo de folhas, quando 

comparadas com lagart.as criadas na cult.ivar VFN-7718 de L. 

esculentum. Também observaram que t.ricornas do t.ipo VI 

dessas linhagens pI'omoveram efeit.o ant.ibiót.ico sobre 

lagart.as de primeiro ínst.ar dessa espécie , sendo que, em 

folhas com t.ricomas int.act.os, a mort.alidade das lagart.as 

foi de 95 a 97 ,5%~ enquant.o que em folhas em que a 

glândula dos pêlos foi removida, a mort.alidade variou 

ent.re 5,6 e 30%. Células basais de t.ricomas t.ipo VI, 

células epidérmicas e células do parênquima paliçádico de 

L. hir-sutum f. g-labr-atum não fOI'am consumidas pelas 
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~ar1:,as, o que sUl;ere que es1:,as 

de1:,erren1:,es ~mdcos. Resul1:,ados 

es1:,ru1:,uras 

simi~es 

1:,arnbém 1:,êm 

não foram 

evidenciados nos 1:,oma1:,eiros L. esculentum·e L. hirsutum. 

BORDATe1:, alii (1987) cons1:,a1:,aram que a 

linhagem LA 401 de Lycopersicon cheesmanii (Rick.) 

apresen1:,ou um a!1:,0 nível de resist.ência (do 1:,ipo 

an1:,ibiose) cont.ra 

trifolii (Burgues) 

os mdnadores de folhas Liriomyza 

e Liriomyza sativa e <Blanchard) quando 

esse ma1:,eria! selvagem foi comparado 

Nainemor de L. esculentum. 

com a cul1:,i var 

FARRAR JUNIOR 8: 

resis1:,ência do 1:,oma1:,eiro L. 

134417) e L. esculentum (cv. 

com 1:,ricomas in1:,act.os e 

KENNEDY <1987a) 1:,es1:,aram a 

hirsutum f. clabratum (PI 

Wa!1:,er) a H. zea em folhas 

removidos. Na PI 134417, 

cons1:,a1:,aram-se fa1:,ores de resis1:,ência, 1:,ant.o nos 1:,ricomas 

como na lameIa foliar, os quais promoveram aumen1:,o da 

mor1:,alidade larva!, redução do peso e da 1:,axa de consumo 

e, excet.o para o segundo inst.ar, redução na eficiência de 

conversão do alimen1:,o inCl:erido. Segundo os au1:,ores, a 

cul1:,i var Wa!t.er 1:,arnbém cont.ém fat.ores de resis1:,ência 

relacionados aos 1:,ricomas, os quais provocam aumen1:,o da 

mor1:,alidade, redução do peso, bem como da 1:,axa de consumo 

do segundo ins1:,ar e da eficiência na conversão do alimen1:,o 

ingerido no quin1:,o ins1:,ar. 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDDY (1987b) avaliaram o 

efei1:,o do 2-undecanona 

sobrevivência de H. 2ea, 

isoladamen1:,e e mistlurado 

sobre o desenvolvimen1:,o e 

incorporando es1:,e 

ao 2-1:,:ridecanona, 

compos1:,o, 

a die1:,as 

ar1:,ificiais. O 2-undecanona aumen1:,ou a mor1:,alidade larva! 

de H. zea nas p:rimeiras 48 horas quando associado à 

2-1:,:ridecanona, mas não quando utlilizado isoladamentle e 

causou deformação e mo:rt.alidade de pupas dessa p:raga, 

t.ant.o quando emp:regado isoladament.e, como quando em 

combinação com 2-t.:ridecanona. Para M. sexta, não houve 

qualque:r efei1:,o do 2-undecanona t.an1:,o sob:re a fase 

larval, como sob:re a fase pupal. 
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FERY 8: KENNEDY (1987) es1.udaroam o mecanismo e 

a na1.ureza ~ené1.ica do fa1.or de resis1.ência a M. sex.ta 

presen1.e em L. hirsutum f. sglabratum (linhagem PI 134417) 

cruzando es1.e ma1.erial com L. esculentum (cv. \r/al1.er) e 

com a linhagem PI 127826 de L. hirsutum, ambas susce1.iveis 

a M. sexta. Folhas: das plan1.as da geração paren1.al, das 

gerações F~ e F2 e das plan1.as ob1.idas pelo 

re1.rocruzamen1.o de cada 

relação à concent.ração 

t.ricomas t.ipo VI. Os 

cruzament.o foram avaliadas em 

de 2-t.ridecanona e à densidade de 

resul1.ados da análise genét.ica 

sugeriram aos aut.ores que a resist.ência é condicionada por 

no mínimo, 3 genes recessi vos. Nenhuma associação foi 

encon1.rada ent.re a morfologia do t.ricoma 1.ipo VI e as 

variáveis 2-1.ridecanona, densidade de t.ricomas e 

resis1.ência a M. sexta. At.ravés da avaliação da área 

foliar consumida pelas lagar1.as de M. sex.ta, os aut.ores 

concluíram que o 2-1.ridecanona é o principal responsável 

pelo alt.o nível de resist.ência a M. sexta exibida pela 

linhagem PI 134417, 1.endo sido mos1.rado que há uma 

relação semi-Iogarit.mica ent.re a concen1.ração de 

2-1.ridecanona e a resist.ência ao referido inse1.o. 

KENNEDY et. ali i <1987a) observaram que ovos 

de H. zea. incubados em folhas de L. hirsutum f. sglabratum 

(PI 134417), result.aram em lagar1.as com elevados níveis de 

1.olerância aos efei1.os t.6xicos da plan1.a o que foi 

a1.ribuído ao 2-t.ridecanona encont.rado nos t.ricomas 

glandulares dest.a espécie veget.al. Algumas lagar1.as 1.ambém 

se mos1.raram t.oleran1.es ao inset.icida carbaril. A análise 

do in1.es1.ino de lagar1.as de quint.o ins1.ar indicou que a 

exposição des1.as ao 2-t.ridecanona em die1.as art.ificiais ou 

em folhas da PI 134417 resul1.ou em níveis 

significa1.ivamen1.e elevados 

comparadas às lagart.as 

de ci 1.ocromo P-450, quando 

aliment.adas com diet.as sem 

2-1.ridecanona ou em folhas de L. esculentum na qual não 

havia es1.e 

das folhas 

compos1.o. A remoção dos 

da PI 134417 eliminaram 

t.:ricomas glandulares 

a capacidade das 
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~art.as em 

Os aut.ores 

induzirem elevados niveis do ci t.ocromo P-460. 

evidências 

concluíram que 

circWlSt.anciais do 

indução 

est.es result.ados proporcionam 

o cit.ocromo P-460 pode que 

à t.olerância xenobi6t.ica de est.ar envolvido na 

~art.as oriundas de 

folhas da PI 134417. 

ovos expost.os ao 2-t.ridecanona ou a 

Bioensaios av~ando o efeit.o por cont.at.o 

diret.o das subst.âncias 2-t.::ridecanona e 2-undecanona e dois 

sesquit.erpenos exist.ent.es nos pêlos ~landula::res t.ipo VI de 

espécies de Lycopersicon spp. sobre la~art.as 

recém-eclodidas de K.. lycopersicella e Spodoptera exi,gua 

{HUbner} evidenciaram que: a} 2-t.ridecanona e 2-undecanona 

foram os compost.os com maior at.ividade inset.icida 

ext.raidos de L. hirsutum f. sglabratum; b} os dois 

sesquit.erpenos desconhecidos de L. hirsutum apresent.aram 

t.oxicidade ~uda às duas espécies de inset.os; c} para os 

compost.os em maior concent.ração, as quant.idades det.ect.adas 

em cada ~lândula t.ipo VI de L. hirsutum f. sglabratum foram 

146~ de 2-t.ridecanona, 49~ de 2-undecanona e 6n~ do 

sesquit.erpeno, const.it.uindo esses compost.os 

aproximadament.e 93% do volume est.imado; d} o cont.eúdo das 

~lândulas da cult.ivar comercial de t.omat.eiro const.it.uiu-se 

numa barreira fisica para K.. lycopersicella, mas não 

afet.ou S. exisgua; d} a mist.ura de 2-t.ridecanona e 

2-undecanona, na propo::rção 3:1, demonst.rou efeit.o 

sinér~ico {LIN et. ali i , 1987}. 

GOFFREDA et. alii <1988} observaram ~rande 

mort.alidade do pul~ão M. euphorbiae , quando criado em L. 

pennelii e na ~e::ração F~ {L. pennelii x L. esculentum} não 

ocorrendo o mesmo com L. esculentum, onde o inset.o 

apresent.ou mort.alidade si~nificat.ivament.e menor. 

Concluíram que a apreensão dos pul~ões pelo exsudat.o 

~landular dos t.ricomas não Cai o único mecanismo de 

resist.ência apresent.ado por L. penneli i . 
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Visando a de'Le:rrninação da Case de 

desenvolviment.o la:rval de H. 2ea~ que é a mais sensivel ao 

efeit.o do 2-undecanona, FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1988) 

c:ria:ram laga:rt.as dessa espécie em diet.as com e sem 

2-undecanona~ at.é o qua:r'Lo inst.a:r la:rval, t.:ransCe:rindo-as 

post.e:rio:rment.e pa:ra out.:ras diet.as novament.e com e sem 

2-undecanona. A i~est.ão de 2-undecanona no quint.o inst.a:r 

foi necessá:ria· e~ ao mesmo 'Lempo, suficient.e pa:ra causa:r 

mo:rt.alidade das pupas. A 

condições, em Colhas 

(linhagem PI 134417) 

criação 

de L. 

com e 

do inset.o, 

hirsutum 

nes'Las mesmas 

C. 

sem t.:ricomas 

€labratum 

glandula:res 

indicou que est.es efei'Los 'Lambém oco:r:rem "in plant.a". 

ESTAY et. alii (1988), avaliando a :resist.ência 

de cult.iva:res come:rciais de 'Lomat.ei:ro a S. absoluta, em 

condições de campo e 

dent.:re as cult.iva:res 

va:riações conside:ráveis 

de 

de 

em 

labo:rat.6:rio, const.at.a:ram que 

t.omat.ei:ros 'Lest.adas, exist.em 

relação à suscet.ibilidade ao 

:reCe:rido inset.o. Análises de co:r:relação ent.:re a ilÜest.ação 

no campo e a alimen'Lação das laga:rt.as em 

indica:ram que um t.est.e :rápido de consumo em 

labo:rat.6:rio, 

labo:rat.6:rio 

pe:rrni t.e est.abelece:r o compo:rt.ament.o do mat.e:rial veget.al em 

condições de campo. 

BARONA et. alii (1989) t.est.a:ram 32 linhagens 

selvagens de Lycopersicon spp. e uma cult.iva:r de L. 

esculentum em :relação à :resist.ência a S. absoluta. Os 

ca:ract.e:res avaliados (in'Lensidade 

bot.ões Clo:rais danificados, nÚJne:ro 

de dano, nÚJne:ro de 

de folhas danificadas e 

nÚJne:ro de lesões po:r folha) ap:resen'La:ram va:riação 

significat.i va em função das espécies e das int.:roduções 

t.est.adas. Todas as linhagens de L. hirsutum, L. peruvianum 

e duas de L. pimpinellifolium <1406 e 1407)· fo:ram 

al'Lament.e :resist.ent.es à t.:raça. A linhagem 1759 de L. 

esculentum e a maio:ria das linhagens de L. esculentum va:r. 

ceraciforme fo:ram alt.amen'Le suscet.iveis. 
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SORENSON et. alii (1989), t.rabalhando com a 

cult.ivar \Valt.er de L. esculentum, a linhagem PI 134417 de 

L. hirsutum f. sglabratum e genót.ipos <F~ e Fz) result.ant.es 

de cruzament.os e ret.rocruzament.os ent.re os referidos 

mat.eriais, est.udaram as causas e o cont.role genét.ico da 

resist.ência da linhagem PI 134417 a L. decemlineata e M. 

sexta. Const.at.aram que a :resist.ência est.á associada t.ant.o 

aos t.ricomas glandulares como a fat.ores ligados à lamela 

fotiar, 

(genes 

havendo, no 

diferent.es) 

ent.ant.o, um 

desses dois 

cont.role genét.ico dist.int.o 

caract.eres de resist.ência. 

Avaliando o comport.ament.o da população result.ant.e do 

ret.roc:ruzament.o de Fi. com a linhagem PI 134417, os aut.ores 

const.at.aram que. 16,5% se most.raram resist.ent.es a L. 

decemlineata e 14,8% se most.raram resist.ent.es a M. sex.ta. 

Já, as plant.as result.ant.es do ret.rocruzament.o de Fi. com 

~alt.er' most.raram-se, em sua t.ot.alidade, suscet.íveis às 

referidas pragas. 

GALLARDO 8: BOETHEL <1990), visando a 

det.erminação do efeit.o da ot-t.omat.ina, em Pseudoplusia 

includens <\Valker), t.est.aram esse alcalóide em várias 

concent.rações <0,001 a 0,10%), adicionado a diet.as 

art.ificiais. Em alt.as concent.rações <0,05 e 0,10%) ocorreu 

o alongament.o no período de desenvolviment.o. A 0,10%, a 

mort.alidade foi significat.ivament.e maior do que em out.ras 

concent.rações, enquant.o que, em concent.rações acima de 

0,005%, o peso larval foi reduzido. 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1990) 

quat.ro compost.os químicos (ot-t.omat.ina, ácido 

f3-cariofileno e ot-humuleno) const.it.uint.es do 

t.est.aram 

clorogênico, 

t.omat.eiro 

selvagem <L. hirsutum f. sglabratum, PI 134417). Est.es 

compost.os foram adicionados a uma diet.a art.ificial e 

avaliados quant.o à inibição do desenvolviment.o de H. zea. 

Os quat.ro aleloquimicos causaram pequeno aument.o no t.empo 

de desenvolviment.o, e, excet.o para o ácido clorogênico, 

pequeno decréscimo no peso das pupas. Ist.o sugere que 

essas mudanças podem ser t.ambém pequenas para se t.er 
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si~nificãncia bioló~ica na resist.ência de plant.as. Os 

result.ados sugerem que o mét.odo usual de avaliação da 

inibição do desenvolviment.o , at.ravés da pesa~em dos 

inset.os após um per10do fixo de aliment.ação, é inadequado 

para avaliar a si~nificãncia bioló~ica dos inibi dores de 

desenvolviment.o. Desde que diferenças no peso, após est.es 

per10dos de aliment.ação, nem sempre result.am em mudanças 

equivalent.es no t.empo de desenvolviment.o ou no peso final 

do inset.o , a avaliação do t.empo real de desenvolviment.o 

parece ser mais apropriada. 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1991), t.rabalhando 

com populações se~re~ant.es híbridas obt.idas a part.ir do 

cruzament.o ent.re a linha~em PI 134417 e a cult.ivar Walt.er, 

avaliaram a resist.ência desses mat.eriais a L. decemlineata 

e H. zea. Numa primeira et.apa, separaram est.as populações 

em dois ~rupos, cada um com niveis variáveis de 

l"esist.ência a uma das duas pra~as, avaliando a se~uir a 

respost.a dos dois inset.os aos dois ~l"UpOs de plant.as. Com 

base nos l"esult.ados obt.idos, concluíram que a l"esist.ência 

a cada espécie de inset.o é cont.rolada por fat.ores 

~enét.icos separados envolvendo aparent.ement.e mecanismos 

dist.int.os, embora seja poss1vel que ao menos al~uns 

fat.ores sejam import.ant.es para condicionar resist.ência às 

duas espécies referidas. 

2.3. Met.odologia de ext.ração dos aleloquimicos 2-t.ri-

decanona e 2-undecanona. 

KENNEDY 8: YAMAMOTO (1979) desenvolveram um 

mét.odo de 

t.omat.eiro 

ext.ração de 

L. hirsutum f. 

fat.ores t.óxicos 

,glabratum <PI 

de folhas 

134417). 

do 

Est.e 

mét.odo consist.iu em colocar folhas frescas da PI 134417 em 

cont.at.o com clorofórmio e post.eriorment.e, após remoção do 

clorofórmio, dissolver o ext.rat.o em et.anol 96%, que foi 

filt.rado e o ext.rat.o novament.e dissolvido em clorofórmio 
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25% e hexano e f'ilt.rado em coluna de sílica ácida por duas 

vezes. A part.e liquida foi ent.ão concent.rada e usada para 

preparar uma solução de 5mg de ext.rat.o/ ml de clorofórmio 7 

a qual most.rou-se t.óxica a M. sexta 7 H. zea 7 K. 

lycopersicella, A. craccivora, A. cossypii e M. persicae. 

\IlILLIAMS et. alii (1980) isolaram uma 

subst.ãncia t.óxica exist.ent.e no t.omat.eiro L. hirsutum f. 

clabratum. O mét.odo de ext.ração consist.iu em adicionar 

clorofórmio às folhas, o qual era evaporado a seco e a 

vácuo. Post.eriorment.e era adicionado et.anol perfazendo um 

volume de 10% do peso das folhas. Est.a solução era 

decant.ada e seca e, ao resíduo, era adicionado um volume 

mínimo de clorofórmio e hept.ano (i 3). Est.a solução foi 

ent.ão passada por duas vezes 

amost.ra foi ent.ão submet.ida 

produziu um único 

espect.rofot.ômet.ro de 

pico a 

massa, 

em coluna de sílica ácida. A 

à análise cromat.ografica e 

20,4 rninút.os. At.ravés do 

os aut.ores ident.ificaram o 

compost.o com sendo 2-t.ridecanona. Uma análise do exsudat.o 

dos t.ricomas colet.ados da superflcie abaxial das folhas de 

L. hirsutum f. clabratum revelaram um cont.eudo de 49,3 ug 

de 2-t.ridecanona. 

KENNEDY et. alii {1981> analisaram os níveis 

de 2-t.ridecanona exist.ent.es em ext.rat.os de folhas de L. 

hirsutum f. clabratum (PI 134417) desenvolvidas em 

diferent.es fot.operíodos (curt.o e longo) e int.ensidade de 

luz (baixa e alt.a) at.ravés de cromat.ografia em fase 

gasosa. Os ext.rat.os foram preparados, mant.endo-se cada 

foliolo mist.urado a 2ml de clorofórmio por 24 horas. A 

esse ext.rat.o foram adicionados mais 2m! de clorofórmio, 

cloret.o de sódio anidro e 0,04 mg de 2-pent.adecanona (como 

padrão int.erno no cromat.ograma). O ext.rat.o foi filt.rado 

at.ravés de uma membrana Millipore de 0 .. 2mm com filt.ro t.ipo 

Fei. Os aut.ores observaram que a combinação do dia curt.o 

com as int.ensidades de luz (baixa e alt.a) não alt.eraram a 

produção de 2-t.ridecanona, sendo que o t.eor dest.e produt.o 

por peso fresco de folhas foi O ,22% para os dois 
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t.rat.ament.os. Para plant.as mant.idas em condições de dia 

longo, as concent.rações foram 0,43 e 0,36%, 

respect.i vament.e, para baixa e alt.a int.ensidade de luz 

LIN et. alii (1987) ident.ificaram e 

quant.ificaram os compost.os químicos da glândula t.ipo VI do 

t.omat.eiro selvagem L. hirsutum f. €,Zabratum <PI 134417), 

L. hirsutum <LA 361) L. esculentum <CVFN 7718'). Com o 

auxilio de um est.ereomicroscópio, eles colet.aram t.rês 

amost.ras de 100 glândulas maduras int.act.as, da superfície 

adaxial do xol1olo de plant.as com 123 dias de idade. Com o 

auxilio de um bast.ão de vidro, as glândulas eram rompidas 

e seus cont.eúdos t.ransferidos diret.ament.e o 

isooct.ano. O bast.ão era lavado em et.anol e isooct.ano após 

a colet.a das amost.ras para evi t.ar a cont.aminação. Todas as 

amost.ras foram analisadas quant.o ao seu cont.eúdo, usando 

um cromat.ógrafo a gás e espect.rofot.Ômet.ro de massa. Os 

aut.ores não observaram nem 2-t.ridecanona nem out.ra 

met.il-cet.ona nos pêlos glandulares t.ipo VI do t.omat.eiro L. 

hirsutum e L. escuZentum. A cromat.ografia revelou, em 

média, 146ng de 2-t.ridecanona, 49ng de 2-undecanona e 5ng 

do sesquit.erpeno A por glândula t.ipo VI de L. hirsutum f. 

€,Zabratum, 

est.imado. 

const.i t.uindo aproximadament.e 93% do volume 
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, 
3. MATERIAL E METODOS 

Est.e t.rabalho foi desenvolvido nos 

laborat.órios de Resist.ência de Plant.as a Inset.os, de 

Biolo@:ia de Inset.os, de Toxicolo@:ia e na 

casa-de-ve@:et.ação (est.ufa modelo PAD-FAN) do Depart.ament.o 

de Ent.omolo@:ia e no Set.or de Elaiot.ecnia do Depart.ament.o 

de Ciência e Tecnolo@:ia Agroindust.rial da Escola Superior 

de A@:ricult.ura "Luiz de Queiroz" (ESALQ-USP), em 

Piracicaba, SP, com o objet.ivo de quant.ificar e avaliar o 

efeit.o dos compost.os ~micos 2-t.ridecanona e 

2-undecanona, present.es em Lycoper-sicon spp. ,sobre a 

biolo@:ia da t.raça-do-t.omat.eiro Scr-obipalpuloides absoluta 

(MeYJ'ick, 1917) {Lep., Gelechiidae}. 

3.1. Manutenção da população est.oque de S. ,absoluta. 

As la@:art.as que deram inicio à criação est.o

que da t.raça-do-t.omat.eiro, mant.idas nos laborat.órios de 

Resist.ência de Plant.as a Inset.os, foram fornecidas pelo 

Inst.it.ut.o A@:ronÓmico de Campinas e pela Companhia 

Indust.rial de Conservas Aliment.ícias (CICA). Sempre que 

necessário.. para revi@:orar a população do inset.o ou para 

at.ender a urna maior demanda do mesmo num det.erminado 

moment.o, foram feit.as colet.as do inset.o em cult.uras de 

t.omat.e. 
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Para a criação~ as lagart.as Coram mant.idas em 

Colhas de t.ornat.eiro Lycopersicon esculentum Mil! (cult.ivar 

Sant.a Cruz Kada AG-373) com os peciolos imersos em Crascos 

de vidro (10~0 x 6~0 cm) cont.endo água para mant.er a 

t.urgidez veget.al. Os Crascos Coram mant.idos em bandejas 

plást.icas (60~0 x 40~0 cm) cujas bordas Coram pinceladas 

com vaselina para impedir a Cuga das lagart.as. No Cundo da 

bandeja, próximo à borda~ Coi mant.ida urna camada de 

areià Cina para servir de subst.rat.o para pupação. Quando 

as Colhas se t.ornavam inadequadas para a aliment.ação das 

lagart.as~ elas eram subst.it.uidas (junt.ament.e com os 

Crascos cont.endo água) por novas Colhas. 

