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RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE TOMATEIRO À MOSCA-BRANCA 

BEfv'IISiA TABACi(GEN�.JADIUS, 1889j BIÓTIPO 8 

RESUMO 

Autora: Maíilene Fancelli 

Orientador: Prof. José Djair Vendramim 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) é uma das principais pragas do 

tomateiro no Brasil, provocando danos diretos e indiretos. Nesse estudo, 

avaliou-se, em casa de vegetação, a infestação de 35 genótipos de 

Lycopersicon spp., pertencentes às espécies L. escu!entum, L. hirsutum, L. 

penne!lii, L. peruvianum, L. pimpine!!ifolium e híbridos L esculentum x L. 

peruvianum pe!a mosca-branca Bemisia tabaci biótipo B. As menores 

infestações ocorreram em LA0716 (L. pennelli1), P!134417 e Pl134418 (L. 

hirsutum f. g!abratum) e LA1739, LA1740 e Pl127826 (L. hirsutum). Adultos em 

LA0716 foram encontrados aderidos aos tricomas glandulares presentes nos 

folíolos. Os genótipos mais infestados foram LA1609 (L. peruvianum), Japão e 

CNPH1039 (Lycopersicon pimpíne!!ifo!ium) e !AC14-2-74 (L. escu!entum x L. 

peruvianum). Com base na análise de agrupamento, foi proposta uma 

classificação dos genótipos de acordo com o grau de resistência observado. 

Dentre os genótipos avaliados, oito foram selecionados para estudo do 

desenvolvimento da mosca-branca em casa de vegetação, sendo três 

altamente resistentes, três moderadamente resistentes, um suscetível e um 

. altamente suscetível. Este experimento foi conduzido em folíolos com e sem 

exsudato glandular dos tricomas. Na presença de exsudato, LA0716 

proporcionou redução na oviposição do inseto. LA1584 (L. pimpinellifolium), 

além de prolongar a duração da fase ninfa!, reduziu a viabilidade dessa fase, o 

que sugere a ocorrência de antibiose. Resistência antixenótica em LA.1739 e 
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PI 134417, com base na redução da oviposição, não foi associada ao exsudato 

glandular. PI 134417 reduziu a viabilidade ninfa!, sugerindo efeito antibiótico 

desse material sobre o inseto. LA 1739, apesar de reduzir a oviposição, foi 

adequado ao desenvolvimento do inseto. LA 1609 foi altamente preferido para 

oviposição na presença do exsudato, contudo reduziu a viabilidade do inseto. 

Em LA0462 (L peruvianum), constatou-se preferência intermediária para 

oviposição, alta viabilidade de ovos e pequeno efeito negativo sobre o 

desenvolvimento ninfa!. P25 e Santa Clara (L. esculentum) foram altamente 

preferidos para oviposição, mas não foram muito adequados ao 

desenvolvimento do inseto. 
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RESISTANCE OF TOMATO GENOTYPES TO BEMíSIA TABACí

(GENNADIUS, 1889) 8-B!OTYPE 

SUMMARY 

Author: Marilene Fancelli 

Adviser: Prof. José Djair Vendramim 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) is one of the most important tomate 

pests in Brazil, because of direct and indirect damage. ln this study, 35 

Lycopersicon spp. accessions of the species L. esculentum, L. hirsutum, L. 

pennellii, L. peruvianum and L. pimpinellifolium and L. esculentum x L. 

peruvinaum hybrids were screened for resistance to B. tabaci B-biotype under 

greenhouse conditions. Based on whitefly counts, LA0716 (L pennel/ÍI), 

Pl134417 and Pl134418 (L hirsutum f. glabratum) and LA1739, LA1740 e 

Pl127826 {L. hirsutum) showed the lowest insect infestations. Only a few 

\11Jhitefly adults were found in LA0716 leaflets and all of them were trapped in 

their glandular trichames. U\ 1609 {L. peruvianum), CNPH1039 and Japão (L. 

pimpinel!ifolium) and !AC14-2-7 4 {L.esculentum x L. peruvianum) were the most 

infested genotypes. Based on cluster analysis, a tentative classification of the 

resistance degree was proposed to screen the genotypes. Among the screened 

genotypes, eight of them (three highly resistant, three moderately resistant, one 

susceptible and one highly susceptible) were selected to study B. tabaci 8-

biotype development under greenhouse conditions. This experiment was 

conducted by using leaflets with and without glandular exsudate. lntact leaflets 

of LA0716 were less accepted for oviposition than leaflets without exsudate, 

which suggests an antixenotic effect. LA1584 (L. pimpinellifo/ium) showed 

antibiotic resistance because nymphal survival was reduced and nymphal 
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developmental time was increased. Antixenotic resistance of LA 1739 and 

Pl134417, based on reduction of oviposition, was not associated with glandular 

exsudate. Pl134417 reduced nymphal survival, which suggests an antibiotic 

effect. LA 1739 was suitable for insect development. LA 1609 was highly 

preferred for oviposition in the presence of exsudate, however it reduced insect 

survival. LA0462 (L peruvianum) showed an intermediate preference for 

oviposition, high egg viability and slightly negative interference on nymphal 

development. P25 and Santa Clara (L esculentum) were highly preferred for 

oviposition in the presence of exsudate, but they were not very suitable for 

insect development. 



1 INTRODUÇÃO 

Moscas-brancas são insetos fitófagos que, tanto na fase adulta como 

na imatura, sugam a seiva do floema, acarretando danos diretos em função do 

enfraquecimento das plantas hospedeiras. Também provocam danos indiretos, 

devido ao desenvolvimento de fungos sobre as folhas decorrente da excreção 

de "honeydew", o que interfere na fotossíntese. Além disso, são importantes 

transmissoras de fitoviroses (Berlinger, 1986; Norman et ai., s/d e Ohnesorge, 

1986). 

De acordo com Brown et a!. (1995a), a importância das moscas

brancas em cultivas de expressão econômica tornou-se crescente a partir da 

década de 80, em conseqüência da intensificação das atividades agrícolas em 

monocultivos irrigados e submetidos a altos índices de utilização de fertilizantes 

e pesticidas. Peregrine & Lemon ( 1986) afirmaram que os problemas 

associados a essa praga estão relacionados ao uso indiscriminado de 

inseticidas organo-sintéticos. 

Em 1986, a ocorrência de surtos populacionais do biótipo B de 

Bemísía tabaci (Gennadius, 1889) foi registrada nos Estados Unidos, 

provocando elevados prejuízos à planta ornamental bico-de-papagaio 

(Euphorbia pulcherrima Willd). Nos anos de 1990/91, as perdas em tomate 

decorrentes da infestação por essa praga e também das doenças por ela 

transmitidas, somadas ao custo do controle, foram da ordem de 125 milhões de 

dólares (Norman et aL, s/d}. 

No Brasil, Lourenção & Nagai (1994) constataram altas populações de 

B. tabaci no Estado de São Paulo em cultivas de hortaliças e ornamentais,
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sendo verificado o sintoma de prateamento da face superior das folhas de 

Cucurbita spp. Em virtude das características das infestações e da severidade 

dos danos observados, os autores sugeriram que se tratava do biótipo B de B. 

ta.baci. 

As principais técnicas para controle dessa praga incluem métodos 

culturais, químicos e biológicos, além da resistência de plantas. No entanto, 

muitas informações básicas são requeridas para implementar a aplicação 

desses métodos (Norman et a!., s/d). 

De acordo com Meagher Junior et ai. (1997), a resistência de plantas 

a insetos apresenta um grande potencial como estratégia de manejo em um 

programa integrado para controle de moscas-brancas. A seleção de cultivares 

resistentes pode ser acelerada se os mecanismos de resistência forem 

conhecidos (Pillemer & Tingey, 1976), embora, em muitos casos, o 

desconhecimento de tais mecanismos não impeça o desenvolvimento de 

programas de melhoramento de plantas. 

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar genótipos de 

tomateiro com relação à infestação pelo biótipo B de B. tabaci, bem como 

determinar o efeito de alguns deles sobre o desenvolvimento do inseto, visando 

determinar os mecanismos de resistência envolvidos. 