À medida que iam se Cormando, as pupas eram 

t.ransferidas para placas de Pet.ri <15,0 x 2~0 cm) mant.idas 

no int.erior de gaiolas <O ~6 x O ~6 m) const.i t.uidas por urna 

armação de arame galvanizado envolvida por t.ela de náilon 

Cina para impedir a fuga dos adult.os. Para Cacilit.ar a 

manipulação dos inset.os~ as gaiolas eram providas de urna 

abert.ura vedada por manga de t.ecido <algodão). 

Assim que os adult.os emergiam, eram 

int.roduzidas nas gaiolas, folhas de t.omat.eiro <com os 

peciolos imersos em frascos com água) para servir de 

subst.rat.o de post.ura. Os Crascos com as folhas eram 

ret.irados diariament.e das gaiolas e, após a eclosão das 

lagart.as, colocados nas bandejas de criação. 

Os adult.os da t.raça foram mant.idos sem 

aliment.o, já que, de acordo com IMENES et. alii (1989), a 

aliment.ação é prescindivel nest.a Case. Ist.o~ além de 

reduzir o risco de cont.arninação, Cacilit.ava a manipulação 

dos inset.os. 
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3.2. ECeit.o do mét.odo de criação de lagart.as: 

sobre o desenvolviment.o e reprodução de S. 

absoluta em Colhas de t.omat.eiro. 

Para se avaliar o possivel eCeit.o do mét.odo 

de criação das lagart.as de S. absoluta sobre a biologia 

desse inset.o, foram comparados t.rês mét.odos de criação 

ut.ilizando-se, inicialment.e, em cada um deles, 180 

lagart.as recém-eclodidas, as quais foram aliment.adas com 

folhas de t.omat.eiro da cult.i var Sant.a Cruz Kada AG-373. 

Os t.rês mét.odos de criação ut.ilizados foram: 

1- lagart.as mant.idas em placas de Pet.ri (tO,O x 

2,0 cm) vedadas com fit.a adesiva e aliment.adas com folhas 

que apresent.avam o peciolo envolvido por algodão hidrófilo 

umedecido. 

2- semelhant.e ao mét.odo 1, porém ut.ilizando 

folhas sem qualquer revest.iment.o no peciolo. 

3- lagart.as mant.idas em t.ubos de vidro (8,5 x 2,5 

cm) t.ampados com algodão hidrófugo e aliment.adas conforme 

descrit.o no mét.odo 1. 

As placas <mét.odos 1 e 2) foram mant.idas 

sobre armários de aço enquant.o que os t.ubos (dispost.os em 

grades de arame) foram mant.idos em posição invert.ida para 

evit.ar que o excesso de água no fundo do t.ubo provocasse a 

mort.e das lagart.as por afogament.o. 

As fo~ de t.omat.eiro (nos t.rês mét.odos) 

eram renovadas a cada 2 ou 3 dias, sendo que nos t.rês 

t.rat.ament.os as condições de laborat.ório foram 

t.emperat.ura de 25±2o C, UR de 40±10% e fot.ofase de 12 

horas. 
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ut.ilizado foi 

60 %'"epet.ições 

(placas ou t.ubos) por t.%'"at.ament.o~ sendo que cada %'"epet.ição 

const.ava de 3 la~a%'"t.as. 

Os %'"ecipient.es e%'"am obse%'"vados dia%'"iament.e 

anot.ando-se a oco%'"rência de pupas. Vint.e e quat.%'"o horas 

ap6s a formação das pupas~ est.as fo%'"am sexadas, pesadas e 

individualizadas em t.ubos de vid%'"o (8~5 x 2~5 em) onde 

pe%'"maneciam at.é a eme%'"~ência dos adult.os~ ocasião em que 

e%'"a observada a ocor%'"ência de possíveis deformações. Foram 

considerados como defo%'"mados os adult.os que ap%'"esent.avam 

i%'"%'"e~ula%'"idades mo%'"foI6~icas nas asas, ant.enas, pernas ou 

out.ras %'"e~iões do corpo. 

De cada t.%'"at.ament.o, foram fo%'"mados 20 casais 

de indivíduos no%'"mais, ut.ilizando-se machos e fêmeas 

emer~idos no mesmo dia. Esses casais e%'"am mant.idos em 

~aiolas feit.as com copo plást.ico t.%'"anspa%'"ent.e com fo%'"mat.o 

cônico e medindo 10~0 x 7 ~5 em. Na pa%'"t.e inf'e%'"ior da 

~aiola era mant.ida uma t.ampa de placa de Pet.ri (10,0 x 2~0 

em) e sobre est.a e%'"a colocado um frasco de vidro com 

capacidade de 25 ml cont.endo á~ua. No int.e%'"ior do f%'"asco, 

era mant.ida uma folha de t.omat.eiro com o pecíolo ime%'"so na 

á~ua, pa%'"a se%'"vir de subst.rat.o de post.ura pa%'"a as fêmeas. 

Os adult.os não ut.ilizados na formação dos 

casais foram mant.idos indi vidualizados nos t.ubos de emer

~ência, pa%'"a a avaliação da lon~evidade dos adult.os não 

acasalados. 

Os ovos do primeiro dia de post.ura foram 

ut.ilizados pa%'"a a avaliação do período de inc::ubação e via

bilidade. As folhas cont.endo os ovos foram colocadas em 

um recipient.e formado por duas t.ampas de 

(10,0 x 2,0 em) vedadas com fit.a ·adesiva 

câmara climat.izada do t.ipo B.O.D. modo 347 

t.emperat.ura de 25oC, UR de 90±10% e 

horas. Foram feit.as observações diárias 

placa de Pet.ri 

e colocadas em 

G re~ulada pa%'"a 

fot.ofase de 14 

com relação à 
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eclosão das la~art.as e umidade. A avaliação do número de 

la~ar-t.as eclodidas f'"oi f'"eit.a pela dif'"er-ença ent.r-e o número 

de ovos colocados no recipient.e e o númer-o de ovos 

remanescent.es. 

~icos: 

For-am avaliados os se~uint.es parâmet.ros biol6-

Fase larva!: 

duração 

- viabilidade 

Fase pupa! : 

- duração 

- viabilidade 

- peso das pupas com 24 hor-as de idade 

- porcent.a~em de def'"or-mação 

Fase adult.a : 

lon~evidade <ad~t.os acasalados e não 

acasalados) 

- por-cent.a~em de def'"or-mação 

- ~ecundidade < primeir-a post.ura e t.ot.a! ) 

Fase de ovo 

- duração 

viabilidade 

As comparações ent.r-e médias de t.rat.ament.os 

par-a os parâmet.r-os duração das ~ases larva!, pupal e de 

ovo, lon~evidade dos adult.os não acasalados e acasalados 

(machos e f'"êmeas ) e peso de pupas ( machos e ~êmeas ) 

~or-am ~eit.as at.ravés do t.est.e de Tukey ao nível de 5% de 
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probabilidade. As análises es~a~ís~icas 

a~ravés do paco~e de "Sof~ware" SANESTf.. 

foram fei~as 

Os parãme~ros viabilidade larval e pupal, e 

porcen~agem de deformação de pupas e adw~os foram 

analisados a~ravés do ~es~e de Kruskal..l-\IIallis ao nível de 

5% de probabilidade (CAMPOS, 1979). 

3.3. Ã valiação de diet.as art.if'"iciais para a criação 

de S. absoluta. 

Para se ~es~ar os efei~os dos aleloquimicos 

2- ~ridecanona e 2-undecanona sobre a biologia de S. 

absoluta. sem os possíveis efei~os de compos~os químicos, 

físicos e morfológicos presen~es nas folhas do ~orna~eiro, 

foi desenvolvido um meio ar~ificial para a pos~erior 

incorporação dos referidos compost.os. O desenvolvimen~o 

de uma die~a ar~ificial ~o:rnou-se necessário já que eram 

desconhecidos subs~ra~os ar~ificiais adequados para a 

criação da ~raça-do-~oma~ei:ro. 

3.3.1. Primeira et.apa 

Foram ~es~adas 4 die~as (Tabela 1), em 
+ o + 

1abora~ório mant.ido à ~empera~ura de 25-2 C, UR de 40-10% 

e fo~ofase de 12 h. O delineamen~o experimen~al foi 

in~eiramen~e casualizado e cons~ou de 60 repe~ições para 

f.SANEST, "Sof~ware" para análise es~a~is~ica, ZONTA, E.P. 
8: MACHADO,A.A. versão 2.0. 
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cada diet.a com t.rês ~art.as recém-eclodidas por 

repet.ição. Foi incluído ainda um t.rat.ament.o t.est.emunha, no 

qual as lagart.as foram alimen-t.adas com folhas de t.omat.eiro 

da cult.ivar Sant.a Cruz Kada AG-373 (conforme descrit.o no 

it.em 3.2. - mét.odo 3). 

As diet.as foram preparadas 

(1979). Como 

conforme as 

recipient.es t.écn1cas descri t.as por PARRA 

foram ut.ilizados t.ubos de vidro (8,5 x 2,5 cm), t.ampados 

com algodão hidrófugo. Est.e conjunt.o foi previament.e 
o est.erilizado em est.ufa à 100 C por uma hora. Após a 

colocação das diet.as, foi feit.a nova est.erilização, por 

igual período de t.empo, em câmara assépt.ica modelo 

"PLANALSUCAR" (MENDES, 1980), procedendo-se, ent.ão, à 

inoculação das ~art.as recém- eclodidas. 

Foram avaliados os seguint.es parâmet.ros 

biológicos: 

Fase larva1: 

- duração 

viabilidade 

Fase pupa1: 

- duração 

- viabilidade 

- peso das pupas com 24 horas de idade 

- porcent.agem de deformação 

Fase adult.a: 

- longevidade (adult.os não acasalados) 

- porcent.agem de deformação 

- fecundidade (primeira post.ura e t.ot.al) 

Fase de ovo: 

- duração 
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- viabilidade 

As anâlises est.at.ist.icas usadas :fol'am as 

mesmas l'e:fel'idas no it.em 3.2 .. 

Tabela 1. Diet.as t.est.adas pal'a a cl'iação de s. absoluta. 

Pl'imeil'a et.apa. 

Diet.as I 11 lU IV 
{SINGH, {GOUJET a {HENSLEya (BURTON, 

Composição 
~ 

1983) GUILBOT ,1979) HAMMOND~1968) 1969) 

Caseina 69,6 g 46~0 g 

LevedUl'a de 
cel'veja 61,0 g 60~6 g 
Gel'me de 
t.l'igo 61,0 g 47,6 g 46,0 g 79~2 g 
Feijão 166,0 g 
Fal'inha de milho 96,2 g 
Colest.el'ina 8~6 g 
Ácido 
linoléico 6,5 ml 
Sais de 
\rIesson 17,0 g 15,0 g 
Mist.Ul'a vit.am. 34,0 rnl 34,0 rnl 16,0 rnl 
Sacal'ose 61,0 g 75~0 g 
Glucose 8,5 g 
Ágal' 42,5 g 34,0 g 30,0 g 20,5 g 
Celulose 8,5 g 
Ác.s6l'bico 2,7 g 1,6 g 
Ác.asc6l'bico 6,8 g 6~0 g 5,1 g 
Ác.benz6ico 1,7 g 
Clol'idr-at.o de 
colina 1,6 g 
Nipagin 2,5 g 1,4 g 2~2 g 3,1 g 
AUl'eornicina 0,5 g 416,7 mg 
FOl'mol 37% 0,7 rnl 
FOl'maldeido 10% 12,5 rnl 
Água dest.ilada1226,9 rnl 1156,0 rnl 1300,0 rnl 1195,0 rnl 
Folhas de 
t.omat.e2 

102,0 g 

~Quant.idade su:ficient.e pal'a 100 t.ubos 

2 Macel'adas em ni t.l'ogênio liquido. 
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3.3.2. Ser;unda et.apa 

A met.odologia ut.ilizada nest.a segunda et.apa 

foi semelhant.e à empregada na primeira et.apa <it.em 3.3.1), 

t.endo sido avaliadas as diet.as de GREENE et. alii (1976), 

BURTON (1969) e HENSLEY 8:: HAMMOND (1968), sendo que est.as 

duas últ.imas diet.as foram t.est.adas com algumas 

modificações (Tabela 2). 

Na diet.a de Burt.on, acrescent.ou-se sacarose, 

que é est.imulant.e de aliment.ação, na t.ent.at.i va de promover 

uma diminuição na duração da fase larval. Já, na diet.a de 

H,ensley 8: Hammond, acrescent.ou-se ácido linoléico, com o 

objet.ivo de reduzir a deformação nos adult.os. 

Os procediment.os adot.ados com relação ao de

lineament.o experiment.al, número de repet.ições, t.est.emunha, 

procediment.os no preparo das diet.as, parâmet.ros biológicos 

avaliados e análise est.at.íst.ica, foram os mesmos 

ut.ilizados nos it.ens 3.2. e 3.3.1., com exceção dos 

parâmet.ros número de ovos da primeira post.ura e duração e 

viabilidade da fase de ovo que não foram avaliados. As 
+ o condições de laborat.ório foram t.emperat.ura de 20-2 C, UR 

de 60~10% e fot.ofase de 12 h. 
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3.4. ECeit.o de duas espécies de t.omat.eiro CLycopersi-

con spp.> sobre a biologia de S. absoluta. 

Para se det.e:rminar o possível e:feit.o dos 

aleloquimicos exist.ent.es nas :folhas do t.omat.eiro selvagem 

Lycopersicon hirsutum :f. ,glabratum CMulD~ sobre a 

t.raça-do-t.omat.eiro~ avaliou-se a biologia dessa praga 

nest.e mat.erial selvagem Clinh.af;em PI 134417> e na cult.ivar 

comercial Sant.a Cruz Kada AG-373. 

O ensaio :foi realizado 

dividido em duas et.apas. 

3.4.1. Primeira et.apa 

em laborat.6rio e 

Nest.a et.apa o delineament.o experiment.al :foi 

int.eirament.e casual1zado ut.ilizando-se~ como t.l'at.ament.os~ 

a cult.ivar Sant.a CI'UZ Kada AG-373 e a li~em PI 134417~ 

sendo que~ cada t.l'at.ament.o const.ou de 60 repet.ições~ 

const.it.uindo-se cada urna delas de t.l'ês lagart.as 

I'ecém-eclodidas da t.raça-do-t.omat.eiro As condições do 

laborat.ól'io f"ol'am: t.emperat.UI'a de 20±2oC~ UR de 60±10% e 

:fot.o:fase de 12 hol'as. A met.odologia ut.ilizada :foi a mesma 

descrit.a no it.em 3.2. (mét.odo 3). 

Foram avaliados 

biológicos: 

Fase larval: 

dUl'ação 

- viabilidade 

Fase pupal: 

- dUl'ação 

os seguint.es parãrnet.l'os 
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- viabilidade 

peso das pupas com 24 hor-as de idade 

por-cen~agem de defor-mação 

Fase adul~a: 

longevidade (adul~os não acas~dos) 

- por-cen~agem de defor-mação 

fecundidade (nÚlner-o ~o~al de ovos) 

Fase de ovo: 

- viabilidade 

As análises es~a~is~icas u~ilizadas for-am as 

mesmas ci~adas no i ~em 3.2 .. 

3.4.2. Sec;unda et.apa 

Na segunda e~apa u~ilizar-am-se os mesmos 

~r-a~amen~os r-efer-idos no i~em 3.4.1., cada um com 40 

r-epe~içêSes e ~r-ês lagar-~as 

As condiçêSes de labor-a~ór-io 

r-ecém-eclodidas por repe~ição. 

foram: ~emper-a~ura de 25~2°C~ 

UR de 50~10% e fo~ofase de 14 hor-as. A met.odologia 

ut.ilizada, os par-âmet.:ros biológicos avaliados e as 

análises est.at.1st.icas emp:regadas fo:ram semelhant.es aos 

desc:rit.os no it.em 3.4.1 .. 
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3.5. Análise dos aleloquimicos 2-~decanona (2-U> e 

2- t.ridecanona (2-T> em gen6t.ipos de t.omat.eiro. 

3.5.1. Obt.enção e manut.enção dos gen6t.ipos 

Os ~en6~ipos ~es~ados Coram oriundos do 

cruzamen~o en~r-e a cul~iva:r Tr-opicana-510 (L. esculentum) 

e a linhaf:em PI 134417 (L. hirsutum C. ,glabratum) a qual 

apr-esenta al~o ~eor de 2-~r-idecanona (CH9CO(CHz)~oCH9) e 

2-undecanona (CH9CO(CHz)aCH9), dando or-i~em a ~er-ação F~ 

que pos~er-ior-men~e Coi r-et.r-ocr-uzada com o pai (PI 134417) 

ori~inando F~ (RCi). As sement.es dos r-eCer-idos ~en6t.ipos 

Coroam Cor-necidas pela BIOPLANTA Tecnolo~ia de Plant.as 

S.A .. 

Os ~en6~ipos Coroam semeados em maio de 1990 

em caixas de ~er-minação cont.endo part.es i~uais de t.er-ra, 

areia e ver-miculit.a. Quando as plânt.ulas a~in~ir-am, em 

média, 15 cm de alt.ur-a Coroam t.r-ansplant.adas para sacos 

plás~icos com capacidade de 10 Kg, nos quais Coroam 

colocados solo mais est.er-co bovino. Para que se ob~i vesse 

um número adequado de r-epet.ições dos ~en6~ipos a serem 

~est.ados, ut.ilizou-se o mét.odo de propa~ação desses 

mat.eriais at.ravés de est.aquia. 
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3.5.2. Det.erminação de UJDa t.écnica de ext.ração 

de 2-U e 2-T em :Colhas de t.omat.eiro. 

Est.e t.est.e t.eve como objet.ivo desenvolver- um 

mét.odo de ext.r-ação dos compost.os 2-U e 2-T que ocor-r-em nos 

pêlos das folhas do t.omat.eir-o selvagem L. hirsutum f. 

clabratum, visando, post.erior-ment.e, sua ut.ilização na 

quant.ificação dest.es aleloquimicos nos gen6t.ipos Fi. 

{RCi.}. 

3.5.2.1. Primeira et.apa. 

Est.e t.est.e foi desenvolvido 

Elaiot.ecnia do Depar-t.ament.o de Ciência e 

no Set.or- de 

Tecnologia Agr-o-

indust.r-ial e nos laborat.6r-ios de Toxicologia do 

Depar-t.ament.o de Ent.omologia da ESALQ/USP. 

Par-a se ex't.rair-em os aleloquimicos 2-T e 2-U 

das folhas for-am t.est.ados t.rês mét.odos {t.r-at.ament.os}: 

1- Clor-of6r-mio em cont.at.o com as folhas por-

24 hor-as 

2- Clor-of6r-mio em cont.at.o com as folhas por-

24 hor-as mais ext.r-ação at.r-avés do ext.r-at.or

de Soxhlet. 

3- Ex't.r-ação dir-et.a at.r-avés do ext.r-at.or- de 

Soxhlet.. 

For-am ut.ilizados duas r-epet.iç<Ses par-a cada um 

dos t.r-at.ament.os. 

amost.r-as , 

equipado 

{DICA}, e 

1/8" x 1 .. 8 

Par-a a det.ecção dos aleloquimicos nas 

ut.ilizou-se o cr-omat.6gr-afo a gás CG-modelo 3700, 

com det.ect.or- de ionização de chama alcalina 

uma coluna cr-omat.ogr-áfica de vidr-o , diãmet.r-o 

met.r-os, fase 2,5% SE-30.. supor-t.e.. Chr-omosor-b W 

silanizado. Par-a as injeções no apar-elho.. ut.ilizou-se uma 
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microseringa (10 ~D da marca Hamilt.on. 

Para a ext.ração dos aleloquimicos, no 

primeiro t.rat.ament.o, ut.ilizaram-se 5 g de folhas da 

cult.i var Sant.a Cruz Kada AG-373 fort.ificadas com 5 mg dos 

compost.os 2-U e 2-T. Est.as folhas e os compost.os foram 

colocados junt.ament.e com 50 ml de clorofórmio p.a. (para 

análise) em um vidro de 15cm de alt.ura por 7,5cm de 

diâmet.ro que foram fechados com t.ampa própria, sendo est.a 

envolvida com fit.a adesiva a fim de se evit.ar a 

evaporação, permanecendo nessas condições at.é se 

complet.arem 24 horas. 

No segundo t.rat.ament.o, após as folhas da cul

t.ivar serem pesadas (5g>, est.as foram colocadas em 

cart.uchos fabricados com papel-filt.ro que foram mant.idos 

em um vidro com 15 cm de alt.ura e 7,5 cm de diâmet.ro e 

fort.ificadas com os referidos compost.os, adicionando-se 50 

ml de clorofórmio. Os frascos foram fechados e vedados com 

fit.a adesiva e permaneceram por 24 horas, ant.es de serem 

colocados no ext.rat.or de Soxhlet., onde ficaram por um 

per10do correspondent.e a 10 refluxos do solvent.e (cerca de 

4 horas). 

No t.erceiro t.rat.ament.o, após a mont.agem dos 

cart.uchos com as folhas da cult.i VaI' comercial (5g), est.es 

foram colocados no int.erior do ext.rat.or de Soxhlet. e 

fort.ificados com 5 mg dos aleloquimicos, permanecendo em 

ext.ração por um per10do correspondent.e a 10 refluxos do 

solvent.e. 