2 REVISÃO OE LITERATURA 

2.1 Generalidades sobre Bemisia tabaci (Gennadius, 1889} 

Bemísía tabaci (Gennadius, 1889) é uma espécie polífaga, 

registrando-se mais de 500 espécies vegetais, pertencentes a 7 4 famílias, como 

hospedeiras do inseto (Brown & Bird, 1992; Gerling, 1990). O modo 

especializado de alimentação das moscas-brancas, caracterizado pela rota 

intercelular dos estiletes até atingir o floema, capacita o inseto a adquirir e 

transmitir eficientemente geminiviroses, as quais infectam tecidos associados 

ao floema (Brown & Bird, 1992). 

No Brasil, Costa et ai. (1973) registraram a ocorrência de surtos 

populacionais de B. tabaci em culturas nos Estados do Paraná e São Paulo. 

Desde que o inseto encontrou condições favoráveis à multiplicação em soja, os 

autores atribuíram os surtos à larga faixa de plantio dessa cultura; além disso, 

condições favoráveis do ambiente também foram citadas como determinantes 

para o aumento populacional do inseto. Os autores também mencionaram a 

possibilidade de existência de um novo biótipo, mas tal fato não foi 

comprovado. 

Conforme Brown et a!. (1995a), a existência de biótipos de B. tabaci

foi proposta por volta de 1950, após a constatação de que populações 

morfologicamente semelhantes do inseto apresentavam diferenças nas 

características biológicas, relacionadas à gama de hospedeiros, adaptação à 

planta hospedeira e capacidade de transmissão de viroses. Técnicas 

moleculares como eletroforese de isoenzimas e DNA-PCR têm sido utilizadas 
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atualmente para evidenciar as diferenças entre populações do inseto (Guirao et 

ai., 1997; Legg, 1996). 

A crescente importância das moscas-brancas do gênero Bemisia tem 

sido associada à introdução e dispersão do biótipo designado B, o qual 

distingue-se do biótipo A por apresentar maior fecundidade, ampla gama de 

hospedeiros, resistência a vários inseticidas e capacidade de causar sintomas 

de fitotoxicidade às plantas, tais como o prateamento das folhas em 

cucurbitáceas e o amadurecimento irregular de frutos de tomateiro (Brown et 

ai., 1995; Costa & Brovvn, 1990; De Barro, 1995). O comércio de plantas 

ornamentais foi apontado como uma das mais importantes formas de 

disseminação do biótipo B (Brown & Bird, 1992; Brov,,1n et ai., 1995a). 

Bethke et ai. (1991) compararam populações de B. tabaci

provenientes de plantas de algodão e bico-de-papagaio, constatando que as 

fêmeas da população oriunda de bico-de-papagaio colocaram maior número de 

ovos do que as fêmeas da população de algodão, independente do hospedeiro 

utilizado para criação. Ninfas de ambas as populações, quando criadas em 

algodão, apresentaram maior tamanho do que aquelas criadas em bico-de

papagaio. Não foram constatadas diferenças significativas na longevidade das 

fêmeas e no tempo de desenvolvimento, nada se concluindo a respeito da 

adequação do hospedeiro a cada população. No entanto, com relação à 

capacidade reprodutiva, os autores concluíram que há diferenças biológicas 

entre essas duas populações. 

Utilizando padrões de bandas de esterase, Liu et ai. (1992) 

determinaram que as populações de B. tabaci da Califórnia, as quais diferiam 

entre si biologicamente, mas não morfologicamente, pertenciam a dois biótipos: 

um deles já referido nessa região (A) e outro introduzido recentemente (B). Os 

autores confirmaram o deslocamento do biótipo A de B. tabaci (A) pelo biótipo B 

no sudoeste dos Estados Unidos, em razão da maior agressividade do último, 

afirmando que a conseqüência desse processo poderia ser o desaparecimento 

do biótipo A na região considerada. 
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Perring et ai. ( 1992) confirmaram a introdução do novo biótipo de B. 

tabaci na Califórnia, por meio de eletroforese de foco isoelétrico. O ponto de 

partida para essa pesquisa foi a ocorrência de severa infestação de B. tabaci 

em crucíferas, raramente citadas,.ÇQ.me como hospedeiras do inseto. Os autores 

verificaram a indução do prateamento das folhas em Cucurbita spp. associada 

às moscas-brancas coletadas em brócolis, porém esse sintoma não ocorrreu 

quando foi utilizada a população coletada em algodão. 

Com base em estudos comportamentais e genômicos, Perring et ai. 

(1993) constataram que não houve cruzamento entre os dois biótipos, 

concluindo que se tratavam de espécies distintas. Posteriormente, o novo 

biótipo foi descrito como Bemisia argentifolii (Bellows et ai., 1994), porém seu 

status taxonômico é ainda motivo de muitas discussões no meio científico 

( Brown et ai., 1995 a e b; Rose li et ai., 1997). Br0\'\117 et a!. ( 1995b ), por meio de 

estudos de acasalamento e avaliação da capacidade de indução de desordens 

fitotóxicas, evidenciaram que Bemisia tabaci pode representar um complexo de 

espécies, no qual estaria incluída a nova espécie, B. argentifo/ii. Na Australia, 

De Barro & Hart (2000) estudaram as conseqüências biológicas dos 

acasalamentos entre os biótipos nativos e o exótico (B). Os resultados obtidos 

confirmaram a ocorrência de hibridação entre os biótipos, entretanto com 

pequeno número de fêmeas na progênie, sendo que todas apresentaram 

ovários não funcionais. 

No Brasi 1, Lourenção & Nagai ( 1994) relataram surtos populacionais 

de mosca-branca no Estado de São Paulo, a partir de 1991, nas culturas de 

tomate, bróco!is, berinjela, abóbora, algodão, feijão, além das infestações 

observadas em plantas ornamentais, como crisântemo ( Chrysantemum 

morifo/ium Ramat.) e bico-de-papagaio e em plantas daninhas, como Sida 

rhombifolia L., Sonchus o!eraceus L., Solanum viarum Dun. e lpomoea 

acuminata Roem. & Schult. Em virtude da ampla gama de hospedeiros e da 

ocorrência de sintomas de desordens como o prateamento das folhas em 
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aboboreira e amadurecimento irregular em tomate, os autores sugeriram que o 

biótipo B tinha sido introduzido no país. 

Segundo Villas Bôas (2000), o biótipo B de B. tabaci encontra-se 

altamente disseminado em diversas plantas hospedeiras, nas diferentes regiões 

do Brasil. Em tomate, a referida autora verificou alta taxa de reprodução 

cruzada, associada à alta similaridade entre populações de mosca-branca 

coletadas nos Estados de São Paulo e Bahia e no Distrito Federal, sugerindo 

que medidas de controle de populações do inseto podem ser extrapoladas para 

as diferentes regiões. 

2.2 Danos 

Conforme Schuster et ai. (1996), os danos provocados pela mosca

branca são classificados em diretos (danos não sistêmicos e desordens 

sistêmicas) e indiretos (transmissão de vírus, produção de "honey-dew' e 

presença do inseto). Os danos não sistêmicos manifestam-se principalmente 

como clorose, amarelecimento e abcisão prematura de folhas infestadas, 

resultando em murcha, redução do crescimento das plantas e, 

conseqüentemente, redução na quantidade e qualidade da produção. Esses 

danos são relacionados à Bemisia app, ao passo que, de acordo com os 

autores mencionados, as desordens fisiológicas, tais como o prateamento das 

folhas em abóbora e o amadurecimento irregular dos frutos de tomateiro, entre 

outras, foram registradas somente a partir de 1990, associadas, portanto, com 

populações de B. argentifolli. 

Cerca de 44 viroses são transmitidas por Bemisia spp., sendo as 

perdas decorrentes da infecção muito mais severas do que aquelas decorrentes 

dos danos diretos. A acumulação de "honey-dew" na face adaxial dos órgãos 

vegetais proporciona substrato para o crescimento de fumagina ( Capnodium 

spp. ), o que pode reduzir o valor comercial do produto ou até mesmo, torná-lo 

não comercializável. A presença do inseto, principalmente em plantas 
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ornamentais, pode reduzir o seu valor comercial, pois o consumidor tende a 

rejeitar esse produto (Schuster et ai., 1996). 