Após est.es procediment.os, as amost.ras dos 

t.rês t.rat.ament.os receberam 30g de sulfat.o de sódio p.a. 

granulado, e foram novament.e fechadas e vedadas com fit.a 

adesiva, permanecendo expost.as a esse produt.o por 24 

horas. Transcorrido esse per10do, as amost.ras foram 

filt.radas em papel-filt.ro e lavadas com 50 ml de benzeno 

p.a. e novament.e vedadas por 24 horas. 
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Pa:r-a se :re1:.i:ra:r- as impu:rezas. das amos1:.:ras 

u1:.iliza:r-am-se colunas c:romat.og:ráflcas de vid:ro com 20 mm 

de diâme1:.:ro po:r 300 mm de comp:rimen1:.o p:repa:r-adas com 6 g 
o 

de flo:risil (60 a 100 "mesh", man1:.ido em est.uCa à 140 C, e 

no dia seguin1:.e desa1:.i vado com 6% de água deionizada) e 

eluídas com 30 ml de' benzeno. A 1:.o:rnei:ra da coluna Coi 

:regulada pa:r-a que a amost.:ra passasse len1:.ament.e (60 a 80 

go1:.as/minú1:.o) pa:r-a os balões de vid:ro de 500 rnl, man1:.idos 

sob a mesma Pos1:.e:riormen1:.e, as amost.:ras Co:ram 

concen1:.:radas em um evaporado:r :ro1:.a1:.ivo a vácuo ma:r-ca 

Buchi, p:rovido de :recipien1:.e pa:r-a banho-ma:ria à 

1:.empe:ra1:.u:ra de 70oC, a1:.é obt.enção de um volume ent.:re 4 e 8 

ml. Es1:.as amos1:.:ras Coram ent.ão . ve:r1:.idas em t.ubos de 

cen1:.:riCuga g:raduados e seu volume comple1:.ado com acet.ona 

a1:.é 10 ml, sendo pos1:.e:rio:rmen1:.e a:r-mazenadas em "C:reeze:r" 

a1:.é o momen1:.o de se:rem analisadas em c:romat.óg:raf'o. 

No momen1:.o da injeção das amos1:.:ras, o 

c:roma1:.óg:raf'o ap:resent.ava o de1:.ec1:.o:r com t.empe:ra1:.u:ra de 

1700C pa:r-a o 2-U e 200°C pa:r-a o 2-T, enquant.o pa:r-a o 

vapo:rizado:r as 1:.empe:ra1:.uras e:ram de 155°C e 

:respec1:.ivamen1:.e. A 1:.empe:rat.u:ra da coluna Coi de 122°C pa:r-a 
o 

o 2-U e de 152 C pa:r-a o 2-T. Os Cluxos de ntt.:rogênio, de 

ar- e de hidrogênio Co:ram, :respec1:.ivamen1:.e.. 30, 210 e 40 

ml/min. 

Como as massas 1:.eó:ricas inje1:.adas dos padrões 

e Co:r1:.iCicações e:ram iguais, o cálculo de po:rcent.a@:em de 

:recupe:ração Coi Ceit.o ut.ilizando-se as :relações en1:.:re as 

alt.u:ras, sendo: 

x al1:.u:ra pico-Co:rt.iCicação 

% :recupe:ração = x 100 
X aJ1:.u:ra pico-padrão 
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3.5.2.2. Secunda et.apa. 

Nes1.a segunda e1.apa Coram realizadas 

mod1:f1caç~esnos . métodos de 

u1.ilizados na primeira e1.apa~ 

ext.ração, Q~ 

pelo Cat.o das 

2-;U ,e, ~~-:~\ 

porcen1.agens 

de recuperação dos reCeridos compos1.os 1.erem sido mui 1.0 

baixas. Op1.ou-se nest.a e1.apa pela inclusão do ext.ra1.or de 

But.1.. Nesse caso, após a manu1.enção das folhas em con1.ac1.o 

com o cloroCórmio por 24 horas.. a ex1.ração Coi Cei1.a 

at.ravés do got.ejament.o do solvent.e sobre o cart.ucho de 

Colhas de t.omat.eiro por 4 horas com cloroCórmio em 

ebulição. 

o primeiro t.ra1.amen1.o (cloroCórmio por 24 

horas) Coi man1.ido, pois apresent.ou a maior porcent.agem de 

recuperação, t.endo sido ut.ilizado na comparação ent.re as 

duas e1.apas~com urna pequena mudança com relação à primeira 

et.apa, já que.. na segunda, após serem expost.as ao 

cloroCórmio por 24 horas, as amost.ras Coram Cilt.radas em 

papel-Cilt.ro e lavadas com 50 ml de benzeno 

Coi adicionado o sulCa1.o de sódio (30g). 

Assim, os t.rês t.ra1.ament.os 

segunda et.apa Coram: 

e SÓ ent.ão 

u1.ilizados na 

1- CloroCórmio em cont.act.o com as Colhas por 

24 horas. 

2- Idem ao t.ra1.amen1.o 1 mais ext.ração a1.ravés 

do ext.rat.or de But.t. 

3- Ext.ração dire1.a at.ravés do ext.ra1.or de 

But.t. 

As 1.emperat.uras da coluna, do det.ect.or e do 

vaporizador do cromat.ógrafo, para o 2-U .. Coram 125, 175 e 

155°C, respect.ivamen1.e. Para o 2-T, as t.empera1.uras Coram 

152, 200 e 185°C, respect.ivament.e. Os Cluxos de 

nit.rogênio, de ar e de hidrogênio f"oram, respect.ivamen1.e, 

30, 210 e 40rnl/min. 
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o cálculo da porcent.agem de recuperação Coi 

Ceit.o ut.ilizando-se as relaç5es ent.re as alt.uras, conf"orme 

descrit.o na primeira et.apa <it.em 3.5.2.1.). 

3.5.3. Ext.ração e quant.iCicação de 2-U e 2-T em 

genót.ipos de t.omat.eiro. 

Os genót.ipos Coram colet.ados, separadament.e, 

de manhã (± às 7:00 h) e pesados, sendo que, para cada 

genót.ipo, empregaram-se duas amost.ras (repet.iç5es) de 10 g 

de Colhas cada uma. 

Os procediment.os adot.ados com relação à ex

t.ração e o mét.odo ut.ilizado Coram semelhant.es ao descrit.o 

no it.em 3.5.2.1. (primeira et.apa, t.rat.ament.o 1: 

cloroCórmio durant.e 24 horas). Ent.ret.ant.o, a met.odologia 

usada t.eve pequena alt.eração em :relação ao t.empo de 

exposição da amost.ra ao sulfat.o de sódio que passou de 24 

horas para 6 horas, sendo que, ant.es de se adicionar o 

sulf"at.o de sódio, as amost.ras Coram Cilt.radas 

(papel-Cilt.ro) e lavadas com 100m.l de benzeno. 

Transcorrido est.e período, as amost.ras Coram novament.e 

Cilt.radas em papel-Cilt.ro e lavadas com 50m.l de benzeno. 

Para se ret.irar as impurezas das amost.ras 

est.as Coram passadas em colunas cromat.ográflcas de 

Clorisil (5g), e os compost.os eluidos com benzeno. Os 

bal5es que cont.inharn as amost.ras Coram lavados com 30m! de 

benzeno (últ.imo volume a passar pela coluna). Depois desse 

procediment.o as amost.ras Coram evaporadas em E.R.V. 

(Evaporador Rot.at.ivo à Vácuo) à t.emperat.ura de 50°C e 

evaporadas at.é que est.as at.ingissem volume final menor do 

que 5m!. 
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As amost.ras foram ent.ão t.ransferidas para 

vidros de cent.rífuga sendo que, 

acrescent.ava-se acet.ona 

graduados, 

at.é volume final de 5rnl, 

após 

sendo 

ent.ão armazenadas em "freezer" para post.eriorment.e serem 

injet.adas em cromat.ógraío. 

As ext.rações foram 

const.i t.uindo-se cada et.apa de um 

feit.as em t.rês et.apas, 

grupo de oit.o genót.ipos 

{RC.}. A cada et.apa ut.ilizava-se como t.est.emunha, uma 

fort.ificação da cult.ivar Sant.a Cruz Kada AG-373 com 5 mg 

de 2-U e 5 mg de 2-T. 

3.6. Biologia da t.raça-do-t.omat.eiro S. absoluta em 

diet.a art.ificial cont.endo diCerent.es concent.ra-

ções de 2-U e 2-T. 

Nest.e experiment.o, para se det.erminar o 

efeit.o dos aleloquimicos 2-U e 2-T sobre a biologia da 

t.raça-do-t.omat.eiro, at.ravés da adição desses compost.os 

<isoladament.e e conjunt.ament.e) foi usado à diet.a de GREENE 

et. alii (1976), previament.e selecionada em experiment.os 

ant.eriores <it.em 3.3.2.). 

Embora a composição da diet.a não t.enha sido 

alt.erada, o germe de t.rigo e a prot.eína de soja foram 

moídas at.é que as suas part.ículas passassem por uma 

peneira de 30 "mesh". Adot.ou-se est.e pr-ocediment.o porque, 

em exper-iment.os ant.eriores, observou-se, em 

est.ereomicr-oscópio, que 

apresent.avam t.amanho 

referidos ingredient.es 

as lagart.as, 

menor do que 

mist.urados às 

recém-eclodidas, 

os grânulos dos 

diet.as. Em função 

disso, acredit.a-se que nos ensaios ant.eriores em que esses 

ingredient.es foram ut.ilizados sem serem moídos, as 

lagart.as t.iveram que se aliment.ar primeiro do ágar que 



envolviam 

prot.einas, 

larval. 

os 

o 

grânulos, ant.es 

que provavebnent.e 

de se 

t.enha 

aliment.arem 

alongou a 

.55. 

das 

fase 

Com relação ao preparo das diet.as, procedeu

se da seguint.e maneira: 

prepararam-se os padr5es de 2-U e 2-T em 5 

ml de acet.ona, os quais foram armazenados em IIfreezer" at.é 

serem adicionados às diet.as. Ut.ilizou-se acet.ona como 

diluent.e dos aleloquimicos por est.a apresent.ar um baixo 

pont.o de evaporação (55°C). 

iniciou-se o preparo das diet.as adicionan

do-se o padrão em 200 ml de água (provenient.e do coziment.o 

do feijão) à t.emperat.ura de ± 55oC. Est.e mat.erial 

permaneceu em água (a est.a t.emperat.ura) 

t.empo ut.ilizado para o preparo da diet.a. 

durant.e t.odo o 

Adot.ou-se esse 

procediment.o para que ocorresse a complet.a evaporação da 

acet.ona. 

a água rest.ant.e foi usada para dissolver o 

ágar (200 ml) e para homogeneizar os demais ingredient.es 

no liquidificador (500 ml). Post.eriorment.e est.es volumes 

com os respect.i vos 

liquidificador e 

ingredient.es foram 

levados ao fogo at.é 

mist.urados em 

que a mist.ura 

at.ingisse a t.emperat.ura de cerca de 70o C. 

vit.aminas e 

- para se adicionar 

os aleloquimicos, a 

os ant.i-cont.aminant.es, 

diet.a foi recolocada 

as 

no 

liquidificador e agi t.ada at.é que at.ingisse a t.emperat.ura 

de 55o C, quando ent.ão est.es mat.eriais foram adicionados. 

após est.es procediment.os, as diet.as foram 

J."apidament.e veJ."t.idas em t.ubos de vidro (8,5 x 2,5cm). 

As concent.raç5es dos aleloquimicos fOJ."am 

calculadas considerando-se o peso das diet.as no moment.o da 

preparação dest.as. 

O experiment.o foi desenvolvido em delineamen

t.o int.eiJ."ament.e casualizado const.ando de 7 t.J."at.ament.os com 

85 J."epet.ições por t.rat.ament.o, sendo que cada J."epet.ição 
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(const.i t.uida por 

l"'ecém-eclodidas, 

um t.ubo) recebeu t.l"'ês ~art.as 

de s. absoluta. As condições de 

labol"'at.ório foram: t. t. d 2512°C, empera UI"a e UR de 70.!10% e 

fot.ofase de 14 horas. 

Os t.l"'at.ament.os cOl"'l"'espondent.es às difel"'ent.es 

concent.l"'aç5es de ~eloqutmdcos foram: 

Diet.a 1- 0,15% de 2-T (1 .. 5 ~ diluida em 5 ml de acet.ona) 

Diet.a 2- 0,30% de 2-T (3,0 ~ diluida em 5 ml de acet.ona) 

Diet.a 3- 0,03% de 2-U (0,31 ~ diluida em 5 ml de acet.ona) 

Diet.a 4- 0,06% de 2-U (0,61 ~ diluida em 5 ml de acet.ona) 

Diet.a 5- 0,15% de 2-T mais 0,03% de 2-U (1,54 g e 0,31 g 

respect.i vament.e, diluidas em 5 ml de acet.ona) 

Diet.a 6- 0,30% de 2-T mais 0,06% de 2-U (3,0 ~ e 0,61 g 

respect.ivament.e, diluidas em 5 ml de acet.ona). 

Diet.a 7- Test.emunha (5 ml de acet.ona). 

Foram avaliados os seguint.es par-âmet.ros 

biológicos: 

Fase larv~: 

- duração 

- viabilidade 

Fase pupal: 

- duração 

- viabilidade 

- peso das pupas com 24 horas de idade 

- porcent.agem de deformação 

Fase adult.a: 
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- lon~evidade <adult.os não acasalados) 

- porcent.~em de deformação 

fecundidade <n~ero t.ot.al de ovos) 

As análises est.at.ist.icas empre~adas foram 

as mesmas descrit.as no it.em 3.2 .. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ECeit.o do mét.odo de criação de lagart.as sobre o 

desenvolviJnent.o e reprodução de Scrobipalpuloides 

absoluta (Meyrick, 1917> em Colhas de t.omat.eiro. 

A dUI'ação da fase ~val de S. absoluta 

(Tabela 3) foi significa1:,ivamen1:,e a:Ce1:,ada pelo mé1:,odo de 

criação do inse1:,o. Verifica-se que os individuos criados 

em 1:,ubos de vidro e alimen1:,ados com folhas con1:,endo o 

peciolo envolvido por algodão umedecido (mé1:,odo 3) 

apresen1:,aram dur-ação da fase ~val semelhan1:,e àqueles 

criados em placas de Pe1:,ri com folhas sem o peciolo 

reves1:,ido (mé1:,odo 2). Os valores 13~02 e 13~05 dias 

ob1:,idos nos mé1:,odos 3 e 2~ respec1:,ivamen1:,e, foram menores 

que aquele (13,63 dias) ob1:,ido no 1:,ra1:,amen1:,o em que se 

u1:,ilizaram placas de Pe1:,ri con1:,endo folhas com o peciolo 

envolvido por algodão umedecido (mé1:,odo 1). 

Os valores encon1:,rados para o referido 

parâme1:,ro foram semelhan1:,es àqueles observados por VARGAS 

(1970), RAZURI 8: VARGAS (1975), SOUZA e1:, alii (1983), 

FRANÇA e1:, alii (1984), SALAS 8: FERNANDEZ (1985), PAULO 

(1986) e COELHO 8: FRANÇA (1987), que 1:,rabalhando com 

1:,empera1:,UI'as próximas à man1:,ida nes1:,e t.es1:,e, ob1:,iveram 

duração da fase ~val variando de 12 a 14~5 dias. 

No que se refere à viabilidade larva!, 

verifica-se que no mé1:,odo 3 o valor- médio (64,44%) foi 
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si~nificat.ivament.e superior àquele obt.ido <47,78%) no 

mêt.odo 1.. const.at.ando- se no mét.odo 2 um valor 

int.eI"mediár-io <Tabela 3 e Fi~UJ."'a 1). 

Os valores obt.idos para o parâmet.I"o em 

quest.ão .. considerando-se os t.rês mét.odos empre~ados .. foram 

bast.ant.e superiores àquele re~ist.rado por HAJI et. alii 

(1988) que.. criando as la~art.as em placa de Pet.I"i, 

obt.iveI"am viabilidade de 20 .. 97%. COELHO 8: FRANÇA (1987) .. 

embora não t.enham cit.ado os valores obt.idos para a 

viabilidade dessa fase.. referiram-se a uma "alt.a t.axa de 

mOI"t.alidade após a eclosão das la~art.as". 

A maior dUJ."'ação da fase larval e a menor 

viabilidade dessa fase obt.idas no mét.odo 1 possivelment.e 

se deveu ao excesso de umidade no int.eI"ioI" das placas, o 

que provocava a formação de uma pellcula de á~ua sobre a 

superfície das folhas, cont.ribuindo paJ."'a a det.eI"ioração 

mais rápida das mesmas. Como nesse mét.odo ocorria 

apodI"eciment.o das folhas, havia a necessidade da 

t.ransferência <at.ravés de um pequeno pincel) das ~art.as 

desse mat.erial ve~et.al paJ."'8 as novas folhas colocadas no 

recipient.e de criação.. havendo consequent.ement.e uma 

const.ant.e manipulação do inset.o. Nos out.ros dois mét.odos, 

como não ocorria apodI"eciment.o das folhas, não havia 

necessidade da manipulação das ~aJ."'t.as, já que est.as, à 

medida que as folhas se t.ornavam menos adequadas, passavam 

sozinhas paJ."'a as novas folhas colocadas no recipient.e. 

Assim, a maior manipulação e a formação de uma pellcula de 

á~ua, possibili t.ando a mort.e das la~aJ."'t.as de primeiro 

ínst.ar por afo~ament.o, pI"ovavelment.e t.enham sido 

responsáveis pela :redução na viabilidade larva! no mét.odo 

1. 

No que se refere à dUJ."'ação da fase de pupa 

não foram :re~ist.I"adas diferenças est.at.íst.icas ent.re os 

t.I"at.ament.os.. sendo que a dUJ."'ação média da fase variou 

ent.I"e 8,01 e 8,19 dias (Tabela 4). 
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A média (8 .. 1 dias, considerando-se os t.rês 

t.rat.ament.os) (Tabela 4) obt.ida para a duraçâío da fase de 

pupa, foi semelhant.e aos result.ados obt.idos por VARGAS 

(1970) à 25°C (8 .. 0 dias).. RAZURI 8: VARGAS (1975), à 18°C, 

para a 1~.. 2~ e 3~ ~erações (8 .. 14, 7,83 e 8,03 dias, 

respect.ivament.e), PAULO (1986) à 26°C ( 8,8 dias). Já .. 

~uns aut.ores obt.iveram valores superiores para a 

referida fase, como FRANÇA et. alii (1984) (10,1 dias) e 

COELHO 8: FRANÇA (1987) à 22°C (10 a 11 dias). HAJI et. alii 

(1988).. por out.ro lado, t.rabalhando à 27°C, re~ist.raram 

duraçâío de 6,15 dias. 

Para a viabilidade pupal houve diferença 

si~nificat.iva ent.re os t.rat.ament.os. No mét.odo 3 houve 100% 

de viabilidade pupal diferindo significat.ivament.e do 

mét.odo 1 (89,65%), const.at.ando-se no mét.odo 2 valor 

int.ermediário em relação aos demais (Tabela 4). A menor 

viabilidade encont.rada no mét.odo 1 provavelment.e seja 

devido à umidade na qual a pupa ficou expost.a por pelo 

menos 24 horas ant.es de ser sexada, pesada e t.ransferida 

para o t.ubo de vidro, onde permanecia at.é a emergência do 

adult.o. 

As viabilidades pupais, considerando-se os 

t.rês mét.odos empregados, foram superiores 

COELHO &: FRANÇA (1987) (80%) e HAJI 

(68,19%). 

às obt.idas por 

et. alii (1988) 

Os result.ados obt.idos para o peso das pupas 

(machos e fêmeas) e a deformação nessa fase evidenciam que 

esses parâmet.ros MO foram influenciados pelos mét.odos de 

criação das lagart.as, já que não houve diferença 

si~nificat.iva ent.re as médias (Tabela 5). O peso das pupas 

variou ent.re 2,56 e 2,63 

e 3 .• 36 mg para as fêmeas, 

deformaçâío não chegou a 

t.rat.ament.os. 

m~ para os machos e ent.re 3,18 

enquant.o que a porcent.agem de 

at.ingir 10% em qualquer dos 
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Em :relação aos :result.ados de lon~evidade de 

machos e fêmeas não acasalados de S. absoluta (Tabela 6>, 

obse:rva-se que pa:ra as fêmeas não oco:r:reu dife:rença si~ni

ficat.iva, com os valo:res médios va:riando ent.:re 14,85 e 

16,12 dias, enquant.o que pa:ra os machos, os individuos 

co:r:respondent.es ao mét.odo 2 ap:resent.a:ram-se mais lon~evos 

{14,27 dias> do que aqueles provenient.es do mét.odo 3 

(10,92 dias), re~ist.:rando-se pa:ra o mét.odo 1, um valo:r 

int.e:rmediá:rio, que não dife:riu si~nificat.ivament.e dos 

demais t.rat.ament.os. 

Embo:ra as lon~evidades de machos e de fêmeas 

vi:r~ens não t.enham sido compa:radas est.at.ist.icament.e ent.re 

si, ve:rificou-se uma t.endência para uma maio:r lon~evidade 

das fêmeas, o que est.á de aco:rdo com os dados cit.ados na 

üt.erat.u:ra (VARGAS, 1970 e RAZURI 8: VARGAS, 1975). 

Considerando-se apenas os machos não 

acasalados, verifica-se que os dados obt.idos no present.e 

t.:rabalho fo:ram int.e:rmediá:rios ent.:re aqueles :re~ist.:rados 

por VARGAS (1970) e RAZURI a VARGAS (1975). Já, no que se 

refere às fêmeas não acasaladas, os dados obt.idos foram 

bast.ant.e semelhant.es aos cit.ados po:r VARGAS (1970), embo:ra 

inf'erio:res aos referidos po:r RAZURI 8: VARGAS (1975). 

Os :result.ados de lon~evidade dos adult.os 

acasalados não diferi:ram si~nificat.ivament.e ent.re os 

t.rat.ament.os, sendo que os valo:res médios variaram de 

10,42 a 11,30 dias para as fêmeas e de 13,53 a 15,79 dias 

para os machos (Tabela 7). Embo:ra, t.ambém nesse caso, 

machos e fêmeas não t.enham sido comparados quant.o à 

lo~evidade, not.a-se uma t.endência inversa à verificada 

pa:ra os individuos vir~ens, com valores aparent.ement.e 

maiores para os machos, o que disco:rda das t.endências 

regist.:radas por VARGAS (1970). Já, RAZURI 8: VARGAS (1975), 

embora t.enham const.at.ado fêmeas mais lon~evas na primei:ra 

~eração, obt.i veram valo:res bast.ant.e p:róximos para os dois 

sexos nas duas ~erações seguint.es. 
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Considerando-se os três métodos e os dois 

sexos, os dados obtidos no presente t~abaillho p~a os 

adultos acasalados, fo~am, de modo ~e~al, inte~mediários 

entre aqueles ~e~ist~ados po~ VARGAS (1970) e por RAZURI 8: 

VARGAS (197!5). 