Em cultives de tomate infestados pela mosca-branca, Lourenção & 

Nagai (1994), verificaram que as plantas mostravam folhas parcialmente secas 

e frutos com amadurecimento irregular, não sendo constatada a doença "tomate 

yellow leaf curl virus" (TYLCV). A comercialização foi prejudicada, em virtude da 

necessidade de seleção dos frutos com maturação levemente irregular, porém 

mesmo assim, o produto apresentou cotação inferior no mercado. Em plantas 

de feijão, detectou-se 100% de infecção pelo vírus do mosaico dourado do 

feijoeiro. Em aboboreiras, constatou-se o prateamento das folhas, além da 

queda de produção e descoloração dos frutos, relacionados à desordem 

fisiológica anteriormente registrada nos Estados Unidos, conhecida como 

"squash silver!eaf'. Em algodoais, ocorreu queda precoce das folhas e 

manchamento das fibras pela excreção do inseto. As plantas ornamentais foram 

totalmente tomadas pela fumagina, prejudicando seu valor comercial. 

Riley & Palumbo (1995a) observaram que, com o aumento no número 

de ninfas de mosca-branca, ocorreu declínio significativo no peso e número de 

caixas colhidas de cantalupo (Cucumis melo L.), decréscimo no tamanho do 

fruto e no teor de sólidos solúveis totais e aumento da ocorrência de fumagina. 

Conforme Ri!ey & Palumbo (1995b), o nível de controle que promoveu uma taxa 

de retorno líquido de 70%, em áreas com baixa taxa de infestação de B. tabaci 

biótipo B, foi de 0,5 ninfa por 7,6 cm2 de área foliar, ao passo que, em 

plantações com alta densidade populacional do inseto, esse valor foi de 3 

adultos por folha, o que promoveu um retorno líquido de 170%, em relação à 

área não tratada com inseticida. 

Yee et ai. (1996), em condições de campo, estudaram os padrões de 

excreção de "honeydew' do biótipo B de B. tabaci em algodão. Verificaram que 

as ninfas excretam "honeydevl' continuamente e não somente durante períodos 

definidos do dia e que essa atividade não esteve diretamente relacionada ao 

potencial da água na folha e nem à temperatura. 
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2.3 Aspectos biológicos e comportamentais 

Berlinger et ai. (1983) determinaram, por meio de estudos "in vitro", 

que B. tabaci distingue pHs com 0,25 de variação, sendo preferidos os meios 

com pH entre 6 e 7,25. Experimentos "in vivo" demonstraram a preferência dos 

insetos por folhas de algodão com quatro meses de idade àquelas com dois 

meses. Uma vez que os pHs das folhas mais velhas e mais jovens foram 6,8 e 

5,9, respectivamente, confirmaram-se os resultados observados anteriormente. 

Em alguns casos, as viroses podem alterar a qualidade do hospedeiro 

para os insetos, especialmente quando este é utilizado para oviposição. Costa 

et a!. (1991) avaliaram essa hipótese, confinando fêmeas de B. tabaci em folhas 

de plantas sadias e infectadas por viroses transmitidas pelo inseto. No caso do 

tomate, o número de ovos, bem como a viabilidade do estágio imaturo, 

registrados em plantas sadias foram significativamente maiores em relação 

àqueles encontrados nas plantas infectadas pelo "chino dei tomate virus" 

(CdTV). Entretanto, de maneira geral, não foi constatada correlação entre o 

número de ovos e as taxas de sobrevivência do inseto, indicando que as 

fêmeas de B. tabaci não foram capazes de avaliar a qualidade potencial do 

hospedeiro para sua progênie. Embora as viroses tenham provocado aumento 

significativo nos níveis de aminoácidos livres em todos os hospedeiros, não foi 

observada nenhuma correlação entre esses teores e as taxas de sobrevivência 

e nenhuma relação entre os níveis de amonoácidos livres e a oviposição. Os 

autores discutiram os resultados com base na evolução recente da polifagia na 

espécie, o que poderia determinar a falha na capacidade de avaliação da 

qualidade do hospedeiro para sua progênie, quer seja pela não evolução dessa 

característica ou pela sua perda decorrente da expansão da gama de 

hospedeiros. 

Populações originadas de algodão e de bico-de-papagaio foram 

comparadas quanto ao desenvolvimento e fecundidade nesses dois 

hospedeiros por Bethke et ai. (1991 ). A fecundidade variou de acordo com a 
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origem das colônias e com o hospedeiro utilizado na criação do inseto. Fêmeas 

originadas de bico-de-papagaio colocaram, em média, 85, O ovos quando 

criadas em bico-de-papagaio e 51,2, em algodão, ao passo que a população 

originada de algodão colocou 22,3 ovos quando criada em bico-de-papagaio e 

31,8, em algodão. Não foram detectadas diferenças significativas para a 

duração do período de desenvolvimento entre as populações, verificando-se os 

valores de 23,2 dias e 23,6 dias para a população oriunda de bico-de-papagaio 

criada em bico-de-papagaio e algodão, respectivamente e 23,3 dias e 25,6 dias 

para a população proveniente de algodão, criada, respectivamente, em algodão 

e bico-de-papagaio. 

Tsai & Wang (1996) avaliaram o desenvolvimento, sobrevivência e 

reprodução de B. tabaci biótipo B, em berinjela, tomate, batata-doce, pepino e 

feijão. Os estudos foram efetuados com insetos mantidos em plantas de 

berinjela. A porcentagem de sobrevivência dos imaturos e a média de ovos por 

fêmea foram mais elevados em beriniela (88, 7% e 223, 7 ovos, 

respectivamente), enquanto que o feijão proporcionou a mais baixa taxa de 

sobrevivência (45,8%) e o pepino, o menor número de ovos/fêmea (66,0). O 

período de desenvolvimento variou de 17,3 dias (berinjela) a 20,9 dias (feijão). 

Em tomate, registraram-se os valores de 60,2% (sobrevivência), 167,5 

ovos/fêmea e 20,5 dias (duração do ciclo de desenvolvimento). 

Hoddle et ai. (1996) utilizaram técnica fotográfica para construir 

tabelas de vida para o biótipo B de B. tabaci, em bico-de-papagaio. Conforme 

os autores, essa técnica é apropriada para insetos que apresentam fase 

imatura séssil e colônias numerosas, possibilitando detectar a ocorrência de 

diferentes instares ninfais, bem como o número de mortos e a causa da 

mortalidade a cada instar. 

Avaliando o efeito de seis temperaturas sobre B. tabaci biótipo B, em 

berinjela, Wang & Tsai (1996) ·constataram que o tempo de desenvolvimento de 

ovo a adulto variou entre 105 dias a 15 ºC e 14 dias a 30ºC. O limiar de 

desenvolvimento para os estágios imaturos foi de 12,SºC. A sobrevivência de 
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ovo a adulto foi de 89% a 25°C e a oviposição variou entre 324 ovos por fêmea 

a 20°C e 22 a 35°C. Os autores concluíram que a faixa ótima de temperatura 

para esse inseto é de 20 a 30ºC. O efeito da alta temperatura (35ºC) foi 

evidenciado pelo desenvolvimento prolongado, menor longevidade do adulto e 

fecundidade reduzida. 

Conforme Skinner (1996a), usualmente, o estresse hídrico aumenta a 

suscetibilidade da planta à mosca-branca, enquanto que o estresse nutricional 

geralmente reduz o nível de infestação do inseto. Entretanto, esse autor 

verificou que a oviposição de B. tabaci biótipo 8 em plantas de algodão 

mantidas em casa-de-vegetação foi reduzida em 9% pelo estresse hídrico e não 

foi afetada pela deficiência de fósforo. No campo, foi constatado que a 

oviposição foi seis vezes maior nas parcelas irrigadas a cada duas semanas do 

que naquelas irrigadas semanalmente. Contudo, em condições sem chance de 

escolha, a oviposição não foi influenciada pela freqüência de irrigação. Com 

base em análise de regressão múltipla, foi sugerido que a oviposição não foi 

afetada pela taxa de transpiração ou temperatura da folha. O potencial de água 

na folha, a concentração de sacarose e de aminoácidos foram os principais 

fatores envolvidos na seleção hospedeira em B. tabaci biótipo B, sendo a 

oviposição maior em folhas com baixo potencial de água e baixas 

concentrações de sacarose e aminoácidos. 

Skinner ( 1996b) estudou o efeito da temperatura da folha na 

oviposição de B. tabaci biótipo B, em plantas de algodão e pepino. Os valores 

mínimo e ótimo de temperatura da folha foram 16 e 31ºC, respectivamente, 

independentemente da espécie vegetal. A oviposição ocorreu mesmo na mais 

alta temperatura da folha (43°C), entretanto, detectou-se preferência pelo lado 

da folha com a menor temperatura. Dessa forma, os autores concluíram que, 

embora o biótipo B de B. tabaci seja capaz de reproduzir-se a elevadas 

temperaturas, há preferência por temperaturas mais baixas, mesmo abaixo do 

ótimo para a oviposição. 
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Fungos endofíticos podem ser capazes de aumentar a resistência a 

herbívoros pela produção de metabólitos tóxicos. Dessa forma, estudos foram 

realizados visando determinar se a adequação do tomateiro à mosca-branca 

seria afetada pela colonização pelo fungo endofítico Acremonium strictum. 

Embora os adultos tenham preferido se alimentar em tomate inoculado, as 

ninfas não se desenvolveram melhor nessas plantas. Quando as plantas foram 

cultivadas sob regime normal de irrigação, nenhuma diferença foi observada, 

entretanto, quando submetidas a estresse hídrico, a mortalidade média foi 1, 7 

vezes maior nas plantas inoculadas (Vida!, 1996). 

Apesar de relatos de que as ninfas recém-eclodidas movimentam-se 

poucos milímetros antes de se fixar na folha, Summers et ai. (1996) verificaram, 

em condições de laboratório, que ninfas recém-eclodidas de B. tabaci biótipo B, 

foram capazes de se locomover a distâncias superiores a 50 mm, alcançando 

folhas adequadas para sua fixação em quatro espécies de plantas (Brassica 

oleracea var. botrytis L., Sonchus oleraceus L., Lactuca serrio/a L. e Malva 

parvifolia L. ). Esses mesmos autores discutiram a importância de tal 

comportamento, para a condição de campo, na sobrevivência da mosca-branca 

no inverno, pois ninfas recém-eclodidas poderiam se mover de folhas 

senescentes, as quais não suportariam o desenvolvimento até a fase adulta, 

para folhas jovens da mesma planta ou de outras adjacentes. 

Ainda com relação à movimentação de ninfas recém-eclodidas do 

biótipo B de B. tabaci, Summers ( 1997) demonstrou que as respostas foram 

sempre em direção à luz (fototaxia positiva) e que não houve nenhuma resposta 

à gravidade. Tal comportamento sugere que uma intensidade de luz mínima 

pode ser necessária para estimular a atividade inicial do inseto, a qual pode ser 

fundamental para sua sobrevivência capacitando os indivíduos que se 

encontram em folhas senescentes durante o inverno a encontrarem folhas 

adequadas para o seu desenvolvimento, na parte superior da planta. 

Brewster et ai. (1997) estudaram a dinâmica de B. tabaci biótipo B em 

uma fazenda com cultivo orgânico misto, efetuando o monitoramento semanal 
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da população do inseto com amostragem através de "batida-de-pano" e a cada 

duas semanas, com contagens visuais. As culturas do tomate e berinjela foram 

consideradas as mais atrativas, observando-se dois picos populacionais, nos 

plantios ao final de setembro e somente um pico quando plantada mais tarde. 

Experimentos de simulação usados para explicar essas tendências permitiram 

sugerir que esse picos resultaram preferencialmente da interação entre data de 

plantio e temperatura do que da heterogeneidade espacial do sistema de cultivo 

da fazenda. 

Jancovich et ai. (1997) desenvolveram uma câmara de alimentação e 

dieta artificial para criação do biótipo B de B. tabaci do estágio de ovo até o 

quarto ínstar ninfa! sob condições assépticas. O aparato consistiu de uma placa 

plástica com reservatório para dieta, coberta com Parafilm® esticado, mantido 

fixo por outra placa plástica e clipes. A dieta que proporcionou os melhores 

resultados foi composta de 5% de extrato de levedura em 30% de sacarose. O 

tempo de desenvolvimento foi comparável àquele observado na literatura sobre 

hospedeiros naturais, no entanto, não foram obtidos adultos. 

Segundo Bernays & Minkenberg (1997), os herbívoros generalistas 

apresentam duas vantagens em relação aos especialistas, citadas como a 

maior disponibilidade de recursos alimentares e a possibilidade de 

diversificação dos alimentos para melhorar o balanço nutricional e/ou para 

reduzir a exposição a altos níveis de determinados aleloquímicos. Entretanto, 

testando essa hipótese para B. tabaci biótipo B, não foram verificadas 

diferenças significativas para a sobrevivência e fecundidade, quando os 

alimentos (algodão, feijão e cereja-rasteira) foram oferecidos individualmente ou 

em grupo. Além disso, o comportamento dos insetos foi alterado quando em 

presença das três fontes alimentícias, comprovado pela maior mobilidade dos 

adultos entre as plantas. 
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2.4 Resistência de plantas a Bemisia spp. 

O desenvolvimento de variedades resistentes às moscas-branCâs 

pode influenciar os padrões de dispersão das viroses por elas transmitidas, em 

razão das alterações no tamanho, atividade e comportamento de populações da 

praga provocadas pelas cultivares resistentes, sendo, portanto, importante 

componente no manejo dessas fitoviroses (Heinz & Zalom, 1995). 

Lourenção (1980) confirmaram a não-preferência para oviposição de 

PI 171451 e PI 229358, em ensaio sem chance de escolha. Verificaram 

também que a oviposição foi maior em plantas mais jovens (14 dias}, 

independentemente do genótipo e que o desenvolvimento do inseto não foi 

influenciado pelos materiais utilizados. 

Estudando o desenvolvimento de B. tabaci em genótipos de feijão, 

Boiça Júnior & Vendramim (1986) verificaram diferenças entre os genótipos 

para a duração do período de incubação, período ninfal e de ovo-adulto, na 

época das "águas"; na época da "seca", não foram constatadas diferenças entre 

os materiais apenas para o período ninfa!. Os autores observaram que o ciclo 

foi muito curto em Goiano Precoce, Carioca e G 2618, ao passo que em 

Bolinha, o ciclo foi longo, sugerindo a ocorrência de resistência do tipo 

antibiose. 

Kisha (1981) verificou a função dos tricomas glandulares de quatro 

cultivares de tomate na captura de adultos de B. tabaci, em condições de 

campo. Os tricomas glandulares foram uni, bi ou tetralobados. Poucas moscas

brancas foram capturadas nas folhas . mais jovens, sendo que esse número 

aumentou progressivamente com a idade da folha. O mesmo autor, avaliando a 

densidade de tricomas em folíolos opostos adjacentes ao terminal em plantas 

com cerca de dois meses, constatou que a captura ocorreu de maneira similar 

nas duas faces das folhas, apesar da maior densidade de tricomas na face 

superior. Maior captura foi constatada em Strain B, provavelmente em função 

do menor porte da planta, desde que não houve diferença estatística entre as 
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cultivares quanto à densidade de tricomas. A maior parte dos adultos 

capturados foi constituída de fêmeas. Concluiu-se que, embora os tricomas 

glandulares confiram limitado grau de resistência às moscas-brancas, a captura 

de maior proporção de fêmeas limitaria o número de ovos e, 

conseqüentemente, a taxa de reprodução, como também reduziria a taxa de 

transmissão de viroses, uma vez que os machos são vetores menos eficientes 

do que as fêmeas. 

Avaliando cultivares e acessos selvagens de Lycopersicon spp. em 

relação ao "tomato leaf curl virus" (TLCV), Muniyappa et ai. (1991) constataram 

que, em quatro acessos de Lycopersicon hirsutum (PI 390658, PI 390659, LA 

386 e LA 1777) e em duas linhas de Lycopersicon peruvíanum (PI 127830 e PI 

127831 ), não foram verificados sintomas da doença, em condições de campo. 