Com ~elação à po~centagem de adultos 

defo~rnados, não houve dife~ença si~nificativa ent~e os 

t~atamentos, não oco~~endo, em nenhum 

superior a 7% (Tabela 7), 

esse p~ãrnetro bioló~ico, 

o que su~ere que, 

os t~ês métodos 

adequados p~a a c~iação de S. absoluta. 

deles, valor 

em relação a 

se mostr~am 

Não houve diferença estat.1stica no número de 

ovos obtidos no primeiro dia de post~a em função do 

t.rat.amento utilizado, tendo sido const.atada uma v~iação 

de 51,56 a 67,11 ovos por fêmea (Tabela 8). Ainda de 

acordo com a Tabela 8, const.at.a-se que, t.ambém p~a o 

número tot.al de ovos colocados por fêmea, não houve 

diferença estat1stica em função dos métodos utilizados 

p~a a 

valores 

fêmea. 

c~iação 

médios 

das lag~t.as, observando-se, nesse caso, 

v~iáveis entre 115,20 e 124,38 ovos por 

A comp~ação dos dados refe~entes à primeira 

postura e ã fecundidade t.ot.al de S. absoluta evidencia 

que as fêmeas coloc~am cerca de 50% do número t.ot.al de 

ovos já no p~imei~o dia de post.ura. 

Considerando-se a fecundidade tot.al nos t~ês 

métodos de criação, constata-se que os dados obtidos foram 

int.ermediários ent~e os cit.ados na literatura (HERRERA, 

1963; RAZURI 8: VARGAS, 1975; QUIROZ, 1976; PAULO, 1986; 

HAJI et alii, 1988). A elevada v~iação nos dados 

apresent.ados por estes aut.ores (40 a 236,66 ovos por 

fêmea) su~ere que esse parãrnet~o bioló~ico possivelment.e 

seja influenciado por diversos fat.o~es como ~ecipient.e de 

acasalament.o e post~a, condiçi5es ambientais, plant.a 

hospedeira e t.empo de criação no laborat.ório (~eração), já 
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que tais fato~es v~i~adn ent~e os t~ab~os citados. 

Aliás, no que se ~efe~e ao efeito da ge~ação, isto pÔde 

se~ demonst~ado at~avés dos ~esultados de RAZURI 8: VARGAS 

(1975) que, t~ab~do com t~ês ge~ações consecutivas, 

obtive~am valo~es v~iáveis ent~e 148,81 e 236,66 ovos po~ 

fêmea. 

A t~avés dos ~esultados obt.idos p~a o pe~iodo 

de incubação (Tabela 9), obse~va-se que o valor- obtido no 

mét.odo 2 (4,32 dias) Ioi significat.i vament.e super-ior

àquele obtido no método 3 (3,97 dias), ocor-r-endo, no 

mét.odo 1, um valor- inte~mediário. 

os t.rat.amentos, Considerando-se 

const.ata-se que os dados verificados no t.r-ab~o em 

quest.ão fo~am, de modo geral, semelhant.es àqueles 

relatados por VARGAS (1970), RAZURI 8: VARGAS (1975), 

FRANÇA et. alii (1984), SALAS 8: FERNANDES (1985), COELHO 8: 

FRANÇA (1987) e HAJI et. alii (1988), sendo, po~ out~o 

lado, infer-io~es aos valo~es ~egist.rados por- QUIROZ (1976) 

que t~abalhou, no ent.ant.o, a urna tempe~at.ura mais baixa. 

Em relação à viabilidade dos ovos, não houve 

difer-ença ent~e os t.ratament.os, const.atando-se em t.odos 

eles valores superiores a 90% (Tabela 9), o 

acordo com os dados ci t.ados por SOUZA et. 

PAULO (1986). HAJI et alii (1988), por

encont.r~am valores bastante inferiores. 

que está de 

alii (1983) e 

out.r-o lado, 

Analisando-se os vários aspect.os biológicos 

avaliados, const.ata-se que não houve grandes v~iações na 

performance do inset.o em função do mét.odo ut.ilizado p~a a 

cr-iação do mesmo. Conside~ando-se, no ent.ant.o, os 

p~âmet.r-os em que houve diferença est.at.íst.ica ent.~e as 

médias, verifica-se que o melhor- mét.odo de cr-iação foi o 

t.erceir-o, no qual se ut.ilizaram t.ubos de vidro cont.endo 

folhas de t.omat.eiro com o peciolo envolvido com algodão 

umedecido. 
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Tabela 3. Duração e viabilidade da fase larva! de S. 

absoluta submet.ida a t.rês mét.odos de criação. 

Temperat.ura: 25±2°C; UR: 40±10% fot.ofase: 

12 h. 

Mét.odos de 

criação 

1 

2 

3 

Duração (dias) * 

x ± s(x) 

(Int..Var.) 

13~63 ± O~17 b 

(10,00 - 17,00) 

13,05 ± 0~14 ab 

(9,00 - 16 ~OO) 

13~02 ± 0~20 a 

(9 .. 00 - 17,00) 

Viabilidade (%) * 

x ± s(x) 

47 ~78 ± 4~37 b 

54,44 ± 4,11 ab 

64,44 ± 3~88 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significa

t.ivament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, 

pelo t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Compara

Ções Múlt.iplas não-paramét.rica (viabilidade). 
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• • t 

VIABILIDADE (Cf.) 

1 , 2 -v 3 

METODOS DE CRIACAO 
,) 

Figura 1. Viabilidade da fase larva! de S. absoluta 

submet.ida a t.rês mét.odos de criação. 

+ o + Temperat.ura: 25-2 C; UR: 40-10%; fot.oxase: 12h. 
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Tabela 4. Duração e viabilidade da fase pupal de S. 

absoluta provenient.e de lagart.as submet.idas a 

t.rês mét.odos de criação. Temperat.ura: 25±2°C; 

UR: 40±10%; fot.ofase: 12 h. 

Mét.odos de 

criação 

1 

2 

3 

Duração (dias)* 

x ± s(x) 

<Int.. Varo.) 

8,01 ± 0,09 a 

(6,00 - 9,00) 

8,19 ± 0,07 a 

(6,00 - 10,00) 

8,13 ± 0,07 a 

(7,00 - 10,00) 

Viabilidade (%) * 

x ± s(x) 

89,65 ± 3,26 b 

91,75 ± 2,81 ab 

100,00 ± 0,0 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significa-

t.i vament.e ent.re 

pelo t.est.e de 

si, ao nivel de 5% de probabilidade, 

Tukey (duração) e pelo t.est.e de 

Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 
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Tabela 5. Peso e pOl'cent.a~em de defol'mação das pupas de 

S. absoluta pl'ovenient.es de 1a~art.as submet.i-

das mét.odos de cl'iação. Tempel'at.Ul'a: 

25±2°C; UR: 40:10%; fot.ofase: 12 h. 

Peso (m~) * Defol'mação (%)* 

Mét.odos de Machos Fêmeas 
- -cl'iação x±s(x) x±s(x) x±s(x) 

<Int..Val'.) (Int..Var.) 

1 2~63±0~11 a 3~36±0~11 a 8~14±2~96 a 

(1~10-3~70) (1~90-5~80) 

2 2~59±0~08 a 3~28±O~11 a 7~29±2~67 a 

(1~70-3~30) (1~5O-5 .. 00) 

3 2~56±0~O8 a 3 .. 18±O .. O9 a 2~20±1~29 a 

(1.10-3~80) (1 .. 60-4~90) 

* Médias se~uidas de mesma let.l'a~ nas colunas, não difel'em 

si~nificat.ivament.e ent.l'e si~ ao nível de 5% de pl'obabi-

!idade, pelo t.est.e de Tuk.ey (peso) e pelo t.est.e de 

Comparações Múlt.iplas não-pal'amét.l'ico (defol'rnação). 
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Tabela 6. Longevidade de machos e :fêmeas não acasalados 

de S. absoluta provenient.es de lagart.as subme

t.idas a t.rês mét.odos de criação. Temperat.u:ra 

: 25±2o C, UR: 40±10%; :fot.o:fase: 12 h. 

Mét.odos de 

criação 

1 

2 

3 

Longevidade (dias)· 

Machos Fêmeas 

x ± s{x) x ± s{x) 

<Int..Var.) (Int..Var.) 

12,40 ± 1,32 ab 15,91 ± 0,66 a 

(7,00 20,00) (11,00 - 25,00) 

14,27 ± 1,21 a 16,12 ! 0,96 a 

(8,00 25,00) (8,00 - 26,00) 

10,92 ± 0,63 b 14,85 ± 0,53 a 

<7,00 24,00) (4,00 - 23,00) 

• Médias seguidas de mesma let.ra, nas colunas, não di:fel'em 

signi:ficat.ivament.e ent.re si, pelo t.est.e de Tukey, ao ní

vel de 5% de probabilidade. 
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Tabela 7. Longevidade de machos e f"êmeas acasalados e 

po~cen~agem de def"o~mação de adul~os de s. 

absoluta p~ovenien~es de lag~~as subme~idas a 

~rês mé~odos de criação. Tempe~a~ura 25:2o C; 

+ UR: 40-10% .; f"o~of"ase : 12 h. 

Longevidade (dias) * Def"o~mação (%)* 

Mé~odos de 

c~iação 

Machos 
+ 

x - s(x) 

(In~. V~.) 

Fêmeas 

x .'! s(x) - + 
s(x) 

(ln~.V~.) 

+ + 14,37-1,35 a 10,42-0,61 a 
+ 

6..41-2,79 a 1 

(6,00-27,00) (7,00-18,00) 

+ 15,79-1,37 a 2 + 11,30-1,13 a + 5,62-2,45 a 

(9,00-27,00) (4,00-25,00) 

3 
+ + 13,53-0,88 a 10,43-0,82 a 

+ 2,41-1,69 a 

(7 ,00-26 ,00) (5 ,00-22,00) 

* Médias seguidas de mesma le~~a, nas colunas, não 
signif"ica~ivamen~e en~re si, ao nível de 
p~obabilidade, pelo ~es~e de Tukey <longevidade) 
~es~e de Comp~ações Múl~iplas não-p~amé~~ico 

mação). 

dif"e~em 

5% de 
e pelo 
(def"o~-
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Tabela 8. Fecundidade de S. absoluta p~ovenient.e de la-

~ar-t.as submet.idas a t.~ês mét.odos de c~iação. 

Tempe~at.ura: 29±2°C; UR: 40±10%; fot.ofase: 

12 h. 

Mét.odos de 

c~iação 

1 

2 

3 

Ne de ovos/ fêmea 

1~ Post.ura* Tot.al * 
x ± s(x) x ± s(x) 

<Int..Var-.) (Int.. Var.) 

67 .. 11 ± 3 .. 72 a 118 .. 99 ± 12 .. 22 a 

(39 .. 00 - 92 .. 00) (21 .. 00 - 200 .. 00) 

51,96 ± 5 .. 41 a 115 .. 20 ± 10,84 a 

(13,00 - 96,00) (60 .. 00 - 239,00) 

63,57 ± 4,64 a 124,38 ± 11,82 a 

(30 .. 00 - 112,00) (41 .. 00 - 215 .. 00) 

* Médias se~uidas de mesma let.~a não dife~em si~nificat.i-

vament.e ent.re si, pelo t.est.e de Tukey .. ao nível de 5% 

de p~obabilidade. 
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Tabela 9. Período de incubação e viabilidade de ovos de 

S. absoluta provenient.e de lagart.as submet.idas 

a t.rês mét.odos de criação. Temperat.ura: 

+ 250 0; UR: 90-10%; fot.ofase: 14 h. 

Duração(dias)* Viabilidade(%) * 
Mét.odos de 

criação x ± s(x) 

Unt.. Var.) 

1 4 .. 12 ± 0 .. 07 

(4,00 - 5 .. 00) 

2 4 .. 32 ± 0,09 

(4 .. 00 - 5,02) 

3 3,97 ± 0,05 

(3,34 - 4 .. 27) 

ab 

a 

b 

x ± s(x) 

(Int.. Var.) 

94,34 ± 1,65 a 

(76,92 - 100,0) 

92 .. 35 ± 2 .. 26 a 

(68 .. 96 - 100 .. 0) 

93 .. 27 ± 0 .. 21 a 

(59 .. 21 - 100,0) 

* Médias se~uidas de mesma let.ra não diferem si~nincat.i-

vament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 

t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Comparações 

Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 
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4.2. Avaliação de diet.as art.iCiciais para a criação 

de S. absoluta. 

4.2.1. Primeira et.apa 

Não houve diferença sit;nificat.iva na duração 

da fase larval de S. absoluta criada nos quat.ro meios 

art.ificiais ut.ilizados na primeira et.apa, verificando-se 

que os valores médios variaram ent.re 27,91 e 28,85 dias. 

Est.es valores, 

àquele obt.ido 

no ent.ant.o, foram bast.ant.e 

no t.rat.arnent.o t.est.emunha 

superiores 

(folhas de 

t.omat.eiro), onde a duração da fase larval foi de 13,02 

dias (Tabela 10). 

Já, com relação à viabilidade larval, o valor 

obt.ido na diet.a III 

daquele ret;ist.rado 

(61,67%) não diferiu est.at.ist.icament.e 

na t.est.emunha (64,44%). Os valores 

ret;ist.rados nesses dois t.rat.ament.os, por out.ro lado, foram 

sit;nificat.ivament.e superiores aos demais. Em relação a 

esse parâmet.ros biológico, a set;unda melhor diet.a foi a IV 

(40,00%), na qual a viabilidade larva! foi 

sit;nificat.i vament.e 

I e lI, em que 

superior àquelas regist.radas nas 

as médias obt.idas foram 5,55 e 

respect.ivament.e (Tabela 10 e Fit;ura 2). 

Os result.ados de duração da fase 

di e t.as 

11,67%, 

pupal 

diferiram ent.re si, verificando-se que os valores obt.idos 

nas diet.as II e IH (9,0 e 9,31 dias, respect.ivament.e) 

foram significat.ivament.e superiores àqueles obt.idos na 

t.est.emunha (8,13 dias). O valor obt.ido na diet.a IV (8,46 

dias) não diferiu daqueles obt.idos na t.est.emunha e na 

diet.a II {Tabela 1D. 
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No que se refere à viabilidade da fase pupal~ 

apenas o valor regiS"Lrado na die"La 111 (68~18%) foi 

es"La"Lis"Licamen"Le inferior àquele regis"Lrado na "Les"Lemunha 

(100%). Nas die"Las 11 e IV, embora os valores t.enham sido 

numericament.e inferiores (80,96 e 82~61%, respect.ivament.e) 

aos const.at.ados na t.est..emunha~ não houve diferença 

est.at.ist.ica ent.re est.es "Lrês t.rat.ament.os (Tabela 11). 

Em relação aos machos~ os pesos das pupas 

oriundas das diet.as art.ificiais II~ 111 e IV (2,83; 2,61; 

2~87 mg, respect.ivament.e) não diferiram significat.ivament.e 

da t.est.emunha (2,66 mg), mas foram superiores ao valor 

<1,30 mg) obt.ido na die"La I. Já, no que se refere às 

fêmeas, as pupas provenien"Les de lagart.as criadas na diet.a 

IV apresent.aram um peso (3,68 mg) significat.i vament.e maior 

doque aquele regis"Lrado na "Lest.emunha (3,18 mg), sendo 

que nest.a o valor médio obt.ido não diferiu 

significa"Livamen"Le daqueles regist.rados nas diet.as 11 

(3,46 mg) e 111 (3,14 rng). Na diet.a I, o peso médio obt.ido 

<1,68 mg) foi inferior a "Lodos os demais (Tabela 12). 

Em relação à deformação das pupas, os valores 

ob"Lidos nas diet.as 11, 111 e IV e na t.es"Lemunha at.ingiram, 

no máximo, 10% enquan"Lo que, na diet.a I, ocorreu 76% de 

pupas deformadas, o que, em par"Le, cert.ament.e explica a 

não emergência de adult.os nes"La diet.a (Tabela 12 e Figura 

3). 

Os result.ados da longevidade dos machos não 

acasalados (normais e deformados, em conjunt.o) 

apresent.aram 

cons"Lat.ando-se 

foram mais 

provenient.es 

diferença significa"Li va ent.re si~ 

da diet.a IV que os indi viduos provenient.es 

longevos (16,26 dias) do que aqueles 

da t.est.emunha da diet.a III (8,0 dias) e 

(10,92 dias). Já, para as fêmeas, as longevidades 

médias regis"Lradas para os individuos oriundos das diet.as 
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II <19,0 dias), 

não dife:!'i:!'am 

supe:!'io:!'es ao 

(Tabela 13). 

IV (17 .. 14 dias) e t.est.emunha <14,85 dias) 

ent.:!'e si, mas fo:!'am significat.i vament.e 

na diet.a III (9,75 dias) valo:!' encont.:!'ado 

Em :!'el.ação à 

encont.:!'ado na diet.a III 

dif e:!'indo significat.i vament.e 

defo:!'mação de adult.os, 

foi bast.ant.e elevado 

daqueles encont.:!'ados 

o valo:!' 

(78,67%) .. 

na diet.a 

IV <10,53%), t.est.emunha (2,41%) e na diet.a 

quais, po:!' sua vez, não dife:!'i:!'am ent.:!'e si 

FigU:l'a 4). 

11 (0,00%), os 

(Tabela 13 e 

As fêmeas 

na diet.a III coloca:!'am 

post.U:I'a (21,67 ovos) do 

t.est.emunha (63,75 e 

p:!'ovenient.es das laga:l't.as c:!'iadas 

menos ovos no p:!'imei:!'o dia de 

que as c:!'iadas nas diet.as IV e 

63,67 ovos, respect.ivament.e), 

oco:!':!'endo na 

(Tabela 14). 

diet.a 

Cont.udo 

11 

ao 

um valo:!' int.e:!'mediá:l'io (38,5 ovos) 

se conside:!'a:!' o nÚJne:!'o t.ot.al de 

ovos colocados po:!' fêmea, não houve dife:!'ença 

significat.iva ent.:!'e as médias, embo:!'a as mesmas t.enham 

va:!'iado ent.:!'e 89 .. 67 e 152,08 ovos po:!' fêmea. 

Pa:!'a o pa:l'âmet.:!'o pe:!'1odo de incubação não 

houve dife:!'ença significat.iva ent.:!'e as 

valo:!'es de 3,97 a 4,67 dias. No 

diet.as, 

que se 

va:l'iando os 

:!'efe:!'e à 

viabilidade desses ovos, embo:!'a os valo:!'es t.enham va:l'iado 

ent.:!'e 76,76 e 93,27%, t.ambém não houve dife:!'ença 

significat.iva ent.:!'e as médias (Tabela 16). 

At.:!'avés de uma análise conjunt.a dos dados 

obt.idos, const.at.a-se que nenhuma diet.a pe:!'mit.iu um 

desenvolviment.o e :!'ep:!'odução do inset.o t.ão bom quant.o 

aquele obt.ido na t.est.emunha. 

Compa:l'ando-se, po:!' out.:!'o lado, as di ve:!'sas 

diet.as t.est.adas nessa p:!'imei:!'a et.apa, conclui-se que a de 

Hensley e Hammond (diet.a IID foi a mais p:!'omisso:!'a, não 

obst.ant.e a alt.a po:!'cent.agem de adult.os defo:!'mados 

obse:!'vada nesse t.:!'at.ament.o. Em função disso, essa diet.a 

foi incluida na segunda et.apa de est.udo, ac:!'escent.ando-se, 



no ent,ant,o, 

t,ent,at,i va de 

adult,os. 

ent,r-e seus in~r-edient,es, o 

se solucion~ o pr-oblema 
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ácido linoléico 

da deformação 

na 

de 

Como o. se~undo melhor- meio art,ificial foi 

considel"ada a diet,a de Bu:rt,on (diet,a IV), ainda que a 

viabilidade larval t,enha sido :relat,ivament,e baixa. Est,a 

diet,a foi novament,e avaliada na se~unda et,apa de est,udo, 

dest,a vez, acrescent,ando-se sacarose (usada nOl"malment,e 

como est,imulant,e de aliment,ação, para inset,os em ~er-al), 

já que o problema da baixa viabilidade larva!, vel"if'icada 

na primeil"a et,apa, podel"ia t,er sido causado pela falt,a de 

a!~um component,e que . est,imulasse a aliment,ação das 

la~art,as, pr-incipalrnent,e nos pl"imeir-os inst,ares. Em função 

de não t,er-em permi t,ido um desenvolviment,o ao menos 

:razoável do inset,o , as diet,as de Sin~h (diet.a !) e de 

Goujet, & Guilbot, (II) foram descart,adas, não sendo, 

ent,ão, incluídas na se~unda et,apa. 



• 76. 

Tabela 10. Duração e viabilidade da fase larva! de S. 

absoluta criada em diferent.es diet.as 

( art.ificiais. Primeira et.apa. Temperat.ura: 

Diet.as 

I 

11 

IH 

IV 

Test.. 

+ 40-10%; 

Duração (dias) * 

x ± s{x) 
(Int.. Var.) 

28~86 ± 1~61 b 
(22~OO-38 ~OO) 

28~41 ± 0~94 b 
(20~00-34~00) 

27 ~91 ± 0~42 b 
(20~OO- 43~00) 

28~82 ± 0~59 b 
(19~00- 42~00) 

13>02 ± 0~20 a 
(9~00 - 17 ~OO) 

fot.ofase: 12 h. 

Viabilidade (%) * 

x ± s{x) 

6~66 ± 2~12 c 

61~67 ± 4~25 a 

40~00 ± 3~78 b 

64~44 ± 3~88 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vament.e ent.re si> ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Comparações 
Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 

I Diet.a de SINGH (1983) 
H Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
111 Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV Diet.a de BURTON (1969) 
Test. - Folhas de t.omat.e (CV. Sant.a Cruz Kada AG-373) 
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. .. 
VIABILIDADE ( .. ) 

11 111 IV Teat. 
• 

DIETAS 

Figura 2. Viabilidade da fase larva! de S. absoluta 

c~iada em dife~ent.es diet.as ~t.ificiais. 

P~imei~a et.apa. Temperat.ura: UR: 

40!10%; fot.ofase: 12 h. 

I - Diet.a de SINGH (1983) 
H - Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1983) 
IH - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV - Diet.a de BURTON (1969) 
Test.. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada 

AG-373) 
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Tabela 11. Duração e viabilidade da fase pupal de S. 

absoluta provenient.e de la~art.as criadas em 

diferent.es diet.as art.ificiais. Primeira et.apa. 

Temperat.ura: UR: + 40-10%; fot.ofase: 

12 h. 

Duração (dias)* Viabilidade (%) * 

Diet.as 

I 

H 

HI 

IV 

Test.. 

x ± s(x) 

(Int.. Var.) 