O número de adultos da mosca-branca variou de O a 4 (genótipos resistentes) a 

5 a 25 (genótipos suscetíveis). Em condições de laboratório, adultos de B. 

tabaci, após período de aquisição de 24 horas, foram confinados em gaiolas 

contendo os genótipos que não mostraram sintomas da doença no campo, 

obtendo-se a confirmação da resistência. Testes adicionais demonstraram que 

a sobrevivência dos insetos nos acessos resistentes PI 390658, PI 390659 e PI 

127830 não ultrapassou 3 dias, enquanto que, naqueles suscetíveis, os insetos 

sobrevive;am até 25 dias. 

Por meio da avaliação da densidade e tipo de tricomas presentes em 

diversos genótipos de Lycopersicon spp., Channarayappa et ai. (1992) 

determinaram os mecanismos de resistência do tomateiro à B. tabaci. Os tipos 

de tricoma nas folhas foram separados de acordo com o critério apresentado 

por Luck'Atill, sendo que os autores incluíram as subdivisões dos tricomas do 

tipo V e VI, além do novo tipo, denominado tipo VIII. As moscas-brancas foram 

freqüentemente capturadas nos tricomas glandulares do tipo Vlc. L. escu/entum 

apresentou os tricomas não-glandulares do tipo Ili, Va, Vb e o glandular Via, ao 

passo que L. hirsutum diferiu das outras espécies pela presença de tricomas 

glandulares tipo Vlc. Em testes realizados com moscas-brancas confinadas em 
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gaiolas no campo, observou-se que a sobrevivência dos insetos foi afetada logo 

no início do experimento, não sendo encontrados ovos ou ninfas nos genótipos 

resistentes, ao contrário do que ocorreu no genótipo suscetível, que 

proporcionou mortalidade muito baixa e alta fecundidade, comprovando-se que 

L. hirsutum foi a espécie menos afetada pela virose "tomato leaf curl virus"

(TLCV), em função da captura dos adultos antes da transmissão da doença. Os 

tricomas podem interferir na oviposição, fixação à planta e alimentação. Em 

g�ra!, os seus efeitos mecânicos dependem da densidade, posição, 

comprimento e tipo. Conforme os resultados obtidos nesse trabalho, os autores 

atribuíram maior importância ao tipo do que à densidade dos tricomas. A 

resistência observada pelos autores foi do tipo antixenose. Os autores 

concluíram que o desenvolvimento de variedades resistentes ao vetor 

apresenta tanta importância quanto a resistência à virose. 

Heinz & Zalom (1995) avaliaram a variação nos padrões de oviposição 

e crescimento populacional de B. tabaci biótipo B em cultivares e espécies 

selvagens de Lycopersicon spp., em relação às características da planta 

(densidade dos tricomas e posição da folha) e do inseto (tamanho e dias de 

exposição à planta) em laboratório. Tricomas e posição da folha foram os 

índices que melhor explicaram a oviposição nos genótipos de tomateiro. Apesar 

da oviposição ocorrer em todas as cultivares, as maiores taxas ocorreram em 

folhas com alta densidade de tricomas e próximas ao ápice da planta. 

Resultados similares foram obtidos para a avaliação dos padrões de oviposição, 

em campo e do número de ninfas do inseto em gaiolas contendo plantas de 

duas cultivares que ocuparam posições extremas na classificação em função da 

oviposição e densidade dos tricomas. Assim, o uso de cultivares relativamente 

glabras de tomateiro poderia afetar o crescimento populacional do inseto, em 

função da redução nas taxas de oviposição, além de favorecer o controle 

biológico, pois a eficiência dos inimigos naturais, de modo geral, aumenta com 

o decréscimo da densidade dos tricomas. Entretanto, uma tendência diferente

foi observada para a oviposição da mosca-branca em espécies selvagens. Para 
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Lycopersicon chilense e Lycopersicon chimielewski, a freqüência de oviposição 

decresceu significativamente com o aumento do número de tricomas e 

proximidade ao ápice da planta. Para L. hirsutum e Lycopersicon 

pimpinellifolium, a análise de regressão foi similar, porém não significativa. Para 

Lycopersicon parviflorum e Lycopersicon peruvianum, as oviposições 

aumentaram significativamente com o aumento da densidade de tricomas e da 

posição da folha em direção ao ápice. Altos níveis de resistência foram 

observados em L. hirsutum e L. pennellii, com redução significativa no número 

de ovos, em testes efetuados em laboratório e campo. Portanto, outros fatores 

de resistência, além da contribuição parcial dos tricomas em algumas espécies 

selvagens, podem ser importantes nessas espécies selvagens. 

O desenvolvimento de B. tabaci em diferentes genótipos de tomateiro 

foi estudado por Mori!lo & Marcano (1997), em condições de laboratório, a 

25ºC, 75% U.R. e fotofase de 12 horas. Os valores extremos para período de 

incubação e duração da fase ninfa! foram de 5,87 e 7,00 dias em Río Grande e 

de 12,87 e 14,96 dias no híbrido FMX-1066N, respectivamente. A longevidade 

do adulto variou de 11,82 a 17,51 dias nos genótipos FMX-1066N e FMX-1031, 

respectivamente. O período de oviposição foi mais longo em Rio Grande (19, 18 
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constatada no híbrido FMX-1065NJ (204,36 ovos/fêmea) em contraste com o 

valor de 69,42 ovos/fêmea observado em FMX-1066N. O comportamento do 

inseto foi avaliado em condições de laboratório (26°C, 70% U.R. e fotofase de 

12 horas), em teste com livre escolha. Constataram-se diferenças significativas 

quanto ao número de adultos/folíolo (3,20 a 17,47, em FMX-1067N e FMX-

1065NJ, respectivamente), número de ovos (27,50 a 119,50, em FMX-1067N e 

FMX-1065NJ, respectivamente). O híbrido FMX-1065NJ apresentou a maior 

pilosidade, entretanto esta característica não pôde ser associada à maior 

fecundidade e preferência para oviposição e abrigo, pois outro híbrido que 

apresentou pilosidade semelhante (FMX-1067N) não foi preferido para 

oviposição. 
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Técnicas de avaliação da resistência de L escu/entum e genótipos 

selvagens ao "TYLCV" avaliadas por Belén Picá & Nuez (1998) incluíram: a) 

inoculação em massa (planta infectada pelo "TYLCV" suportando alta 

população de B. tabaci foi introduzida em casa-de-vegetação contendo os 

genótipos), b) inoculação em gaiolas individualizadas a partir de moscas

brancas virulíferas e c) infecção natural no campo. As inoculaçpes artificiais 

conduziram aos mais elevados níveis de infecção, no entanto, as respostas a 

cada técnica variaram dependendo do nível de resistência do genótipo. Os 

autores concluíram que a inoculação em massa não é adequada para avaliar 

genótipos de tomateiro quanto à resistência ao "TYLCV", pois algtJmas plantas 

suscetíveis escaparam da infecção provavelmente devido ao mecanismo de 

antixenose e à perda de infectividade do vetor. Assim, o acesso PE-30 de L 

peruvianum foi considerado resistente no teste com inoculação massa!, porém, 

em condições de campo e gaiolas, tal resultado não foi confirmado. Os autores 

sugeriram que a forma serreada e estreita dos folíolos, bem como a presença 

de tricomas poderia estar interferindo na utilização desse genótipo pela mosca-

branca. 

Oriani (1998) verificou que os genótipos selvagens de feijão ARC 3s e 

ARC Ss apresentaram resistência dos tipos não-preferência oviposição e não 

preferência para alimentação e/ou antibiose à B. argentifolii. Visto que esses 

genótipos foram pouco atrativos ao inseto (ensaio com chance de escolha), a 

autora mencionou que são pequenas as possibilidades desses materiais 

adquirirem o vírus do mosaico dourado do feijão. 

Segundo Nombela et ai. (2000), a expressão da resistência, à, /Bemisia 

tabaci biótipo B em tomate pode ser mediada pelo mesmo gene que confere 

resistência a outros organismos, evidenciando a existência de similaridades 

entrn os mecanismos de resistência de cultivares de tomate às moscas 

brancas, afídeos e nematóides. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado em casa de veg�taç�o do Centro de 

Fitossanidade, Instituto Agronômico de Campinas (IAC) (Campinas, SP) e em 

casa de vegetação e laboratório do Setor de Resistência de Plantas a Insetos 

do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP). As coordenadas 

geográficas do IAC são: latitude 22°S4' S, longitude 47°05' VV e altitude 67 4 m, 

enquanto as de Piracicaba são: latitude de 22°42'30" S, longitude de 47°38'30" 

\IV e altitude de 546 m. Os dados de temperatura e umidade relativa durante o 

experimento realizado em Campinas foram obtidos por meio da Estação 

Agrometeorológica do IAC. Em Piracicaba, temperatura e umidade relativa 

foram monitorados pelo uso de um termo-higrógrafo. 

3.1 Criação estoque de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B 

Para o experimento realizado no IAC, utilizou-se a criação estoque 

mantida em plantas de soja pelo Centro de Fitossanidade desse Instituto. Para 

os experimentos realizados em Piracicaba, a criação foi iniciada a partir da 

introdução de plantas de soja e bico-de-papagaio infestadas com ovos e ninfas 

da mosca-branca, provenientes da criação do IAC. A população do inseto foi 

mantida em casa de vegetação. Periodicamente, plantas jovens ( soja e bice

de-papagaio) livres de infestação eram introduzidas para propiciar substrato 

para alimentação e oviposição dos insetos. 
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3.2 Infestação de 35 genótipos de tomateiro por B. tabaci biótipo B 

As médias de temperatura e umidade relativa registradas durante o 

experimento foram de 21ºC e 69%, respectivamente. 

Para preparo das mudas, inicialmente as sementes foram colocadas em 

celas de caixa para germinação, preenchidas com uma mistura de terra e 

composto orgânico. Para facilitar a emergência, as sementes foram cobertas 

com substrato à base de vermiculita. As caixas foram mantidas sobre uma 

bancada da casa de vegetação com lâmina de água permanente, mantendo as 

condições hídricas ideais da germinação ao transplante. Dezessete dias após a 

semeadura, as mudas dos genótipos de tomateiro foram transplantadas para 

vasos de cerâmica com cerca de 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura e 

preenchidos com mistura de terra e composto orgânico. Sob os vasos, colocou

se um prato de plástico preenchido periodicamente com água, suprindo as 

necessidades hídricas das plantas ao longo do experimento. Os vasos foram 

mantidos sobre bancadas em casa de vegetação (Figura 1 ). Foram 

posicionados 12 vasos em cada bancada. As mudas foram amarradas com 

barbante ou fiti!ho plástico a varas de bambu, que serviram para tutorá-las até 

o final do experimento. Cerca de 45 dias após o transplante, realizou-se a poda

das plantas, reduzindo-as à altura de 0,5 m, com remoção de folhas velhas. 

Após a poda, aplicou-se sulfato de amônia às plantas na dosagem 

recomendada. Quinze dias após a poda, procedeu-se à pulverização foliar 

semanal durante duas semanas. 

3.2.1 Genótipos de tomateiro 

Os seguintes genótipos, separados por espécie/subespécie/híbrido de 

tomateiro, foram utilizados: 
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Lycopersicon escu/entum Mill.: IACS4-4-16G, P25, Santa Clara, UC82, 

VF145B, VFN8, VFNA, WVIRG36 e WVIRG106 

Lycopersicon hirsutum Dunal: L03683, L03684, LA1739, LA1740 e Pl127826 

Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Mull.: Pl134417, Pl134418 e 

WIR3611 

Lycopersicon pennellii (Correi!) D'Arcy: LA0716 

Lycopersicon peruvianum (L) Mill: LP102, LA1609, LA0444-1, LA0462 e 

Pl128659 

Lycopersicon peruvianum var. humifusum C.H.Mull.: LA0385 

Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.: CNPH1039, IAC237, Japão, LA1584, 

NAV1062, Pl126925, Pl126931 e W!R2920 

Híbridos (L. esculentum x L. peruvianum): Camila, IAC14-2-7 4, Stevens. 

Com exceção de LA 1739 e LA 17 40 (procedentes da Universidade de 

Davis, Califórnia), UC82 (cedidas pelo pesquisador Carlos Rossi, do IB

Campinas) e Santa Clara (adquiridas no comércio), as sementes dos demais 

genótipos foram obtidas junto ao Banco de Germoplasma da Embrapa 

Hortaliças (Brasília, OF) ou no !AC. 

3.2.2 Infestação das plantas de tomateiro 

Sementes pré-germinadas de soja foram colocadas em sac9s plásticos 

(15 cm de diâmetro), deixando-se três plantas por saco. Os sacos foram 

preenchidos com mistura de terra e composto orgânico. Para evitar infestação 

das plantas, os sacos foram mantidos em telados até sua utilização. Os vasos 

foram transferidos para a casa de vegetação da criação estoque de B. tabaci 

biótipo B, onde permaneceram por 5 dias. Posteriormente, os sacos com as 

plantas de soja foram colocados nas mesmas bancadas dos vasos de cerâmica 

dos genótipos de tomateiro (três sacos/bancada}. A emergência dos adultos de 
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mosca-branca das plantas de soja deu-se aproximadamente 20 a 30 dias após 

a infestação, coincidindo seu início com a semana na qual foi efetuada a poda 

dos 35 genótipos de tomateiro . As brotações apicais e laterais das plantas de 

soja foram eliminadas para evitar a oviposição dos insetos recém-emergidos. 

Os sacos plásticos com as plantas de soja . foram removidos da casa de 

vegetação duas semanas após o início da emergência. 

Figura 1. Vista parcial dos 35 genótipos avaliados quanto à infestação pela 

mosca-branca 
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3.2.3 Avaliações 

Observações preliminares relativas ao número de adultos de mosca

branca foram feitas para assegurar a ausência de infestação prévia e monitorar 

a presença do inseto na casa de vegetação nas semanas seguintes à 

emergência do inseto. As avaliações do ensaio, semanais, foram iniciadas 40 

dias após a emergência dos adultos das plantas de soja, perdurando por cinco 

semanas. Selecionaram-se os folíolos situados na posição mediana da 3ª 

ou 4
ª

folha a partir do ápice das plantas, o qual foi denominado de "folíolo novo", 

efetuando-se a contagem do número de adultos vivos e mortos de B. tabaci

biótipo B presentes nas faces adaxial e abaxial. Em seguida, esses folíolos 

foram removidos e acondicionados em sacos de papel, envolvidos com saco 

plástico, para posterior manuseio. A fim de preservar a qualidade do material, 

os folíolos foram armazenados em geladeira até sua utilização. Em laboratório, 

sob microscópio estereoscópico (aumento de 16x), efetuou-se a contagem do 

número de ovos e ninfas. Uma semana após a remoção do primeiro folíolo, 

efetuou-se a contagem do número de adultos no folíolo que permaneceu na 

mesma posição do !ado oposto da folha ("folíolo velho"}, sendo o folíolo 

também removido para avaliação do número de ovos e ninfas. A identificação 

das folhas das quais foram removidos os "folíolos novos" foi efetuada 

grampeando-as com fitilhos plásticos de cores diferentes para cada avaliação. 

Em cada avaliação, removeram-se três folíolos de cada planta. Nos "folíolos 

novos", as avaliações foram feitas em: 07/04, 14/04, 21/04, 28/04 e 05/05/99. 

Nos "folíolos velhos", as avaliações foram feitas em: 14/04, 21/04, 28/05, 05/05 

e 12/05/99. 
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3.2.4 MeçJição da área foliar 

Os folíolos removidos tiveram seu contorno desenhado em papel, com 

auxílio -de uma luminária com lâmpada fluorescente colocada sob uma 

superfície de vidro. O contorno dos folíolos foi recortado, sendo suas áreas 

medidai:, com o medidor portátil de área foliar LI-COR (LAI 3000A) (Figura 2). 

Para cada folíolo, foram feitas três leituras de área foliar, adotando-se o valor 

resultante da média dessas observações. 