9,00 ± 0,23 bc 

(8,00 - 11,00) 

9,31 ± 0,14 c 

(7 .. 00 - 13,00) 

8,.46 ± 0,18 ab 

(7,00 - 13,00) 

8,13 ± 0,07 a 

(7,00 - 10,00) 

x ± s(x) 

80,95 ± 8 .. 78 ab 

68 .. 18 ± 4,46 b 

82,61 ± 4,60 ab 

100,0 ± 0,0 a 

* Médias se~uidas de mesma let.ra não diferem si~nificat.i

ment.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 

t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Comparações 

Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 

I Diet.a de SINGH (1983) 
II Diet.a de GOUJET &: GUILBOT (1979) 
IH Diet.a de HENSLEY &: HAMMOND (1968) 
IV Diet.a de BURTON (1969) 

Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada A-C3-373) 
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Tabela 12. Peso e por-cent,agem de def"or-rnação de pupas de 

S. absol.uta pr-ovenient,es de lagar-t,as cr-iadas 

em dif"er-ent,es diet,as ar-t,if"iciais. Pr-imeir-a 

et,apa. Temper-at,ur-a: 
+ 

25-2oC; UR: 40±10%; 

f"ot,of"ase: 12 h. 

Peso (mg) * Def"or-rnação (%)* 

Machos Fêmeas 

Diet,as 

x ± s{x) x ± s{x) x ± s{x) 

(Int..Var-.) Unt.. Var-.) 

I 1,30 ± 0,80 b 1,68 ± 0,16 c 75,00 ± 16,37 b 

(0,50 - 2,10) <1,10 - 2,20) 

II 2,83 ± 0,31 a 3,45 ± 0,23 ab 9,52 ± 6 .. 56 a 

(1,90 - 4,00) (2,00 - 4,90) 

III 2,61 ± 0,06 a 3,14 ± 0,08 b 10,00 ± 2,95 a 

(1,60 - 3,70) (2,10 - 5,40) 

IV 2,87 ± 0,07 a 3,68 ± 0,14 a 9,72 ± 3,52 a 

(1,40 - 3,50) (1,40 - 6,30) 

Test.. 2,56 ± 0,08 a 3,18 .: 0,09 b 2,20 + - 1,29 a 

(1 .. 10 - 3,80) (1,60 - 4,90) 

* Médias seguidas de mesma let.r-a, nas colunas, não dif"er-em 
signif"icat,ivament,e ent,r-e si .. ao nível de 5% de pr-obabi
!idade, pelo t,est,e de Tukey (peso) e pelo t.est.e de 
Compar-ações Múlt,iplas (def"or-rnação). 

I 
II 
III 
IV 
Test. -

Diet.a de SINGH (1983) 
Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
Diet.a de BURTON (1969) 
Folhas de t.omat,e (cv. Sant.a Cr-uz Kada AG-373) 
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11 111 IV T88t. 
• 

DIETAS 

Figura 3. Porcent.agem de deformação de pupas de S. 

absoluta provenient.es de lagart.as criadas em 

diferent.es diet.asart.ificiais. Primeira et.apa. 

Temperat.ura: UR: 
+ 40-10%; fot.ofase: 

12 h. 

I - Diet.a de SINGH (1983) 
II - Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
IH - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV - Diet.a de BURTON (1969) 
Test.. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada 

AG-373) 
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Tabela 13. Longevidade de machos e fêmeas não acasalados 

e porcent.agem de deformação de adult.os de 

S. absoluta provenient.es de lagart.as criadas 

em diferent.es diet.as art.ificiais. Primeira 

et.apa. Temperat.ura: 25±2°C ; UR : 40±10%; fo-

t.ofase: 12 h. 

Longevidade (dias)* Deformação (%)* 

Machos Fêmeas 

Diet.as 

x ± s(x) x ± s(x) x + s(x) 

(Int.. Var.) (Int..Var.) 

11 19,00±1,93 a 0,00 b 

(iO ,00-23 ,00) 

111 8,00±1,44 b 9,75±2,12 b 78,67±4,76 a 

(1,00-17,00) <1,00-25,00) 

IV 16,25±1,60 a 17,14±1,10 a 10,53±4,10 b 

(8,00-21 ,00) <10,00-23,00) 

Test.. 10,92±0,63 b 14,85±0,53 a 2,41±1,69 b 

(7,00-24,00) (4,00-23,00) 

* Médias seguidas de mesma let.ra, nas colunas, 080 diferem 
significat.ivament.e ent.re si, ao rnvel de 5% de probabi
lidade, .pelo t.est.e de Tukey <longevidade) e pelo t.est.e 
de Comparações Múlt.iplas (deformação). 

11 Diet.a de GOUJET & GUILBOT (1979) 
IH Diet.a de HENSLEY & HAMMOND (1968) 
IV Diet.a de BURTON (1969) 
Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada AG-373) 
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11 111 IV Teat. • 
DIETAS 

Figura 4. Porcent.agem de deformação de adult.os de S. 

absoluta provenient.es de lagart.as criadas em 

diferent.es diet.as art.ificiais. Primeira et.apa. 

+ o + 
Temperat.ura: 25-2 C; UR: 40-10%; fot.ofase: 12h. 

H - Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
IH - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV - Diet.a de BURTON (1969) 
Test.. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada 

AG-373) 
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Tabela 14. Fecundidade de S. absoluta pz-ovenient.e de la-

~arot.as cz-iadas em difez-ent.es diet.as arot.ifici-

ai P ·· t. T t. 25!2°C,· s. Z-1me1z-a e apa. empez-a U:l'a: UR: 

+ 40-10%; fot.ofase: 12 h. 

N° de ovos/ fêmea 

Diet.as 

H 

IH 

IV 

Test. 

x ± s{"!=} 

(Int.. Va:l'.) 

38,50±6,82 ab 

{12,00-49,00} 

21,67±5,66 b 

(7,00-42,OO) 

63,75±8,16 a 

(25,00-109,0) 

63,57±4,64 a 

(30,00-112,0) 

Tot.al * 

x ± s(x} 

(Int.. Varo.) 

121,8± 27,87 a 

(51,00-200 ,OO) 

89,67±22,07 a 

(10,00-160,00) 

152 ,08±10 ,65 

(89,00-205,00) 

124,38± 11,82 a 

(41,00-215,00) 

* Médias se~uidas de mesma let.:ra, nas colunas não difez-em 

significat.ivament.e ent.z-e si, pelo t.est.e de Tuk.ey, ao ni

vel de 5% de pz-obabilidade. 

H Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
IH Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV Diet.a de BURTON (1969) 
Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cz-uz Kada AG-373) 

a 
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Tabela 15. Periodo de incubação e viabilidade dos 

ovos de S. absoluta provenient.e 

criadas em diferent.es diet.as art.ificiais. 

Diet.as 

11 

111 

IV 

Test. 

Primeira et.apa. Temperat.ura: 25±2°C; 

40±10%; fot.ofase: 12 h. 

Duração (dias) * 

x ± s{x) 

<Int.. Var.) 

4 .. 67±0 .. 26 a 

(4 .. 04-5 .. 58) 

4 .. 35±0 .. 37 a 

(3 .. 00-5 .. 67) 

4 .. 36±0 .. 30 a 

(3 .. 54-6 .. 17) 

3 .. 97±0 .. 05 a 

(3 .. 34-4 .. 27) 

Viabilidade (%) * 

x ± s{x) 

76 .. 75±10 .. 07 a 

82 .. 83±11 .. 46 a 

87 .. 83± 7,,42 a 

93 .. 27± 0 .. 21 a 

UR: 

* Médias se~uidas de mesma let.ra .. nas colunas .. não diferem 

si~nificat.ivament.e ent.re si .. ao nivel de 5% de probabi-

lidade, pelo t.est.e de Tukey (período de incubação) e 

pelo t.est.e de Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico 

(viabilidade). 

11 Diet.a de GOUJET 8: GUILBOT (1979) 
111 Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
IV Diet.a de BURTON (1969) 

Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada AG-373) 



4.2.2. SeC!;~da et.apa 

A dux-ação da fase larval da 

t.eiro foi si~nificat.ivament.e afet.ada 

ut.ilizadas .. na se~unda et.apa, sendo que os 

variaram ent.re 18,42 dias re~ist.rado na 

(folhas de t.omat.eiro) e 56,01 dias obt.ido 

.85. 

t.raça-do-t.oma

pelas diet.as 

valores médios 

diet.a nat.ural 

na diet.a 11I. 

Comparando-se apenas os meios art.ificiais ent.re si, 

const.at.a-se que o mais rápido desenvolviment.o das la~art.as 

ocorreu na diet.a IV (35,48 dias), vindo a se~uir a diet.a I 

(39,57 dias) e em um ~rupo se~uint.e, as diet.as V e lI, nas 

quais os valores obt.idos ( 46,14 e 49,41 dias, 

respect.ivament.e) não diferiram est.at.ist.icament.e ent.re si. 

Sob esse aspect.o, a pior diet.a foi a IH onde ocorreu a 

maior dux-ação (56,01 dias) para a cit.ada fase (Tabela 16). 

Comparando-se os result.ados regist.rados nas 

diet.as comuns às duas et.apas, verifica-se que ocorreu um 

alongament.o da fase larval na sel!;unda et.apa Cinclusi ve na 

diet.a nat.ux-al), o que provavelment.e se deveu a menor 

t.emperat.ux-a (20±2°C) em relação àquela empreg-ada na 

primeira et.apa (25±2°C). 

Nas diet.as H 

const.at.a-se que a adição 

e III (sem e com sacarose), 

desse nut.rient.e (normalment.e 

ut.ilizado em meios art.ificiais como fagoest.imulant.e) não 

favoreceu o desenvolviment.o das la~art.as, ocorrendo aliás 

um efeit.o cont.rário, já que just.ament.e na diet.a com 

sacarose a fase larval foi mais prolongada. 

Uma sit.uação análoga ocorreu com a diet.a V 

que recebeu ácido linoléico. Apesar dest.e produt.o não t.er 

sido acrescent.ado com o objet.ivo de diminuir a duração da 

fase larval, o mesmo parece t.er afet.ado a aliment.ação das 

lagart.as, pois nest.a diet.a ocorreu uma dux-ação da fase 

larval superior à regist.rada na diet.a IV (sem ácido 

linoléico). 
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Com relação à viabilidade da fase larva!> os 

valores obt.idos nas diet.as IV (81,67%) e I (70,66%) não 

diferiram significat.ivament.e daqueles encont.rados na 

diet.a nat.ural, mas foram, de modo geral, superiores 

àqueles obt.idos nos demais meios art.ificiais, os quais 

variaram ent.re 41,67 e 63,89% (Tabela 16 e Figura 5). 

De modo geral, as diet.as que proporcionaram 

uma menor duração da fase larval foram just.ament.e aquelas 

em que se verificou a maior viabilidade dessa fase com 

exceção da diet.a 

maior duração 

111, na qual, apesar de t.er ocorrido a 

da fase larval, regist.rou-se um valor 

viabilidade. Ist.o sugere que a sacarose 

diet.a).. apesar de t.er alongado o ciclo .. 

int.ermediário de 

<incluída nessa 

permit.iu uma maior sobrevivência das lagart.as. 

Os valores regist.rados para a duração da fase 

pupal da t.raça-do-t.omat.eiro oriundas de lagart.as criadas 

em folhas de t.omat.e (12,47 dias) e na diet.a V (12,86 dias) 

foram significat.ivament.e inferiores aos const.at.ados nas 

demais diet.as, nas quais os valores variaram de 14 .. 13 a 

16,81 dias (Tabela 17). 

As viabilidades pupais médias 

89>11% (t.est.emunha) > 77:> 78 (diet.a V) a 

regist.radas diferenças 

obt.idos (Tabela 17). 

significat.i vas ent.re 

variaram de 

não sendo 

os valores 

Em relação ao peso das pupas .. houve diferen

Ça est.at.ist.ica ent.re médias, t.ant.o para os machos como 

para as fêmeas. No que se refere aos machos, const.at.ou-se 

que o peso médio obt.ido na diet.a IV (3,22 mg) foi 

semelhant.e ao obt.ido na diet.a V (2,93 e 

significat.i vament.e superior aos regist.rados em t.odas as 

demais diet.as, inclusive na diet.a nat.ural, nas quais os 

pesos médios variaram ent.re 2 .. 54 e 2,87 mg (Tabela 18). 

Em relação ao peso das fêmeas, as diet.as IV e 

V foram confirmadas como as mais adequadas ao desenvolvi

ment.o de S. absoluta, já que os valores obt.idos nest.as 
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diet.as (3,91 e 3,93 m~) foram significat.i vament.e 

superi01'es àqueles re~ist.rados em t.odos os out.ros meios 

art.ificiais, assemelhando-se, 

médio regist.rado nas folhas 

por 

de 

out.ro lado, 

t.omat.eiro (3,65 

ao peso 

mg). Na 

diet.a I, ocorreu um peso médio int.ermediário (3,29 m~), 

sendo que o pior desempenho do inset.o foi const.at.ado nas 

diet.as II e III (2,84 e 2,79 m~ .o respect.ivament.e), 

rat.ificando assim os dados obt.idos para os machos (Tabela 

18). 

Nenhuma das diet.as t.est.adas nessa et.apa 

provocou valores elevados de deformação de pupas já que na 

diet.a IV onde ocorreu o maior valor (12,06%), est.e não 

diferiu daquele regist.rado na t.est.emunha (10,20%). Nas 

demais diet.as, os valores de deformação foram inferiores a 

3% (Tabela 18). 

Os maiores valores de longevidade de machos 

(não acasalados), incluindo t.ant.o os adult.os normais como 

os deformados, 

provenient.es de 

IIl. Tais valores 

foram regist.rados para 

lagart.as aliment.adas nas 

(variáveis ent.re 15,81 e 

os indi viduos 

diet.as I, II e 

16,67 dias) não 

diferiram ent.re si e t.ampouco daquele obt.ido na t.est.emunha 

<14,36 dias). Nas diet.as IV e V, as lon~evidades médias 

foram bast.ant.e reduzidas (3,12 e 2,92 dias), sendo 

est.at.ist.icament.e inferiores às const.at.adas em t.odos os 

out.ros t.rat.ament.os. Em relação às fêmeas não acasaladas 

(normais e deformadas), as t.endências foram semelhant.es, 

regist.rando-se nas diet.as I e III (16,54 e 16,13 dias, 

respect.ivament.e) valores 

t.est.emunha (19,57 dias). 

semelhant.es 

Na diet.a 

àquele obt.ido na 

II cont.udo, a 

lon~evidade média encont.rada para as fêmeas {11,50 dias} 

foi inferior à re~ist.rada na t.est.emunha, ao cont.rário do 

que ocorreu com os machos, onde os valores foram 

semelhant.es nest.es dois t.rat.ament.os. Os mais baixos 
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valores de longevidade foram novament.e ( a exemplo do 

ocorrido 

criados 

com 

nas 

os machos) 

diet.as IV 

respect.ivament.e) (Tabela 19). 

Os baixos 

regist.rados para os individuos 

e V (6~74 e 2~32 dias, 

valores de longevidade 

regist.rados t.ant.o para machos como para fêmeas nas diet.as 

IV e V se . deveu cert.ament.e, em part.e ~ à elevada proporção 

de adult.os deformados nessas diet.as (86 .. 0 e 77 ~92%~ 

respect.ivament.e). Est.es adult.os não emergiam t.ot.a1ment.e ~ 

ficando com as asas presas: na exúvia pupal, o que reduzia 

bast.ant.e a sobevi vência dos mesmos. Já.. nas demais diet.as 

os porcent.uais de 

variando de 4~39 a 

daquele regist.rado 

Figura 6). 

deformação foram bem inferiores ( 

16,67%), não diferindo est.at.ist.icament.e 

na 1:.est.emunha (6,38%) (Tabela 19 e 

A elevada porcent.agem de deformação de 

adult.os na diet.a IV nest.a segunda et.apa rat.ificou os dados 

já obt.idos com essa die1:.a na primeira et.apa (78,67%) 

(Tabela 13). A adição de ácido linoléico objet.ivando 

reduzir esse problema não surt.iu efeit.o~ obt.endo-se nesse 

caso (diet.a V) um valor mui t.o próximo daquele const.at.ado 

no t.rat.ament.o sem esse ingredient.e. 

O número t.ot.al de ovos por fêmea não foi af"e

t.ado pelas diet.as ut.ilizadas para a criação das lagart.as, 

embora t.enha se regist.rado uma variação ent.re 83~8 e 

101~05 ovos (Tabela 20). 

Considerando-se os vários parâmet.ros 

avaliados, observa-se que a diet.a mais adequada nessa 

segunda et.apa, foi a diet.a de Greene.Est.a diet.a promoveu 

um desenvolviment.o relat.ivament.e rápido das lagart.as em 

comparação com as demais diet.as art.ificiais, apresent.ando 

por out.ro lado, viabilidade larva! e porcent.agem de 

deformação de pupas e adult.os semelhant.es às regist.radas 

na t.est.emunha. Na diet.a de Hensley 8: Hammond, embora o 

inset.o t.enha apresent.ado, em relação aos vários parâmet.ros 
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das fases lar-val e pupal, uma melhor- per-for-rnance do que na 

diet.a de Gr-eene, ocor-r-eu uma elevada por-cent.a~em de 

defor-mação de adult.os. 

Baseando-se nest.es r-esult.ados, ver-ifica-se 

que a diet.a de Gr-eene apesar de não ser- ideal, pôde supr-iI" 

as necessidades dest.e t.::rabalho, em que se pI"OCUl"OU 

selecional" uma diet.a al"t.ificial na qual os aleloquimicos 

2-undecanona e 2-t.I"idecanona pudessem seI" adicionados, 

isoladament.e e em associação, paI"a avaliaI". seus efeit.os 

sobI"e a I"efeI"ida pI"a~a. 
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Tabela 16. Duração e viabilidade de fase larva! de S. 

absoluta cr-iada em dif er-ent.es diet.as 

ar-t.ificiais. Segunda et.apa. Temper-at.ura: 

20±2°C; UR: 40.:!:10% ; fot.ofase: 12h. 

Duração (dias)* Viabilidade (%)* 

Diet.as 
x ± s{x} x ± s{x) 

(Int.. Var-.) 

I 39,57 ± 0,93 c 70,55 ± 4,27 ab 
(29,67" - 63,00) 

11 49,41 ± 1,54 d 41,67 ± 4,38 c 
(30,00 - 69,00) 

111 56,01 ± 1,63 e 63,89 ± 4,57 b 
(32,33 - 100,OO) 

IV 35,48 ± 0,51 b 81,67 ± 3,83 a 
(29,67 - 46,OO) 

V 46 .. 14 ± 0,70 d 57,22 ± 3,97 bc 
(36,00 - 57 .. 00) 

Test.. 18,42 ± 0,34 a 81,11 ± 3,00 a 
(14,67 - 29 .. 33) 

* Médias seguidas de mesma let.r-a não difer-em significat.i
vament.e ent.r-e si, ao nível de 5% de pr-obabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Compar-ações 

Múlt.iplas não-par-amét.r-ico {viabilidade}. 

I - Diet.a de GREENE et. alii (1976) 
11 - Diet.a de BURTON (1969) 
111 - Diet.a de BURTON (1969) mais sacar-ose 
IV - Diet.a de HENSLEY 8:: HAMMOND (1968) 
V - Diet.a de HENSLEY 8:: HAMMOND (1968) mais ácido 

linoléico 

Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cr-uz Kada AG-373) 
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o ". VIABILIDADE (cr.) 

11 111. IV V Test. 

DIETAS 

Figura 5. Viabilidade da fase laI-val de S. absoluta 

criada em diferent.es diet.as art.ificiais. 

Segunda et.apa. Temper-at.ura: UR: 

+ 40-10%; fot.ofase: 12 h. 

I - Diet.a de GREENE et. a1ii (1976) 
II - Diet.a de BURTON (1969) 
IH - Diet.a de BURTON (1969) mais sacarose 
IV - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
V - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 

mais ácido linoléico 
Test.. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cruz Kada 

AG-373) 
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Tabela 17. Duração e viabilidade da :fase pupal de S. 

absoluta pr-ovenient.e de lagar-t.as cr-iadas em 
di:fer-ent.es diet.as ar-t.i:ficiais. Segunda et.apa. 

Temper-at.ura UR: 40±10%; fot.ofase: 

12 h. 

Duração (dias)* Viabilidade (%:>* 

Diet.as 
x ± s{x) (x ± s{x) 

(Int.. Var-.) 

I 14 .. 93 ± 0 .. 19 bc 86 .. 61 ± 3 .. 03 a 
(7 .. 00 - 19,00) 

H 14,13 ± 0,29 b 86 .. 30 ± 4,05 a 
(5,00 - 18,00) 

IH 15,33 ± 0,39 c 80,00 ± 3,75 a 
(8,00 - 43 .. 00) 

IV 15,81 ± 0,22 c 83,78 ± 3,04 a 
(6,00 - 25,00) 

V 12 .. 86 ± 0,29 a 77,78 ± 4,20 a 
(6 .. 00 - 18,00) 

Test.. 12 .. 47 ± 0,15 a 89,11 ± 2 .. 56 a 
(9 .. 00 - 15 .. 00) 

* Médias seguidas de mesma let.r-a não difer-em signiIicat.i-
vament.e ent.r-e si, ao nível de 5% de pr-obabilidade .. 
pelo t.est.e de Tuk.ey (duração) e pelo t.est.e de Compar-a-

ções Múlt.iplas não-par-amét.r-ico (viabilidade). 

I - Diet.a de GREENE et. alii (1976) 
H - Diet.a de BURTON (1969) 
lU - Diet.a de BURTON (1969)mais sacar-ose 
IV - Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
V Diet.a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) mais ácido 

linoléico 
Test. - Folhas de t.omat.e (cv. Sant.a Cr-uz Kada AG-373) 
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Tabela 1S. Peso e porcen~agem de deformação de pupas 

de S. absoluta provenien~es de lagar~as cria-

das em dife:ren~es die~as ar~ificiais. Segunda 

e~apa Tempera~ura: 20±2oC; UR: 40±10%; fo~o

fase: 12 h. 

* Peso (mg) 

Die~as 

I 

11 

111 

IV 

V 

Machos 

x ± s{x) 
(ln~. Var.) 

2,S7±O,71 b 
(1,SO-3,SO) 

2,62±0,OS bc 
(2,00-3,60) 

2,54±O,OS c 
<1,40-3,60) 

3,22±O,06 a 

(2,50-4,OO ) 

2,93±O,07 ab 
(1,SO-3,S1> 

Tes~ 2,73±0,01 bc 
(1,30-3,70) 

Fêmeas 

x ± s{x) 
<In~. Var.) 