Figura 2. Mesioor J:)ortát+I de área_ foliar. 
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3.2.5 Delineamento experimental e análises estatísticas 

O experimento foi instalado em blocos ao acaso, em esquema de 

parcelas subdivididas, com três repetições, totalizando 525 parcelas 

experimentais (considerando-se as cinco avaliações). Cada observação foi 

constituída pela média de três folíolos. Realizou-se a análise da variância, 

sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

Foram realizadas análises de correlação entre as médias dos 

genótipos para as variáveis número de adultos, ovos e ninfas em folíolos novos 

e velhos, e entre estas médias e as áreas foliares médias dos 35 genótipos (P 

� 0,05). 

Realizou-se análise de cluster para os 35 genótipos, utilizando-se o 

método "Weighted pair-group average" e a distância euclidiana. 

3.3 Desenvolvimento de B. tabaci biótipo B em genótipos de tomateiro 

't ':t 1 Cnnf1"namti.nto ti.m gainlac:: pia' c::t"1cac:. V■V'■ -■ ■■ • •" •• .., ■-■ - ■ - ...,.. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação com base de 2,5 m 

x 2,5 m e altura de 2,5 m, sendo o teto de vidro e as paredes de tela. A 

temperatura e a umidade relativa variaram de 15 a 39ºC e 40 a 100%, 

respectivamente. 

3.3.1.1 Obtenção das plantas de tomateiro 

Foram utilizados oito genótipos de tomateiro (Lycopersicon spp. ), os 

quais foram previamente selecionados em ensaio anterior (item 3.2). Os 

genótipos utilizados foram: LA0462 e LA1609 (L peruvianum), LA0716 (L. 

pennellil), LA1584 (L pimpinellifolium), LA1739 (L hirsutum), Pl134417 (L. 
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hirsutum f. g/abratum), P25 e Santa Clara (L esculentum). Efetuou-se a pré

germinação das sementes desses genótipos em condições de laboratório, que 

consistiu em mantê-las em placa de Petri com alta saturação de umidade, por 

aproximadamente oito dias ou até que a germinação fosse constatada. 

Posteriormente, as plântulas foram transferidas para caixa de germinação de 

isopor contendo substrato à base de vermiculita, apropriado para essa 

finalidade. Após o enraizamento, as mudas foram transplantadas para sacos 

plásticos com diâmetro de 15 cm e altura de 25 cm contendo mistura de solo, 

matéria orgânica e areia (uma planta/saco plástico). O experimento. foi 

instalado quando as plantas estavam com 33 dias de idade (18 dias após o 

transplante). As plantas foram mantidas eretas com o auxílio de um tutor (vara 

de bambu), preso a cada planta por meio de fitilho plástico. 

3.3.1.2 Infestação 

Para infestação dos insetos, foram selecionados folíolos opostos 

medianos e subapicais de uma folha posicionada no 3º e 4º nós a partir do 

ápice da planta. Utilizaram-se quatro folíolos por planta, sendo dois sem a 

remoção do exsudato glandular dos tricomas e os dois opostos, com a 

remoção. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, em esquema 

fatorial, com quatro repetições. Para remover o exsudato glandular, embebeu

se algodão hidrófilo em álcool comercial, passando-o sobre a superfície inferior 

do folíolo e em seguida, em água destilada, aguardando-se a sua secagem 

antes da infestação. Uma gaiola plástica de 0,75 polegadas de diâmetro e 1,0 

cm de altura (2,85 cm2
) foi instalada em cada folíolo selecionado (Figura 3). 

Dez casais de adultos de mosca-branca da criação estoque foram aspirados e 

introduzidos em cada gaiola através de uma pequena abertura circular, a qual 

foi vedada com fita crepe após a liberação dos insetos. Os adultos foram 

confinados durante 24 horas, para possibilitar a oviposição no folíolo. Após 
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esse tempo, as gaiolas, bem como os insetos, foram removidos dos folíolos. No 

final do desenvolvimento ninfal, os folíolos infestados foram envolvidos por 

gaiolas de "voil" branco (15 x 5 cm) (Figura 4), semelhantes à relatada por 

Souza & Vendramim (2000) para recuperar os adultos emergidos. As variáveis 

observadas foram: número de adultos vivos e mortos 24 horas após a 

liberação, número de ovos e viabilidade da fase e período de incubação. A 

contagem de ovos e ninfas foi feita com o auxílio de uma lupa manual com 

aumento de 20x. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

3.3.2 Confinamento em gaiolas de "voil" 

O ensaio foi realizado em casa de vegetação com teto de plástico 

leitoso e paredes com tela anti-afídeo, com sistema de nebulização para 

redução da temperatura. As variações de temperatura e umidade foram de 8 a 

34ºC e 40 a 100%, respectivamente. 

3.3.2.1 Obtenção das plantas de tomateiro 

Procedeu-se de maneira similar ao relatado no item 3.3.1.1, sendo o 

transplante das mudas para os sacos plásticos ( 15 cm de diâmetro) feito aos 

21 dias e a infestação, realizada 15 dias após o transplante. Os genótipos 

utilizados foram os mesmos referidos no item 3.3.1.1. 
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Figura 3. Gaiola plástica utilizada nos estudos da biologia da mosca-branca. 

Figura 4. Gaiolas de "voil" utilizadas nos estudos da biologia da mosca-branca. 



28 

3.3.2.2 Infestação 

Realizaram-se os mesmos procedimentos adotados para o 

confinamento em gaiolas plásticas, selecionando-se folhas do 3º e 4º nós a 

partir do ápice, com remoção ( ou não) do exsudato glandular de ambas as 

superfícies das folhas com álcool comercial a 70% e em seguida com água 

destilada. Entretanto, nesse caso, utilizaram-se três folíolos por planta, em 

delineamento experimental de blocos ao acaso em esquema fatorial, com três 

blocos. O confinamento dos insetos deu-se em gaiolas de "voil" (15 cm x 5 cm), 

fechadas com velcro (Figura 4). Adultos da mosca-branca (50 casais) foram 

aspirados da criação estoque e introduzidos na gaiola de "voil", onde 

permaneceram durante 24 horas para oviposição. As folhas infestadas, ao final 

do desenvolvimento das ninfas, foram novamente envolvidas pelas gaiolas de 

"voil" para confinar os adultos emergidos. As variáveis observadas foram: 

número de ovos e viabilidade da fase, período de incubação, número de ninfas, 

duração da fase ninfa! e viabilidade da fase (com base na presença de 

exúvias). Para contagem de ovos e ninfas e determinação do sexo dos adultos 

emergidos, utilizou-se uma lupa manual com aumento de 20x. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (P s; O, 05). 

3.3.3 Contagem de tricomas 

Para tentar estabelecer relações entre os resultados obtidos e as 

prováveis causas da resistência, contagens do número de tricomas foram 

efetuadas posteriormente aos experimentos. 

A densidade foi determinada pela contagem de tricomas presentes em 

um mm
2 

na face adaxial e abaxial dos folíolos de tomateiro, sob microsQópio 

estereoscópico, com 40 vezes de aumento. 
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Convencionou-se adotar a denominação para os tratamentos como 

"folíolos com e sem exsudato", com base em materiais como LA0716, Pl134417 

e LA 1739, no entanto, essa terminologia pode não ser a mais adequada, em 

razão das diferenças entre as proporções de tricomas glandulares e não

glandulares em genótipos de tomateiro e também pelo fato de que, pela 

metodologia utilizada, não se assegure que somente o exsudato foi removido. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Infestação de 35 genótipos de tomateiro por Bemisia tabaci 

{Gennadius, 1889) biótipo B 

4.1.1 Vaiiáveis avaliadas 

4.1.1.1 Folíolos novos 

4.1.1.1.1 Número de adultos vivos 

Não foram constatadas diferenças significativas entre genótipos e 

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

folíolos novos (Tabela 1 ). 