3,29±0,OS b 
(1,60-4,40) 

2,S4±0,10 c 
(1,OO-3,SO) 

2,79±O,07 c 
(1,60-4,30) 

3,91±O,09 a 

(3,10-4,90) 

3,93±0,OS a 
(1,60-4AO) 

3 ,65±0 ,09 ab 
(2,60-4,SO) 

Deformação (%) * 

x ± s{x) 

2,42±1,39 b 

1,36±1,36 b 

1,O9±1,O9 b 

12,06±2,76 a 

0,0 b 

10,20±2,51 a 

* Médias seguidas de mesma le~ra, nas colunas, não diÍerem 
significa~ivamen~e en~re si, ao nível de 5% de probabi
lidade, pelo ~es~e de Tukey (peso) e pelo ~es~e de 
Comparações Múl~iplas não-paramé~rico (deformação). 

I - Die~a de GREENE e~ alii (1976) 
H - Die~a de BURTON (1969) 
IH - Die~a de BURTON (1969)mais sacarose 
IV - Die~a de HENSLEY 8: HAMMOND (196S) 
V - Die~a de HENSLEY 8: HAMMOND (196S) mais ácido 

linoléico 

Test. - Folhas de ~oma~e (cv. San~a Cruz Kada AG-373) 
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Tabela 19. Longevidade de machos e fêmeas não acasalados 

e porcen~agem de defor~ão de adul~os de S. 

absoluta provenient.es de lagart.as criadas em 

em diferen~es diet.as ar~ificiais. Segunda 

Die~as 

I 

H 

IH 

IV 

V 

Tes~. 

e~apa. Temperat.ura: 20±2°C; UR: 

fase: 12 h. 

Longevidade (dias)* 

Machos 

x ± s{x} 
<In~. Var.} 

15,81±0,69 a 
(2,00-23,00) 

16,67±3,35 a 
(1,00-22 .. 00) 

16,40±4 .. 63 a 
(1 .. 00-30 .. 00) 

3 .. 12±0,68 b 
(1,00-20,00) 

2,92±0,42 b 
{1,00-11,00} 

14,36±0,69 a 
(2,00-23,00) 

Fêmeas 

x ± s{x) 
(In~. Var.) 

16 .. 54±1,42 ab 
(1,00-35 .. 00) 

11,50±2,64 bc 
(1,00-22 .. 00) 

16,13±2,78 ab 
<1,00-35,00) 

5,74±0,85 cd 
<1,00-27,00) 

2,32±0,43 d 
(1,00-8,00) 

19,57±0,85 a 
(10,00-31,00) 

+ 40-10%; fo~o-

Defor~ão {%}* 

x ± s(x) 

16,67±3,60 b 

12,70±4,23 b 

4,39±2,16 b 

85,00±3,27 a 

77,92±4,76 a 

5,38±1,99 b 

* Médias seguidas de mesma le~ra, nas colunas, não diferem 
significa~ivamen~e en~re si, ao nivel de 5% de probabi
lidade, pelo ~es~e de Tukey <longevidade) e pelo ~es~e 

de Comparações Múl~iplas não-paramé~rico (deformação). 

I Die~a de GREENE e~ alii (1976) 

H - Die~a de BURTON (1969) 
IH - Die~a de BURTON (1969)mais sacarose 
IV - Die~a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
V Die~a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) mais ácido 

linoléico 
Tes~ - Folhas de ~oma~e (cv. San~a Cruz Kada AG-373) 
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Figur-a 6. Po:rcentlagem de defo:rmação de ad~t,os de S. 

absoluta p:rovenient,es de laga:rt,as c:riadas em 

dife:rent,es dietlas a:rt,ificiais. Segunda et,apa. 

Tempe:rat,u:ra: 20!2°C; UR: 40!10%; fot,ofase: 12 

h. 

I - Diet,a de GREENE et, alii (1976) 
II - Diet,a de BURTON (1969) 
III - Diet,a de BURTON (1969) mais saca:rose 
IV - Diet,a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 
V - Diet,a de HENSLEY 8: HAMMOND (1968) 

mais ácido linoléieo 
Test,. - Folhas de t,omat,e <ev. Sant,a C:ruz Kada 

AG-373) 
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Tabela 20. Fecundidade s. absoluta provenient.e de 

lagart.as criadas em diferent.es diet.as art.ifi-

ciais. Segunda et.apa. Temperat.ura: 20±2oC; 

UR: 40±10%; fot.ofase: 12 h. 

Diet.as 

I 

H 

IH 

IV 

Test.. 

N° t.ot.al de ovos/ fêmea 

- -x ± s<x) 
<Int.. Var.) 

87,68 ± 9,49 a 

<10,00 - 161,00) 

83,80 ± 11,81 a 

<19,00 - 218,00) 

84,20 ± 7,38 a 

<21,00 - 166,00) 

86,00 ± 19,88 a 

<20,00 - 120,00) 

101,06 ± 9,96 a 

<30,00 - 220,00) 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vament.e ent.re si, pelo t.est.e de Tukey, ao nível de 6% 

de probabilidade. 

I - Diet.a de GREENE et. alii (1976) 
H - Diet.a de BURTON (1969) 
IH - Diet.a de BURTON (1969) mais sacarose 
IV Diet.a de HENSLEY &: HAMMOND (1968) 
V - Diet.a de HENSLEY &: HAMMOND (1968) mais ácido 

linoléico 

Test.. - Folhas de t.omat.e <CV. Sant.a Cruz Kada AG-373) 
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4.3. ECeit.o de duas espécies de t.omat.eiro CLycopersi

con spp.) sobre a biologia de S. absoluta. 

4.3.1. Primeira et.apa 

A t.ravés dos result.ados de duração e viabili-

dade da :fase larval, observa-se um efeit.o si~ni:ficat.ivo 

das espécies de t.omat.eiro sobre o desenvolviment.o larval 

de S. absoluta (Tabela 21 e Fi~ura 7). 

O aument.o na duração da fase larval e a 

diminuição da viabilidade 

selva~em (linhagem PI 

das la~art.as criadas no mat.erial 

134417) (25,36 dias e 42 .. 22% 

respect.ivament.e).. quando comparadas com aquelas criadas 

no mat.erial comercial (cult.i var Sant.a Cruz Kada AG-373) 

(18,42 dias e 81 .. 11%.. respect.ivament.e), provavelment.e 

sejam devido à presença de subst.âncias com ação alomÔnica 

nas folhas do primeiro mat.erial. 

Efeit.os prejudiciais da linhagem PI 134417 

sobre o desenvolviment.o da fase larval de inset.os foram 

cit.ados por diversos aut.ores como KENNEDY &: HENDERSON 

(1978) que observaram redução na viabilidade e no peso de 

lagart.as de Manduca sexta (L.), JUVIK et. alii (1982b) que 

const.at.aram aument.o 

desenvolviment.o das 

na mort.alidade e redução na t.axa de 

la~art.as de Spodoptera littoralis 

(Boisd.), Plusia chalcites (Esp.), Heliothis armicera 

(Hbn.) e Phthorimaea operculella (Zell.), KENNEDY &: 

SORENSON (1985) que regist.raram aument.o da mort.alidade de 

larvas de Leptinotarsa decemlineata (Say.), LIN &: TRUMBLE 

(1986) que se referiram a um aument.o na duração da fase 

larva! bem como redução na viabilidade e consumo de folhas 
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por Keiferia lycopersicella (Walsing) e FARRAR JUNIOR 

KENNEDY (1987a) que mencionaram a redução no peso e aurnen

t.o na mort.alidade de Heliothis :aea (Bod.). 

Aparent.ement.e a linhagem PI 134417 t.eve menor 

ação sobre S. absoluta do que sobre K. lycopersicella 

pois, LIN 8: TRUMBLE (1986) observaram 95 a 97,5% de 

mort.alidade em lagart.as de primeiro inst.ar dessa últ.ima 

espécie. Est.es aut.ores concluiram que a principal causa da 

mort.alidade da praga est.ava associada à aderência de 

lagart.as do primeiro inst.ar ao exsudat.o dos 

glandulares t.ipo VI do mat.erial selvagem. 

t.ricomas 

Diferença significat.iva ocorreu t.ambém para o 

parâmet.ro duração da fase pupal, sendo que na linhagem 

PI 134417 ocorreu maior duração (14,30 dias) do que na 

cult.ivar comercial (12,48 dias). Já, os valores de 

viabilidade pupal (89,19% em ~Sant.a Cruz Kada AG-373' e 

83,33% na . linhagem PI 134417) não diferiram 

est.at.ist.icament.e ent.re si <Tabela 22). 

No que se refere ao peso de pupas, os valores 

regist.rados para os machos (2,73 mg em ·Sant.a Cruz Kada 

e 2,43 mg na linhagem PI 134417) diferiram 

est.at.ist.icament.e ent.re si, o mesmo ocorrendo com as fêmeas 

cujos pesos foram 3,65mg na cult.ivar comercial e 2,65mg na 

linhagem. Já, em relação à deformação das pupas, não 

ocorreu diferença significat.i va ent.re as médias que 

at.ingiram valores de 10,20% na cult.ivar comercial e 5,19% 

na linhagem (Tabela 23). 

KENNEDY 8: HENDERSON (1978), t.rabalhando com 

M. sex.ta, e FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1987a), est.udando H. 

:aea.. t.ambém const.at.aram redução no peso das pupas prove-

nient.es de lagart.as aliment.adas na linhagem PI 134417 

quando comparadas com as criadas nas cult.i vares comerciais 

Houve diferença est.at.íst.ica na longevidade de 

fêmeas não acasaladas em função do subst.rat.o aliment.ar 

ut.ilizado pelas lagart.as, sendo que na cult.ivar Sant.a Cruz 



Kada AG-373 o 

ment.e super-ior-

valor- médio <19,57 

àquele obt.ido na 

dias) foi 

linhagem 

.99. 

significat.i va

PI 134417 <9,6 

dias). Já, par-a a longevidade de machos não acasalados não 

houve difer-ença significat.iva ent.r-e os genót.ipos, sendo 

que os machos p:rovenient.es da cult.ivar- come:rcial 

vi ver-am 14,36 

linhagem PI 

dias, enquant.o que 

134417 viver-am 12,61 

os pr-ovenient.es da 

dias <Tabela 24). Ainda 

de acor-do com a r-efer-ida t.abela, const.at.a-se que a 

por-cent.agem de defor-mação dos adult.os obt.ida par-a os 

inset.os cr-iados na cult.ivar- comer-cial (5,38%) não 

difer-iu daquela const.at.ada na linhagem <10,94%). 

Em r-elação ao númer-o t.ot.al de ovos, houve di

fer-ença est.at.ist.ica ent.r-e os t.r-at.ament.os, sendo que as 

fêmeas pr-ovenient.es da cult.ivar- comer-cial apr-esent.ar-am, em 

média, maior- fecundidade <101,05 ovos) do que as or-iundas 

da linhagem PI 134417 <45,20 ovos). Já, no que se r-efer-e à 

viabilidade de ovos, apesar- de t.er-em sido 

valor-es apar-ent.ement.e dist.int.os <73,33 e 

const.at.ados 

97,12%, na 

cult.ivar- e na linhagem, r-espect.ivament.e), não houve 

difer-ença significat.i va ent.r-e as médias <Tabela 25). 

t.est.e, fica 

PI 134417 

Consider-ando-se os r-esult.ados obt.idos nesse 

evidenciado o efeit.o 

sobr-e a biologia de 

pr-e judicial da 

S. absoluta, 

linhagem 

o que 

pr-ovavelment.e seja a explicação par-a o menor- dano sofr-ido 

por est.e mat.er-ial <quando compar-ado a out.r-os genót.ipos de 

t.omat.eir-o), quando submet.ido ao at.aque dessa pr-aga, 

confor-me cit.ado por- FRANÇA et. alii (1984) e LOURENÇÃO et. 

alii (1985). 
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Tabela 21. Duração e viabilidade da fase larva! de s. 
absoluta criada em folhas de dois genót.ipos de 

t.omat.eiro. Primeira et.apa. Temperat.ura: 20±2°C 

UR: 60±10%; fot.ofase: 12 h. 

Duração<dias)* 

Genót.ipos - + 
x - s<x) 

(Int.. Var.) 

Sant.a Cruz Kada 18,42 ± O ,34 a 

AG-373 (14,67 - 29,33) 

PI 134417 25,36 ± 0,42 b 

(21,00 - 34,67) 

Viabilidade<%)* 

- + x - s{x) 

81,11 ± 3,00 a 

42,22 ± 3,95 b 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey <duração) e pelo t.est.e de Comparações 
Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 
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Figura 7. Viabilidade da fase laroval de S. absoluta 

croiada em folhas de dois gen6t.ipos de 

t.omat.eiro. Proimeira et.apa. 

+ UR: 60-10%; fot.ofase: 12 h. 

+ o 
Temperoat.ura: 20-2 C; 
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Tabela 22. Duração e viabilidade da Case pupal de S. 

absoluta provenient.e de laga:rt.as criadas em 

Gen6t.ipos 

Colhas de dois gen6t.ipos 

meira et.apa. Temperat.ura: 

Cot.oCase: 12 h. 

Duração{dias)* 

x ± s{x) 

(Int..Var.) 

Sant.a Cruz Kada 12,48 ± 0 .. 15 a 

AG-373 (9,00 16,00) 

PI 134417 14 .. 30 ± 0,24 b 

(9 .. 00 18 .. 00) 

de t.omat.eiro. Pri-

20±2oC; UR: 60±10%; 

Viabilidade{%) * 
- -x ± s(x) 

89,19 ± 2,56 a 

83,33 ± 4 .. 25 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diCerem signiCicat.i
vament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Compara:rações 
Múlt.iplas não- paramét.rico (viabilidade). 
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Tabela 23. Peso e porcent.a~em de deformação de pupas de 

Genót.ipos 

S. absoluta provenient.es de la~art.as criadas 

em folhas de dois (!;enót.ipos de t.omat.eiro. 

Primeira et.apa. Temperat.ura 

+ 60-10%; fot.ofase: 12 h. 

* Peso (m(!;) 

Machos 

x ± s{x) 

Fêmeas 

x ± s{x) 

<Int..Var.) (Int..Var.) 

+ o 
20-2 C; UR : 

Deformação (%)* 

x ± s{x) 

Sant.a Cruz Kada 2,73±0,O1 a 3,65±0,09 a 10,20±2,51 a 

AG-373 (1,30-3,70) (2,50-4,80) 

PI 134417 2,43±0,O9 a 2,64±0,17 b 5,19±2,54 a 

(1,30-3,80) (1,30-4,60) 

* Médias se(!;uidas de mesma let.ra, nas colunas, não diferem 
si(!;nificat.ivament.e ent..re si, ao nível de 5% de probabi
lidade, pelo t.est.e de Tukey (peso) e pelo de Comparações 
Múlt..iplas não-paramét..rico (deformação). 
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Tabela 24. Longevidade de machos e fêmeas não acasalados 

e deformação de adul'Los de S. absoluta prove-

nien'Les de lagar'Las criadas em folhas de dois 

genó'Lipos de 'Loma'Leiro. Primeira e'Lapa. Tem-

+ 
pera'Lu:ra: 20±2oC; UR: 60-10%; fo'Lofase: 12 h. 

Longevidade <dias)* Deformação <%)* 

Machos Fêmeas 

Genót.ipos 

x ± s<x) x ± s<x) x ± s<x) 

<In'L. Var.) <Int..Var.) 

San'La Cruz Kada 14,36±0,69 a 19,57±0,85 a 

<10,00-31,00) 

5,38±1,99 a 

AG-373 

PI 134417 

<2,00-23,00) 

12,61±0,78 a 

<5,00-17,00) 

9,60±2,11 b 

<5,00-16,00) 

10,94±3,93 a 

* Médias seguidas de mesma le'Lra, nas colunas, nao diferem 
significa'Livament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabi
lidade, pelo 'Les'Le de Tukey <longevidade) e pelo 'Les~e 

de Comparações Múl'Liplas não-paramé'Lrico <deformação). 
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Tabela 25. Fecundidade e viabilidade dos ovos de S. abso-

Genót.ipos 

luta provenient.es de lagart.as criadas em fo-

lhas de dois genót.ipos de t.omat.eiro. Primeira 

et.apa. Temperat.ura: 20.!2 C; UR: + 60-10%; fot.o-

fase: 12 h 

N~ t.ot.al 

* de ovos/fêmea 

- + 
x - s(x) 

<lnt.. Var.) 

Viabilidade 

- + x s(x) 

Sant.a Cruz Kada 101,05 .! 9,96 a 
+ 73,33 6,89 a 

AG-373 (30,00 - 220,00) 

PI 134417 45,20 .! 5,80 b 97,12 - 2,88 a 

(10,00 - 72,00) 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
ment.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey (número de ovos) e pelo t.est.e de 
Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 
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4.3.2. Seg~da et.apa 

Houve diferença significat.iva ent.re as médias 

obt.idas pa:ra du:ração e viabilidade da fase la:rval de S. 

absoluta nos gen6t.ipos de t.omat.eiro t.est.ados nest.a segunda 

et.apa (Tabela 26 e Figu:ra 8). Assim, const.at.a-se que as 

laga:rt.as criadas na linhagem PI 134417 apresent.a:ram, pa:ra 

a fase la:rval, uma du:ração de 15,81 dias, a qual foi 

significat.i vament.e 

cult.iva:r comercial 

maior que 

dias) 

a du:ração 

(Tabela 26). 

regist.rada 

O aument.o 

na 

de 

cerca de 23% na du:ração da fase larval do inset.o criado na 

referida linhagem de t.omat.eiro rat.ifica:ram os dados 

obt.idos na primeira et.apa, confirmando o possi vel efei t.o 

negat.ivo dos aleloquimicos 2-t.ridecanona e 

sobre o desenvolviment.o da t.raça S. absoluta. 

Com relação à sobrevi vência 

novament.e se verifica um efeit.o prejudicial 

2-undecanona 

das laga:rt.às, 

da linhagem. 

Assim, enquant.o em cSant.a Cruz Kada AG-373', a viabilidade 

la:rval foi de 87,50%, na linhagem PI 134417 apenas 53,33% 

das laga:rt.as at.ingiram o est.ágio de pupa (Tabela 26 e 

Figu:ra 8). 

Assim como foi observado pa:ra a duração da 

fase la:rval, t.ambém os dados de viabilidade dessa fase 

confirmaram aqueles obt.idos na primeira et.apa dest.e t.est.e, 

apesa:r de as duas et.apas t.erem sido desenvolvidas em 

t.emperat.u:ras diferent.es, a primeira, à 20.:!:2°C e a segunda 

à 25.:!:2°C, o que explica, por out.ro lado, os valores 

proporcionalment.e menores pa:ra a du:ração da fase, na 

segunda et.apa . 

Pa:ra 

t.ambém ocorreu 

o pa:râmet.ro du:ração 

diferença significat.iva 

da fase pupal 

ent.re as médias 

obt.idas, verificando-se menor du:ração pa:ra essa fase (8,30 

dias) no mat.erial comercial quando comparado com o 

mat.erial selvagem (9,11 dias) (Tabela 27). 
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Já, em relação à viabilidade pupal, ainda que 

os valores numéricos t.enham apresent.ado alguma variação 

(97,17 e 91,94%, para pupas provenient.es de lagart.as 

criadas na cult.ivar comercial e na linhagem), não houve 

diferença significat.iva ent.re os mesmos (Tabela 27). 

Os pesos das pupas (machos e fêmeas) de S. 

absoluta regist.rados no mat.erial comercial (2,93 e 3,46 

mg, respect.ivament.e) foram significat.ivament.e superiores 

em relação àqueles regist.r-ados para as pupas provenient.es 

do mat.erial selvagem (2,29 e 2,60 mg, respect.ivament.e) 

(Tabela 28). 

ant.eriores 

Esses result.ados, como os dos 

(duração e viabilidade da fase 

parâmet.ros 

de pupa), 

novament.e confirmam os obt.idos na primeira et.apa. 

Em relação à deformação de pupas, 

diferença significat.iva entre as médias, sendo 

mat.erial comercial promoveu menor deformação 

quando comparado com o mat.erial selvagem (13,86%) 

28). 

houve 

que, o 

<1,46%), 

{Tabela 

No que se r-efere à porcent.agem de pupas 

deformadas, não houve confirmação dos dados obt.idos na 

primeira et.apa, já que nest.a, os valores não t.inham 

apresent.ado diferença est.at.ist.ica ent.re si, t.endo-se 

obt.ido aliás uma t.endência de maior deformação na cult.ivar 

comercial quando comparada à linhagem (10,20 e 6,19%, 

respect.ivament.e) (Tabela 23). Considerando-se os 

result.ados obt.idos nos demais parâmet.ros, at.ravés dos 

quais const.at.a-se um melhor desenvolviment.o do inset.o na 

cult.ivar comercial, o result.ado obt.ido para a porcent.agem 

de pupas deformadas, na segunda et.apa, parece ser mais 

coerent.e. 

As longevidades de machos e de fêmeas nest.a 

et.apa foram inferiores àquelas obt.idas na primeira et.apa. 

Houve diferença significat.iva ent.re as médias obt.idas para 

a longevidade de machos, sendo que no mat.erial comercial 
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ocorreu maior longevidade do que no mat.erial selvagem 

(8,81 e 6,25 dias, respect.ivament.e) (Tabela 29). 

Para as fêmeas, com relação 

não houve diferença significat.iva ent.re os 

sendo que, a longevidade variou de 10,83 

<Tabela 29). 

à longevidade, 

dois genót.ipos, 

a 13,00 dias 

Também não ocorreu diferença significat.iva 

para a porcent.agem de deformação dos 

acasalados, apesar dos adult.os provenient.es 

adult.os não 

da linhagem PI 

134417 t.erem apresent.ado valor númerico de deformação 

levement.e superior aos obt.idos para os adult.os 

provenient.es da cult.ivar comercial. As porcent.agens de 

deformação, cont.udo, não ult.x-apassaram 7,0% (Tabela 29). 

As fêmeas provenient.es da cult.i var comercial 

apresent.aram maior fecundidade (61,47 e 112,89 ovos, para 

a primeira post.ura e número t.ot.al de ovos, 

respect.ivament.e) que diferiram significat.ivament.e dos 

valores médios obt.idos para as fêmeas oriundas de lagart.as 

criadas na linhagem PI 134417 (28,06 e 43,63 ovos, 

respect.ivament.e) (Tabela 30). 

Considerando-se o número t.ot.al de ovos, 

verifica-se que a redução dest.e para fêmeas criadas na 

linhagem em relação às provenient.es da cult.i var comercial 

foi, na segunda et.apa, de cerca de 61% (Tabela 30).. a qual 

foi um pouco supex-ior à respect.iva redução (55%) 

regist.rada na primeira et.apa (Tabela 25). 

Como a maioria dos parâmet.ros ant.eriores, o 

número t.ot.al de ovos obt.idos por fêmea confirmou os 

result.ados da primeira et.apa do experiment.o. 

Com x-elação à viabilidade de ovos não houve 

diferença significat.iva ent.re as médias obt.idas, sendo 

que, nos dois genót.ipos as viabilidades foram superiores a 

85% (Tabela 30). 
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Com base nos ~esul~ados obtidos nas duas 

etapas, fica confi~mado o efeito negativo da linhagem PI 

134417 sob~e a biologia da t~aça-do-tornatei~o, o que se 

to~na evidente p~incipa1rnente, pelo at~aso no 

desenvolvimento, meno~ viabilidade, meno~ peso de pupas e 

meno~ fecundidade dos insetos c~iados 

linhagem. 

A oco~~ência de ereitos 

linhagem PI 134417 e out~as linhagens de 

na ~ere~ida 

p~ejudiciais 

L. hirsutum 

da 

f. 

glabratum sob~e a biologia de várias espécies de insetos 

tem sido citada por dive~sos auto~es (KENNEDY 8: HENDERSON, 

1978; JUVIK et alii, 1982b; KENNEDY 8: SORENSON, 1985; LIN 

8: TRUMBLE, 1986; FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY, 1987a). 

P~ovavelrnente, estes ereitos é que são 

~esponsáveis pela ~esistência dos ~ere~idos genótipos a 

dive~sas p~agas como Liriomy::a:a munda (F~ick.) (\IlEBB et 

alii, 1971), K.. lycopersicella (SCHUSTER , 1977), M. sex.ta 

(KENNEDY 8: HENDERSON, 1978), S. absoluta <FRANÇA et ali i , 

1984; LOURENÇÃO et alii, 1985) H. ::a:ea (KENNEDY a 
MARGOLIES, 1985) e L. decemlineata (KENNEDY 8: SORENSON, 

1985). 

Tal ~esistência roi evidenciada at~avés de 

testes que demonst~~arn a ação tóxica dos ext~atos de L. 

hirsutum r. glabratum, quando em contacto com várias 

espécies de insetos corno M. sexta. H. ::a:ea. K.. 

lycopersicella. Aphis gossypii (Glove~.) e Aphis 

cracciuora (Kock) (KENNEDY 8: YAMAMOTO, 1979). Essa 

toxicidade, segundo WILLIAMS et ali i (1980), se deve à 

presença do aleloqunrndco 2-t~idecanona presente nos 

tricornas gland~es desse rnate~ial vegetal, o qual, de 

acordo com FERY 8: KENNEDY (1987), se constitui no 

principal rator de ~esistência à M. sexta. 

Os ereitos tóxicos do 2-t~idecanona têm sido 

confi~rnados p~a várias espécies de p~agas como H. ::a:ea 
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{DIMOCK 'et. alii, 1982>; DIMOCK 8: KENNEDY.. 1983; KENNEDY .. 

1984>, M. sex.ta e L. decemlineata (DIMOCK 8: KENNEDY, 

1983), 1(. lycopersicella e Spodoptera ex.i~ua (Hübner) (LIN 

et. alii, 1987). 

KENNEDY at. alii por out.ro lado .. 

coment.aram sobre a variação na sensibilidade de di versas 

espécies de inset.os ao 2-t.ridecanona, just.ificando que 

isso ocorre em função da capacidade inerent.e de cada 

espécie de desint.oxicar-se quando afet.ada pelo referido 

aleloquimico ou mesmo devido à varoiação na penet.ração do 

compost.o quimico at.ravés do t.e~ument.o do inset.o. 
:I. Kennedy, cit.ado por KENNEDY et. alii (1987b), 

referiu-se a uma segunda met.il-cet.ona, 2-undecanona .. 

present.e na PI 134417, a qual foi t.óxica a H. zea o que 

foi confirmado por FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1987b, 1988). 

Desse modo .. considerando-se as várias 

informações disponíveis na lit.erat.ura, pode-se su~erir que 

os result.ados obt.idos na present.e pesquisa que evidenciam 

um pior desenvolviment.o de S. absoluta na linhagem PI 

134417 provavelment.e se devam à presença dos aleloquimicos 

2-undecanona e 2-t.ridecanona, o que .. para ser confirmado, 

requer ensaios complement.ares com a ut.ilização isolada das 

referidas subst.âncias. 

1.KENNEDY, G. G. Consequences of modifying biochemically 
mediat. insect. resist.ance in Lycopersicon species. In: 
GREEN, M. B. &: HEDIN, P.A., ed Nat.ural resist.ance of 
plant.s t.o pest.. Washingt.on, ACS, 1985. p. 130-41. 
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Tabela 26. Duração e viabilidade da fase lar-val de s. 

absoluta cr-iada em folhas de dois gen6t.ipos 

de t.omat.eir-o. Segunda et.apa. Temper-at.ura : 

25±2oC; UR: 60±10%; fot.ofase: 14 h. 

Duração<dias)* Viabilidade{%)* 

Gen6t.ipos - + 
x - s(x) 

- + x - s(x) 
<Int.. Var-.) 

Sant.a Cr-uz Kada 12,85 ± 0,1'7 a 8'7,50 ± 3,09 a 

AG-3'73 

PI 13441'7 

(12,00 - 16,00) 

15,81 ± 0 .. 39 b 

(13,00 - 22 .. 00) 

53 .. 33 ± 4,'75 b 

* Médias seguidas de mesma let.r-a não difer-em significa
t.ivament.e ent.:re si, ao nível de 5% de pr-obabilidade, 
pelo t.est.e de Tukey (dur-ação) e pelo t.est.e de 
Compar-açf5es Múlt.iplas não-par-amét.r-ico <viabilidade). 
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Figura 8. Viabilidade da fase larva! de S. absoluta cX"iada 

em folhas de dois genót.ipos de t.omat.eiX"o. 

Segunda et.apa. T t. 251 2°C " empeX"a ura: UR: 
+ 

60-10%; 

fot.ofase: 14 h. 
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Tabela 27. Duração e viabilidade da fase pupal de S. 

absoluta p:rovenient.e de laga:rt.as c:riadas em 

folhas dê dois genót.ipos de t.omat.ei:ro. Segun-

da et.apa. Tempe:rat.ura: 25.:!:2°C; UR: 60±10%; fo-

t.ofase: 14 h. 

Genót.ipos 

Sant.a C:ruz Kada 

AG;"'373 

PI 134417 

Duração <dias) * 
x ± s(x) 

<Int..Va:r.) 

8,30 ± 0,10 a 

(5,00 - 10,00) 

9,11 ± 0,10 b 

(7,00 - 10,00) 

Viabilidade(%) * 
x ± s(x) 

97,17 ± 1,62 a 

91,94 ± 3,49 a 

* Médias seguidas de mesma let.:ra não dife:rem significat.i

vament.e ent.:re si, ao nível de 5% de p:robabilidade, pelo 

t.est.e de Tukey (duração) e pelo t.est.e de Compa:rações 

Múlt.iplas não-pa:ramét.:rico (viabilidade). 
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Tabela 29. Peso e porcent.agem de deformação de pupas de 

Genót.ipos 

S. absoluta pr-ovenient.es de lagart.as criadas 

em folhas de dois genót.ipos de t.omat.eiro. Se-

gunda et.apa. Temperat.ura: 25±2°C; UR: 60±iO%; 

fot.ofase: 14 h. 

* Peso (mg) 

Machos 

- -x ± s<x) 

Clnt..Var.) 

Deformação (%)* 

Fêmeas 

- -x ± s{x) x ± s{x) 

Clnt..Var.) 

Sant.a Cruz Kada 2,93±O,06 a 

(2,OO-3,60) 

3,46±O,12 a 

(1,50-4,40) 

1,45±1,45 a 

AG-373 

PI 134417 2,29±O,10 b 2,60±O,10 b 13,95±4,32 b 

(1,10-3,10) (1,70-4,10) 

* Médias seguidas de mesma let.ra, nas colunas, nao diferem 
significat.ivament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabi
lidade, pelo t.est.e de Tukey (peso) e pelo t.est.e de 
Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico (deformação). 
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Tabela 29. Lon~evidade de machos e fêmeas não acasalados 

e deformação de adult.os de S. absoluta prove-

nient.es de la~a:rt.as criadas em folhas de dois 

~en6t.ipos de t.omat.eiro. Se~unda et.apa. Tempe-

rat.u:ra: 20±2o C; UR: 60±10%; fot.ofase: 14 h. 

Lon~evidade (dias) * Deformação (%)* 

Machos Fêmeas 

Gen6t.ipos 

x ± s{x) x ± s{x) x ± s(x) 

(Int.. Var.) (Int..Var.) 

Sant.a Cruz Kada 8~81±037 a 

(2,00-12,00) 

13 ~OO±O ~85 a 

(1~00-18~00) 

6~00±2,39 a 

AG-373 

PI 134417 6~25±1~11 b 

(3,00-8 .. 00) 

10~83±1 .. 58 a 

(5~00-16~00) 

6 .. 90±3 .. 35 a 

* Médias se~uidas de mesma let.ra, nas colunas~ nao diferem 
si~nificat.ivament.e ent.re si~ ao nivel de 5% de probabi
lidade, pelo t.est.e de Tukey (lon~evidade) e pelo t.est.e 
de Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico (deformação). 
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Tabela 30. Fecundidade e viabilidade dos ovos de S. abso-

Genót.ipos 

Sant.a Cruz 

luta provenient.e de lagart.as criadas em Colhas 

de dois genót.ipos de t.omat.eiro. Segunda et.apa. 

Temperat.ura: + 60-10%; Cot.oCase: 14 

h. 

N~ de ovos/Cémea 

a * 1- Post.ura 

- + 
x s<x) 

(Int.. Var.) 

* Tot.al 

- + 
x - s{x) 

(Int.. Var.) 

+ 
112,89 - 8,59a 

Viabilidade (%). 

- + 
x s<x) 

88,01 + 
5,16 a 

Kada AG-373 (31,00-91,00) <49,00-165,0) 

PI 134417 28,06 ! 3,15b 43,63 ! 6,91b + 
87,00 5A1 a 

(12,00-47,00) (12,00-91,00) 

• Médias seguidas de mesma let.ra, nas colunas, não diCerem 
signiCicat.ivament.e ent.re si, ao nivel de 5% de probabi
lidade, pelo t.est.e de Tukey <número de ovos) e pelo 
t.est.e de Comparações Múlt.iplas não-pa%'amét.rico 
<viabilidade) . 
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4.4. Análise dos aleloquimicos 2-undecanona (2-U> e 

2-t.ridecanona (2-T> em genótipos de t.omat.eiro. 

4.4.1. Det.erminação de uma t.écnica de ext.ração de 

2-U e 2-T em folhas de t.omat.eiro. 

4.4.1.1. Primeira etapa 

Comparando-se os t.~ês mét.odos de ext~ação dos 

aleloquimicos 2-U e 2-T ~ t.est.ados nessa pl'imei~a et.apa 

(Tabela 31) const.at.a-se que a ext~ação e:fet.uada apenas com 

clol'o:fó~mio pOI' 24 hol'as foi a que ap~esent.ou a melho~ 

~ecupe~ação , com valo~es médios (considel'ando-se as duas 

injeções) de 52% para o 2-U e 66% pal'a o 2-T. 

Em ~elação aos demais mét.odos de ext~ação que 

apl'esent.aram I'esult.ados in:fe~io~es ao pl'imeil'o, 

const.at.ou-se uma melho~ ~ecupel'ação do 2-U no segundo 

mét.odo <clo~o:fól'mio pOI' 24 ho~as mais extl'at.ol' de Soxhlet.) 

que no t.el'cei~o mét.odo <apenas extl'at.ol' de Soxhlet.), 

oco~l'endo o inve~so para o 2-T. 
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Tabela 31. Recuperação (%) dos aleloquimicos 2-undecano-

na (2-U) e 2-~ridecanona (2-T) de folhas de 

t.omat.eiro (5~ de folhas - 1000ppm) 

Cruz Kada A6-373' fort.ificadas com 5 mg de 

cada compost.o puro, em t.rês mét.odos de ext.ra-

ção. Primeira e~apa. 

2-U (%) 2-T (%) 

Trat.ament.os 
Injeções Injeções 

1~ 2~ x 1~ 2~ x 

Clorofórmio 101 4 52 120 11 66 
(24 horas) 

Clorofórmio 
(24 horas) 

98 4 51 54 17 36 + ext.rat.or de 
Soxhlet. 

Ext.rat.or de 68 13 41 93 9 51 
Soxhlet. 

Tempo de ret.enção do 2-U: 3'50"; t.emperat.ura da coluna: 
122oC. 
Tempo 
152°C. 

de ret.enção do 2-T: 3'50"; t.emperat.ura da coluna: 
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Comparando-se as duas injeções~ const.at.a-se 

que, pax-a os t.rês mét.odos de ext.ração e pax-a os dois 

aleloquimicos~ ocorreu na se~unda injeção, uma recuperação 

ext.remament.e reduzida, não t.endo sido possivel det.erminar 

as razões dos baixos valores obt.idos. 

Em função desses result.ados, foi desenvolvida 

uma se~unda et.apa~ t.est.ando-se o melhor mét.odo de ext.ração 

observado na primeira et.apa (apenas clorofórmio por 24 

horas) e subst.it.uindo-se o ext.rat.or de Soxhlet. (que 

demonst.rou, de modo ~eral, baixa eficiência de ext.ração) 

pelo ext.rat.or de But.t.. 

4.4.1.2. Segunda et.apa 

Observando-se 

t.rês mét.odos de ext.ração 

verifica-se que, pax-a o 

os result.ados obt.idos pax-a os 

t.est.ados nessa se~unda et.apa~ 

2-U, as recuperações nos t.rês 

t.rat.ament.os foram superiores a 90%, dest.acando-se as 

ext.rações feit.as com o ext.:rat.ol' de But.t. e com clol'ofól'mio 

pOI' 24 hol'as com valores supel'iol'es a 100% (107 e 102%, 

I'espect.ivament.e). A ext.l'ação at.l'avés do clol'ofól'mio pOI' 24 

hol'as mais ext.rat.ol' de But. t. pl'opol'cionou uma pOl'cent.a~em 

de I'ecupel'ação um pouco menol' (91%) (Tabela 32). 

O 2-T apresent.ou, 

a 80%. O mét.odo em supel'iol' 

ext.l'at.ol' de But. t. pl'omoveu 

(106%), vindo 

a 

alelo qui mico a 

clol'ofórmio pOI' 24 hol'as <99%) 

clol'ofórmio pOI' 24 horas mais 

(Tabela 32). 

em média, uma I'ecupel'ação 

que se empregou apenas o 

me lho I' recupel'ação dest.e 

se~uil' o t.l'at.ament.o 

e finalment.e o t.l'at.ament.o 

ext.rat.ol' de Butt (81%) 

Com base nesses I'esultados pôde-se obsel'vax

que os três tratamentos promoveram boas recuperações, e, 

apesar do terceiro mét.odo (apenas ext.ratol' de Butt) 



permit.ir uma recuperação 

(apenas clorofórmio por 

para ut.ilização 
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levement.e superior ao primeiro 

24 horas), est.e foi selecionado 

ext.rações dos genót.ipos, pois 

apresent.ou prat.icament.e 100% de recuperação para os dois 

aleloquimicos, e é um mét.odo que ut.iliza menor quant.idade 

de solvent.e, sendo port.ant.o mais econômico. 
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Tabela 32. Recupel'ação (%) dos aleloquimicos 2-undecanona 

(2-U) e 2-t.l'idecanona (2-T) de folhas de t.oma-

t.eil'o (5~ de folhas - 1000ppm) ~Sant.a CI'UZ J{a-

da AG-373" fOI't.ificadas 5 mg de cada compost.o 

pU1'os .. em t.l'ês mét.odos de ext.l'ação. Segunda 

et.apa 

2-U (%) 2-T (%) 

Tl'at.ament.os Injecões Injeções 

x x 

Clol'of61'mio 92 104 110 102 87 103 106 99 

(24 hol'as) 

Clol'of61'mio 
(24 hol'as) 97 84 91 78 85 81 
+ ext.l'at.ol' de 
But.t. 

Ext.l'at.ol' de 116 107 98 107 108 92 117 106 
But.t. 

Tempo 
125°C. 

de I'et.enção do 2-U: 3'>50"; t.empel'at.U1'a de coluna: 

Tempo 
152°C. 

de I'et.enção do 2-T: 3"50"'; t.empel'at.U1'a da coluna: 
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4.4.2. Ext.ração e quant.ificação de 2-U e 2-T em genó-

t.ipos de t.omat.eiro. 

Est.e experiment.o, que foi dividido em t.rês 

et.apas de ext.ração, apresent.ou, na primeira et.apa, no 

t.rat.ament.o t.est.emunha (fort.ificação) uma recuperação de 

88% para o 2-U. Dos oit.o goenót.ipos submet.idos a extração, 

soment.e em cinco deles (~enót.ipos 5, 18, 39, 41 e 44) foi 

det.ect.ado o aleloquimico 2-U, re~ist.rando-se em média, uma 

variação de 3 .. 5 a 70 ppm, correspondendo a 0,00035 a 

0,0070% (~rama do compost.o por 100 ~ramas de folhas 

frescas) (Tabela 33). 

recuperação 

~enót.ipo 12, 

Já com relação ao 2-T, a porcent.a~em de 

na t.est.emunha foi de 118%. Com exceção do 

em t.odos os demais, det.ect.ou-se a presença do 

referido compost.o, cujo t.eor variou, em média, ent.re 15 e 

351 ppm (0,0015 a 0,00351%) (~enót.ipos 5, 13, 17, 18, 39, 

41 e 44) (Tabela 33). 
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Tabela 33. Concent.ração dos aleloquimicos 2-undecanona 

(2-U) e 2- t.ridecanona (2-T) ,em diferent.es 

~enót.ipos de t.omat.eiro. Primeira et.apa. 

2-U 

Genót.ipos ppm %~ 

5 3,5 0,00035 

12 ND ND 

13 ND ND 

17 ND ND 

18 7,5 0,00075 

39 5,0 0,00050 

41 18,0 

44 70,0 0,00700 

1 
~'100~ de folhas (peso fresco) 

o Temperat.ura de coluna: 146 C 
Tempo de ret.enção do 2-U: 1'40" 
Tempo de ret.enção do 2-T: 3'50" 

2-T 

ppm %1 

60,0 0,00600 

ND ND 

15,0 0,00150 

50 .. 0 0,00500 

91,0 0,00910 

51,5 0,00515 

188,0 0,01880 

0,03510 

ND - Não det.ect.avel ou concent.ração inferior a 2 ppm 
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Na segunda et.apa~ houve uma recuperação de 

72% para o 2-U, sendo que soment.e o r;enót.ipo 37 

ap:resent.ou est,e aleloquimico em quant.idade acima do limi t,e 

de det,ecção (5 ppm ou 0,0005%) . Já com :relação ao 2-T a 

po:rcent,ar;em de :recupe:ração na t.est.emunha loi de 

apenas t,:rês genót,ipos ap:resent,aram est,e compost,o 

variação média de 7,5 a 49,5 ppm {0,00075 a 

(Tabela 34). 

95% e 

com urna 

0,00495%) 

Na t.e:rcei:ra et.apa de ext.:ração as po:rcent.a

gens de recuperação nos t.rat.ament,os foram 145% para o 2-U 

e 109% para o 2-T. Nest.e t.est,e incluiu- se t,ambém a 

cult.ivar come:rcial Sant,a C:ruz Kada AG-373 e a linhagem PI 

134417 (L. hirsutum I. clabratum). Dos r;enót,ipos 

submet,idos à ext.ração, soment,e na rele:rida linhagem loram 

det,ect.ados os aleloquimicos. Em relação ao 2-U~ a linhagem 

ap:resent.ou 472,5 ppm (0,04725%) enquant.o que em :relação ao 

2-T o valo:r det.ect.ado loi 1902 ppm (O,19020%) (Tabela 35). 



.125. 

Tabela 34. Concent.ração dos aleloquimicos 2-undecanona 

(2-U) e 2-t.ridecanona (2-T), em diferent.es ge-

nót.ipos de t.ornat.eiro. Segunda et.apa. 

2-U 

Genót.ipos 
ppm 

9 ND ND 

10 ND ND 

20 ND ND 

31 ND ND 

35 ND ND 

37 5,0 0,00050 

43 ND ND 

45 ND ND 

~ 
g'100g de folhas (peso fresco) 

o Temperat.ura da coluna: 148 C 
Tempo de ret.enção do 2-U: 1 '30" 
Tempo de ret.enção do 2-T: 3'30';> 

2-T 

ppm 

ND 

ND 

7,5 

ND 

49,5 

30,0 

ND 

ND 

ND 

ND 

0,00075 

ND 

0,00495 

0,00300 

ND 

ND 

ND - Não det.ect.ave!. ou concent.ração iruerior a 2 ppm. 



.126. 

Tabela 35. Concent.ração dos aleloquimicos 2-undecanona 

<2-U) e 2-t.ridecanona <2-T) em diferent.es ge-

nót.ipos de t.omat.eiro. Terceira et.apa. 

2-U 

Genót.ipos 
ppm 

7 ND ND 

8 ND ND 

11 ND ND 

26 ND ND 

28 ND ND 

30 ND ND 

GV ND ND 

St.a.Cruz ND ND 

PI 134417 472,5 0,04725 

:I. 
g'100g de fo~ <peso fresco) 

o 
Temperat.ura da coluna: 146 C 
Tempo de ret.enção do 2-U: 1'30n 

Tempo de ret.enção do 2-T: 3'20" 

2-T 

ppm 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

ND ND 

1902 0,1902 

ND - Não det.ect.avel ou concent.ração inferior a 2 ppm. 
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Observando-se as concent.rações dos dois 

aleloquimicos analisados nos diversos c;en6t.ipos t.est.ados~ 

incluindo a linhagem PI 134417, verifica-se que~ em t.odos 

os casos em que os compost.os foram dect.ados~ houve uma 

concent.ração bast.ant.e supe:rior de 2-T em relação a 2-U, o 

que est.á de acordo com os dados divulgados na lit.erat.ura 

(DIMOCK 8: KENNEDY, 1983; 
~ 

Kennedy , 

alii, 1987b; LIN et. alii, 1987). 

Comparando-se, por 

cit.ado por KENNEDY et. 

out.ro lado, 

concent.rações det.ect.adas na linhagem PI 134417 (0 .. 19% de 

2-T e de 2-U) com as concet.rações desses 

aleloquimicos (0,36B e 0~066%, respect.ivament.e) referidas 

por FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY <1987b) para esse mesma 

linhagem, const.at.a-se, que.. para ambos ,os valores obt.idos 

na present.e pesquisa são inferiores. Ist.o provavelment.e se 

deve ao fat.o de que a colet.a de folhas foi feit.a em 

período de fot.ofase curt.a, fat.or que, segundo KENNEDY et. 

alii (1981), reduz bast.ant.e a produção de 2-T na PI 

134417. 

Considerando-se, por lado, os 24 

genót.ipos <RC~) analisados no present.e t.rabalho, 

verifica-se que as concent.rações de 2-U e 2-T foram 

bast.ant.e baixas quando comparadas com aquelas det.ect.adas 

no pai <PI 134417) que se caract.eriza por apresent.ar alt.as 

concent.rações desses aleloquimicos. Assim~ observa-se que 

apenas em um mat.erial <genót.ipo 44) foram det.ect.adas 

concent.rações de 2-T e 2-U superiores a 10% das 

respect.i vas quant.idades apresent.adas pela linhagem em 

quest.ão <Tabelas 33, 34 e 35). A ocorrência de urna maior 

~KENNEDY, 6.6. Consequences of modifying biochernically me
diat. insect. resist.ance in Lycopersicon species. In: 
GREEN, M.B. &: HEDIN~ P.A., ed, Nat.ural resist.ance of 
plant.s t.o pest.. Washingt.on, ACS, 19B5. p. 130-41. 
<ACS S y m po s iurn Series, 196). 
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proporção de progênies com baixas concent.rações de 2-T 

era, de cert.o modo, esperada, uma vez que no t.rabalho de 

FERY 8: KENNEDY (1987), em que 1'oi ut.ilizado um esquema 

semelhant.e de cruzament.os (~Walt.er' x PI 134417), 1'oram 

obt.idas proporções de 7 plant.as com baixa concent.ração de 

2-T para cada plant.a com 

aleloquimico. 

alt.a concent.ração desse 

SORENSON at. alii (1989), t.ambém ut.ilizando um 

esquema semelhant.e 

RC~ (~alt.el" x PI 

de cruzament.o, t.est.aram os genót.ipos 

134417) em relação à resist.ência a L. 

decemlineata e 

134417 apresent.a 

16,5 e 

a H. zea, pragas às quais a linha~em PI 

resist.ência. Os aut.ores const.at.aram que 

apenas 14,8% dos ~enót.ipos obt.idos most.raram 

resist.ência ás re1'eridas pra~as, respect.ivament.e. 

De qualquer modo, as proporções obt.idas no 

present.e t.rabalho são ainda inf'eriores e para que pudessem 

ser det.ect.adas, have:ria necessidade de novos 

ret.rocruzament.os dos ~enót.ipos obt.idos com a linha~em PI 

134417. 

4.5. Biologia de s. absoluta em diet.as art.ificiais 

cont.endo di1'erent.es concent.rações de 2-U e 2-T. 

Em t.odas as diet.as em que 1'oi adicionado 2-T, 

quer isoladament.e (0 .. 16 e 0,30%), quer mist.urado ao 2-U 

(0 .. 16% de 2-T mais 0,03% de 2-U e 0,30% de 2-T mais 0 .. 06% 

de 2-U), ocorreu 100% de mort.alidade das la~art.as de S. 

absoluta o que, aliás, 1'oi veri1'icado lo~o nos primeiros 

dias após o cont.act.o das mesmas com as diet.as (Tabela 36). 

E1'eit.os t.óxicos do 2-T t.êm sido cit.ados na 

li t.erat.ura em relação a di versas espécies de inset.os como 

M. sex.ta (WILLIAMS et. alii.. 1980; DIMOCK 8: KENNEDY, 1983); 

H. zea (WILLIAMS et. ali i , 1980; DIMOCK et. ali i , 1982; 



.129. 

KENNEDY, 1984); Ã. DIMOCK &: 

(WILLIAMS 

KENNEDY, 1983; 

et. alii, 1980); K... lycopersicella e S. 

coss ypii 

ex.icua ( 

LIN et. ali i , 1987). 

Em I'elação às demais diet.as, veI'iflcou-se uma 

vax-iação significat.iva nos valoI'es de dUJ:"ação da fase 

laroval. 

(20,42 

o mais I'ápido desenvolviment.o das lagax-t.as 

dias) ocoI'I'eu na diet.a com 0,03% de 2-U, não 

havendo difeI'ença, poI' out.I'o lado, ent.I'e os dados obt.idos 

na diet.a com 0,06% de 2-U e na t.est.emunha (sem qualqueI' 

aleloquimico) 

(Tabela 36). 

(24,78 e 25,32 dias, ~espect.ivament.e) 

Essa menoI' dUJ:"ação da fase laroval do inset.o 

na diet.a com a menoI' concent.I'ação de 2-U foi inespeI'ada, 

já que esse aleloquimico t.em sido cit.ado na lit.eI'at.ux-a 

como pI'ejudicial ao desenvolviment.o de váx-ias: espécies de 

inset.os como H. 2ea (Kennedy1, cit.ado poI' KENNEDY et. ali i , 

1987; FARRAR JUNIOR &: KENNEDY, 1987b; LIN et. ali i , 1987; 

FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1988);· K.. lycopersicella e S. 

ex.i~ua LIN et. ali i , 1987). Foi mencionado, no ent.ant.o, que 

quando compax-ados os dois aleloquimicos em quest.ão, o 2-U 

t.em se most.I'ado menos t.óxico do que o 2-T às espécies de 

inset.os est.udadas (DIMOCK et. ali i , 1982; LIN et. alii, 

1987). 

Em I'elação à viabilidade laroval, t.ambém :foI'am 

I'egist.I'adas difeI'enças significat.i vas ent.I'e as médias. 

Novament.e a melhoI' peI'foI'mance do inset.o foi const.at.ada na 

diet.a com 0,03% de 2-U, na qual obt.eve-se o valoI' de 

69,05%, o qual difeI'iu significat.ivament.e das demais. O 

pioI' desempenho das lagax-t.as ocoI'I'eu na diet.a com 0,06% 

de 2-U, na qual apenas 8,63% das lagax-t.as at.ingiI'am a fase 

1 KENNEDy, G.G. Consequences o:f modifying biochemically me
diat. insect. I'esist.ance in Lycopersicon species. In: 
GREEN, M. B. &: HEDIN, P.A., ed. Nat.1.II"al .... esist.ance o:f 
planto t.o pest.. Washingt.on, ACS, 1985. p. 130-41. 
(ACS S ymposium SeI'ies, 296). 
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de diferindo esse valor daquele encont.rado na 

t.est.emunha <42,57%) <Tabela 36 e Figuroa 9). 

A duração da fase pupal da t.raça-do-t.omat.eiro 

t.ambém foi afet.ada significat.ivament.e pelas diet.as 

t.est.adas. Assim, na diet.a com O ,03% de 2-U ocorreu a menor 

duroação <8,58 dias) e na t.est.emunha a maior (9,13 dias)~ 

const.at.ando-se na diet.a com 0,06% de 2-U valor 

int.ermediário (8,86 dias) (Tabela 37). A menor duração 

dessa fase na diet.a em que se ut.ilizou a menor 

concent.ração de 2-U, provavelment.e seja reflexo da menor 

duração da fase larval encont.rada nesse t.rat.ament.o. 

A viabilidade da fase pupal não foi afet.ada 

significat.i vament.e pelas diet.as t.est.adas, const.at.ando-se 

valores variáveis de 89,65 a 100% (Tabela 37). 

Já, em relação ao peso de pupas, 

const.at.ou-se, para os machos, que os individuos oriundos 

da diet.a com 0,03% de 2-U apresent.aram-se como os mais 

pesados <3,26 mg), diferindo significat.ivament.e daqueles 

oriundos da t.est.emunha (2,79 mg). Na diet.a com 0,06% de 

2-U as pupas apresent.aram peso int.ermediário (3,06 mg) 

~Tabela 38). 

Com relação às fêmeas, os pesos das pupas 

apresent.aram a mesma t.endência, ou seja, as pupas oriundas 

da diet.a com 0,03% de 2-U apresent.aram o maior peso médio 

(4,31 mg), diferindo significat.i vament.e das pupas da 

t.est.emunha que apresent.aram peso médio de 3,64 mg, ficando 

as pupas oriundas da diet.a com 0,06% de 2-U com peso 

int.ermediário {Tabela 3En. 

A ocorrência de pupas mais pesadas na diet.a 

com 0,03% de 2-U vem rat.ificar o melhor desempenho de S. 

absoluta na diet.a cont.endo a menor concent.ração desse 

aleloquimico. 

A porcent.agem de deformação das pupas nos 

t.rês t.rat.ament.os foram inferiores a 8% e não diferiram 

significat.i vament.e ent.re si (Tabela 38). Est.es dados 
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discordam dos obt.idos por FARRAR JUNIOR 8: KENNEDY (1987b), 

com H. zeo. que observaram que, mesmo a baixas 

concent.rações de 2-U, houve aument.o na porcent.agem de 

pupas deformadas. 

A longevidade dos machos oriundos de lagart.as 

criadas na diet.a com 0,03% de 2-U (14,78 dias) diferiu 

significat.ivament.e daquela observada na t.est.emunha (11,05 

dias) ocorrendo na diet.a com 0,06% valor int.ermediário 

(Tabela 39). 

Com relação à longevidade das fêmeas, de modo 

semelhant.e ao verificado para os machos, a diet.a com 0,03% 

de 2-U promoveu maior duração (21 .. 36 dias) diferindo 

significat.ivarnent.e dos dados obt.idos na t.est.emunha (16,73 

dias), sendo que na diet.a com 0,06% de 2-U regist.rou-se 

valor int.ermediário (18,50 dias) (Tabela 39). 

Para a deformação de adult.os, os t.rat.ament.os 

0,06% e t.est.emunha, apresent.ararn alt.os valores (34,78 e 

32,00, respect.ivament.e) que não diferiram 

significat.i varnent.e ent.re si, mas foram superiores 

est.at.ist.icarnent.e ao valor regist.rado no t.rat.ament.o com 

0,03% de 2-U <12,50%) (Tabela 39 E Figura 10). 

O número t.ot.al de ovos colocados por fêmea, 

na diet.a com 0,03% de 2-U e na t.est.emunha não diferiram 

significat.ivament.e ent.re si embora esse número t.enha 

sido um pouco superior na diet.a com 2-U (116,11 e 96 .• 6 

ovos por fêmea, respect.ivament.e). As viabilidades dos ovos 

nesses dois t.rat.ament.os foram muit.o próximas (88,64 na 

diet.a com 0,03% de 2-U e 87,18% na t.est.emunha) (Tabela 

40). Para a diet.a com 0,06% de 2-U não foi possivel a 

mont.agem de casais devido a baixissima viabilidade larval 

(8,63%) (Tabela 36) observada nesse t.rat.ament.o, o que 

levou consequent.ement.e a um reduzido número de adult.os e a 

impossibilidade de se conseguir número suficient.e de 

machos e fêmeas para a formação dos casais 
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Com base nesses result.ados, pode-se observar 

que o aleloquírnico 2-T 

adicionado nas diet.as (0,16 a 

t.ot.al das lagart.as. 

No que se refer-e 

concent.r-ações 

0,30%) promove 

em que foi 

mor-t.alidade 

ao 2-U, verifica-se que o 

seu efeit.o 

incluído na 

depende 

diet.a. 

da 

A 

concent.r-ação 

0,03%, o 

em que 

r-efer-ido 

o mesmo é 

aleloquímico 

promove um melhor- desenvolviment.o do inset.o , 

no periodo de verificando-se 

desenvolviment.o 

uma 

do 

redução 

inset.o , associada a uma 

seu 

maior-

sobrevi vência nesse periodo e a um maior peso de pupas. Já 

à 0,06%, const.at.a-se que, apesar da reduzida viabilidade 

lar-val (8,63%) quando comparada à regist.r-ada na t.est.emunha 

(42,57%), par-a os demais 

duas diet.as não diferem 

parâmet.r-os biológicos 

est.at.ist.icament.e ent.re 

, essas 

si. Ist.o 

permit.e est.abelecer a hipót.ese de que, na fase larval, 

t.eria ocor-r-ido uma seleção nat.ur-al do inset.o , com a 

eliminação, pelo 2-U (0,06%) , dos individuos menos 

vigorosos e a consequent.e seleção daqueles mais apt.os, em 

condições, port.ant.o, de se desenvolverem de modo 

semelhant.e aos criados na diet.a t.est.emunha. 

Est.a variação. no efeit.o de urna subst.ância 

quimica sobr-e um inset.o, em função da concent.ração dest.a, 

embora não seja de ocorrência freqtient.e, já foi referida 

na li t.erat.ur-a, podendo-se cit.ar, como exemplos, os 

aleloquimicos p-benzoquinona, cat.ecol e floroglucinol, os 

quais, em baixas concent.rações est.imulam o desenvolviment.o 

de A~otis ipsilon {Huf'nageD, enquant.o que, em alt.as 

concent.rações, provocam efeit.os 

(REESE 8: BECK, 1976 a, b, c). 

delet.érios a essa espécie 

Est.es efeit.os ant.agônicos 

podem ser devidos a um fenômeno denominado hormoligosis, 

segundo o qual, agent.es est.ressant.es a um organismo (como 

por exemplo, subst.âncias químicas) podem at.uar como 
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estim~tes ao desenvolvimento desse organdsmo quando 

presentes em quantidades inferiores àquelas em que tais 

agentes são prejudiciais (LUCKEY, 1968). 
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Tabela 36. Duração e viabilidade da fase larva! de S. 

absoluta criada em diet.as art.ificiais cont.endo 

diferent.es concent.rações de 2-t.ridecanona 

(2-T) e 2-undecanona (2-U). Temperat.ura: 

Concent.rações (%) Duração (dias) * Viabilidade (%) * 
de: 

2-T 

0,15 

0,30 

0,0 

0,0 

0,15 

0,30 

0,0 

2-U 

0,0 

0,0 

0,03 

0,06 

0 .• 03 

0,06 

0 .• 0 

(Test..) 

x ± s(x) 

(Int.. Var.) 

20,42 ± 0,33 a 

(15,00 - 33,00) 

24,78 ± 0,95 b 

(17,00 - 35,00) 

25 .. 32 ± 0 .. 59 b 

(17,00 - 40,00) 

~Dados não incluídos na análise est.at.1st.ica 

x ± s{x) 

o,o~ 

69,05 ± 3,28 a 

8,63 ± 1,94 c 

42,57 ± 3,89 b 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vament.e, ao oi vel de 5% de probabilidade, pelo t.est.e de 
Tukey (duração) e pelo t.est.e de Comparações Múlt.iplas 
não-paramét.rico (viabilidade). 
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Figura 9. Viabilidade da fase lar-val de S. absoluta 

criada em diet.as art.ificiais cont.endo diferen-

t.es concent.rações de 2-undecanona (2-U). Tem-

+ o + perat.ura: 25-2 C; UR: 40-10%; fot.ofase: 14 h. 
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Tabela 37. Dur-ação e viabilidade da fase pupal de s. 

absoluta provenien~e de criadas em 

die~as ar~ificiais con~endo diferen~es concen-

t.rações de 2-undecanona (2-U). Tempera~ur-a: 

+ o + 
25-2 C; UR: 40-10%; fo~ofase: 14 h. 

Concent.rações 

de 2-U 

<%) 

0~03 

0~06 

0,0 (Test..) 

Dur-ação <dias) * 

x ± s<x) 

(Int.. Var.) 

8~58 ± 0,09 a 

<6~00 

8,86 ± 0,16 ab 

<7 ~OO -10,00) 

9,13 ± 0,13 b 

<6,00 - 13,00) 

Viabilidade (%)* 

x ± s{x) 

89~65 ± 2~31 a 

100,00 ± 0,00 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vamen~e ent.re si~ ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
~es~e de Tukey (duração) e pelo ~es~e de Comparações 
Múl~iplas não-paramé~rico <viabilidade}. 
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Tabela 38. Peso e deformação de pupas <machos e fêmeas) 

provenient.es de laga:rt.as de S. absoluta cria-

das em diet.as a:rt.ificiais cont.endo diferent.es 

concent.I'ações de 2-undecanona <2-U). TempeI'a-

t.u:ra: 25±1°C; UR: 40±10%; fot.ofase: 14 h. 

Concent.rações * Peso <mg) 
Deformação<%)* 

de 2-U 

<%) 

0,03 

0 .. 06 

O,O{Test.) 

Machos 

x ± s<x) 
<Int.. Va:r.) 

3,26 ± 0 .. 08 a 
<1 .. 40 - 4 .. 90) 

3,06 ± 0 .. 13 ab 
<2 .. 20 - 3,30) 

2,79 ± 0,07 b 
(1,60 - 3,70) 

Fêmeas 

x ± s<x) 
- + x s<x) 

<Int.. Var.) 

4,31 ± 0 .. 07 a 3,70 + 1,70 a -
<2 .. 20 5,50) 

3,91 ± 0,18 ab 4 .. 35 
+ 

4 .. 35 a -
<2 .. 70 - 5,70) 

3 .. 64 ± 0,08 b 7 .. 69 
+ 

2 .. 62 a -
(2,40 - 5,00) 

* Médias seguidas de mesma let.ra.. nas colunas, não 
diferem significat.ivament.e ent.I'e si, ao nível de 5% 
de pI'obabilidade.. pelo t.est.e de Tukey <peso) e pelo 
t.est.e de Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico 
(deformação). 
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Tabela 39. Lont;evidade (machos e fêmeas) e por-cent.at;em de 

defor-mação de adult.os de S. absol.uta pr-oveni-

ent.es de cr-iadas em diet.as 

ar-t.ificiais cont.endo difel"ent.es concent.r-ações 

de 2-undecanona (2-U). Tempel"at.u:r-a: 25±2°C; 

UR: 40±10%; fot.ofase: 14 h. 

Concent.r-ações Lont;evidade (dias)* 
Defol"mação{%) * 

de 2-U 

(%) 

0,03 

0,06 

° (Test.) 

Machos 

x ± s{x) 
<Int.. Var-.) 

14,78 ± 0 .. 51 a. 
(7,00 - 19 .. 00) 

14,20 ± 0,13 ab 
(12 .. 00 - 19 .. 00) 

11,06 ± 0,99 b 
(1,OO - 19,00) 

Fêmeas 

x ± s(x) x + s{x) 
<Int.. Var-.) 

21,36 ± 0,74 a 12,50 
+ 

2,62 b -
(2,00 31,00) 

18 .. 60 ± 2 .. 10 ab 34 .. 78 
+ 

10 .. 17a -
(6,00 - 26,00) 

16,73 ± 1,02 b 32,00 1: 4 .. 69 a 
(2 .. 00 - 27,00) 

* Médias set;uidas de mesma let.l"a, nas colunas, não difel"em 
sit;nificat.ivament.e ent.r-e si, ao nivel de 6% de 
pl"obabilidade, pelo t.est.e de Tukey <lont;evidade) e pelo 
t.est.e de Compar-ações Múlt.iplas não-par-amét.r-ico (defol"ma
ção). 
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FigUl"a 10. POI'cent.agem de defoI'mação de adult.os de S. 

absoluta pI'ovenient.es de laga:r-t.as cI'iadas em 

diet.as a:r-t.ificiais cont.endo difeI'ent.es concen-

t.I'ações de 2-undecanona <2-U). TempeI'at.Ul"a: 

+ o + 25-2 C; UR: 40-10%; fot.ofase: 14 h. 



.140. 

Tabela 40. Fecundidade e viabilidade dos ovos de s. 

absoluta provenient.e de lagart.as criadas em 

diet.as art.ificiais cont.endo diferent.es concen-

t.rações de 2-undecanona (2-U). Temperat.ura: 

+ o + 25-2 C; UR: 40-10%; fot.ofase: 14 h. 

Concent.rações 
o 

N- t.ot.al di Viabilidade (%) * 
de 2-U 

(%) 

0,03 

0,0 (Test..) 

ovos/fêmea 

x ± s{x) 

<Int.. Var.) 

116,11 ± 9,60 a 

{53,00 

96,6 ± 8,29 a 

(50,00 - 152,00) 

x ± s(x) 

88,64 ± 5,33 a 

87,18 ± 6,62 a 

* Médias seguidas de mesma let.ra não diferem significat.i
vament.e ent.re si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 
t.est.e de Tukey (número de ovos) e pelo t.est.e de 
Comparações Múlt.iplas não-paramét.rico (viabilidade). 
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5· CONCLUSÕES 

Com base nos I"esut.ados obt.idos na pI"esent.e 

pesquisa com a t.I"aça-do-t.omat.eiI"o Scr-obipalpuloides 

absoluta (Meyrick.. 1917) em ~enót.ipos de t.omat.eiI"o e em 

diet.as aI"t.ificiais com difeI"ent.es níveis de 2-t.I"idecanona 

(2-T) e 2-undecanona (2-U).. podem seI" est.abelecidas as 

se~uint.es conclusões: 

O melhoI" mét.odo de cI"iação do inset.o é aquele no qual 

se mant.ém as la~aI"t.as em t.ubos de vidI-o ( t.ampados com 

al~odão) cont.endo folhas de t.omat.eiI"o com o peciolo 

envolvido em al~odão hidI-ófilo umedecido. 

Dent.re os meios aI"t.ificiais t.est.ados.. o mais adequado 

paI"a a criação da t.I"aça é ~fOI"muladO à base de ~eI"me de 

t.ri~o, caseína e levedUI"a de ceI"veja, sojina e feijão .. 

A linha~em PI 134417 (Lycoper-sicon hirsutum f.K 
glabr-atum) é mais I"esist.ent.e do que a cult.ivar Sant.a Cruz 

Kada AG-373 (Lycopersicon esculentum). 

A ext.I"ação fei t.a at.I"avés da exposição do mat.eI"ial 

ve~et.al ao cloI"ofóI"mio pOI" 24 hoI"as, peI"mit.e cerca de 100% 

de recupeI"ação de 2-T e 2-U. 

O 2-T, quando incorporado a diet.a aI"t.ificial 

concent.I"ações de 0,15 a 0,30% .• é let.al às la~aI"t.as. 

O 2-U, quando incorpoI"ado à diet.a aI"t.ificial na 

concent.I"ação de 0,06%, pI"ovoca alt.a mOI"t.alidade das 

lagaI"t.as.. enquant.o que, em concent.ração de 0.03% est.imula 

o desenvolviment.o do inset.o. 
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