Para essa mesma variável, na face abaxial, verificaram-se diferenças 

significativas entre genótipos nas duas últimas avaliações (Tabela 2). Na quarta 

avaliação, os genótipos menos infestados foram L03684, LA0716, LA1739, 

LA1740, Pl126931, Pl127826, Pl134417 e Pl134418, diferindo de Camila, 

CNPH1039, Japão e PI126925,. mas não diferindo de 23 outros genótipos 

avaliados. Dentre os menos infestados, LA0716, LA1739, Pl127826 e Pl134417 

apresentaram valores nulos para essa variável. Na última avaliação, os 

genótipos menos infestados foram os mesmos registrados para a penúltima 

avaliação, com exceção de L03684 e Pl126931. Os genótipos menos infestados 

diferiram de CNPH1039, Japão, LA1609, NAV1062 e PI126925, não diferindo, 

entretanto, de 24 outros genótipos avaliados. Nessa avaliação, não foram 
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registrados adultos vivos em LA0716, LA1739, LA1740, Pl127826, Pl134417 e 

Pl134418. Dentre os genótipos mais infestados, os maiores valores foram 

registrados em Japão (quarta avaliação) e LA1609 (quinta avaliação). Nesses 

genótipos, observam-se grandes incrementes da terceira para a quarta 

avaliação (Japão) e da quarta para a quinta avaliação (LA1609). Considerando 

todas as avaliações, LA0716 e Pl134417 foram os únicos genótipos que não 

apresentaram adultos vivos, sem diferir, contudo de LA 1739, LA 17 40, PI 127826 

e Pl134418, os quais apresentaram médias baixas, e de 24 genótipos com 

infestações intermediárias. Camila, CNPH1039, Japão, LA1609 e Pl126925 

constituíram o grupo mais infestado, ocorrendo em LA1609 o maior valor para 

adultos vivos na face abaxial dos folíolos novos. Nas duas últimas avaliações, 

ocorreram as maiores médias para essa variável, diferindo significativamente 

daquelas observadas nas anteriores. 

As médias dos genótipos registradas para número de adultos vivos na 

face adaxial+abaxial somente não diferiram entre si na segunda avaliação 

(Tabela 3). Na primeira avaliação, a menor infestação (igual a zero) foi 

constatada em LA444-1, LA0716 e Pl134417, diferindo dos valores observados 

em LA1609 e P1126925. Na terceira avaliação, além de LA444-1, LA0716 e 

Pl134417, também Pl134418 e VVIR3611 não apresentaram adultos vivos. 

Esses genótipos, juntamente com LA1584, LA1739, LA1740 e Pl127826, que 

constituíram o grupo menos infestado, diferiram, entretanto, de apenas um 

genótipo (Camila). Na avaliação seguinte, LA0716, LA1739, Pl127826, 

Pl134417 (médias iguais a zero) e L03684, LA0462, LA1740, Pl126931, 

Pl128659 e Pl134418 foram os menos infestados, diferindo de Camila, 

CNPH1039, Japão e Pl126925. Dentre os mais infestados, Japão apresentou a 

maior média, verificando-se um grande incremento nos valores registrados da 

terceira para a quarta avaliação. Na última avaliação, os genótipos que não 

apresentaram adultos vivos (LA0716, LA1739, Pl127826, Pl134417 e 

Pl134418) diferiram de CNPH1039, Japão, LA1609, NAV1062 e Pl126925. Da 

quarta para a quinta avaliação, registrou-se um incremento na média para 
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LA1609. Considerando-se todas as avaliações, os genótipos menos infestados 

foram LA0716 e Pl134417 (os únicos com infestação nula nas cinco 

avaliações), além de LA1739, LA1740, Pl127826 e Pl134418. Os valores 

registrados nesses materiais, entretanto não diferiram de um total de 24 

genótipos que apresentaram infestações intermediárias. Como mais infestados, 

destacaram-se Camila, CNPH1039, Japão, LA1609 e Pl126925. O número de 

insetos variou de maneira similar ao registrado para a face abaxial de folíolos 

novos. 

4.1.1.1.2 Número de adultos mortos 

Diferenças significativas entre os genótipos foram constatadas para o 

número de adultos mortos na face adaxial de folíolos novos somente a partir da 

terceira avaliação (Tabela 4). Assim, nessa avaliação, LA0716 apresentou o 

maior valor, diferindo de todos os outros genótipos. Para a quarta avaliação, 

além de LA0716, foram verificados adultos mortos também em l,A,CS4-4-16G, 

L03683, LA1739, Pl127826, Pl134417, Pl134418, VF145B e VVVIRG36. Em 

WVIRG36, ocorreu o maior valor para essa variável, diferindo dos demais 

genótipos, com exceção de L03683, LA0716, LA1739, Pl127826, Pl134417, 

Pl134418 e VF145B. Na última avaliação, LA0716 apresentou o maior número 

de adultos mortos, diferindo dos valores registrados nos demais genótipos, 

seguido de VF1458, sendo a média nesse último material diferente das 

verificadas nos demais, com exceção de LA1739, LA1740, P25, Pl127826, 

Pl134417, P1134418, UC82 e VVVIRG36. Considerando a média de todas as 

avaliações, LA0716 propiciou o maior número de adultos mortos, seguido por 

WVIRG36, sendo a média nesse último material diferente das verificadas nos 

demais, com exceção de IACS4-4-16G, L03683, L03684, LA1739, LA1740, 

P25, Pl127826, Pl134417, Pl134418, UC82 e VF145B. A média de adultos 

verificada na última avaliação foi a mais elevada, diferindo das anteriores. 
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Quanto ao número de adultos mortos na face abaxial, LA0716 

apresentou as maiores médias na primeira e terceira avaliações, diferindo dos 

demais genótipos (Tabela 5). Na segunda avaliação, a maior média foi 

verificada em LA 0716, diferindo dos demais genótipos, com exceção de 

LA1739, Pl134418 e WVIRG36. Na quarta avaliação, a maior média foi 

registrada em PI 134418 a qual foi superior àquelas verificadas nos demais 

genótipos, excetuando-se LA0716, LA1739 e VF145B. Na última avaliação, 

LA0716, seguido de P!127826, promoveram os maiores valores para adultos 

mortos. Em LA1740, PI134417, Pl134418 e UC82 foram registradas 

mortalidades intermediárias, que diferiram apenas do valor observado em 

LA0716. Considerando todas as avaliações simultaneamente, a maior média 

ocorreu em LA0716, cujo valor diferiu dos demais genótipos. LA0716 foi 

também o único genótipo a apresentar valores não nulos em todas as 

avaliações. Não foram constatadas diferenças entre as quatro primeiras 

avaliações, as quais diferiram da última avaliação, na qual foi registrada a maior 

média. 

Para o somatório do número de adultos mortos nas faces adaxial e 

abaxial dos folíolos novos, as médias seguiram o mesmo padrão constatado 

para a face abaxial, na primeira e terceira avaliações (Tabela 6). Na segunda 

avaliação, LA0716 também apresentou a maior média, sem diferir, porém, de 

Pl134418 e WVIRG36. Já na quarta avaliação, o maior valor foi registrado em 

Pl134418, diferindo de 28 dos genótipos estudados. Não se constataram 

diferenças entre esse valor e aqueles observados em LA0716, LA 1739, 

PI127826, Pl134417, VF1458 e WVIRG36. Para a última avaliação, LA0716 

promoveu a maior média,' diferindo de Pl127826 (segundo maior valor) e de 

LA1739, LA1740, P25, Pl134417, Pl134418, UC82, VF145B e WVIRG36, os 

quais apresentaram mortalidades intermediárias e dos 25 genótipos restantes, 

dentre os quais 23 apresentaram mortalidade nula. Considerando todas as 

avaliações, os resultados foram semelhantes aos relatados para a face abaxial, 
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isto é, LA0716 (maior média) diferiu dos demais genótipos. A última avaliação 

foi a que promoveu maiores médias, diferindo das demais. 

4.1.1.1.3 Número de ovos 

Para número de ovos na face adaxial, não foram constatadas diferenças 

entre os genótipos apenas na terceira avaliação (Tabela 7). Na primeira, 

LA0716 e Pl134418 foram os menos infestados, diferindo de LA444-1 (maior 

valor), NAV1062 e WIR2920. Na avaliação seguinte, as menores infestações 

foram observadas em LA0716, Pl134417 e Pl134418, diferindo de Japão, 

NAV1062 e Pl126925. Na quarta avaliação, os genótipos que promoveram as 

maiores médias (IAC237, Camila, CNPH1039, NAV1062, Pl126925, UC82, 

VFN8 e WIR2920) diferiram de LA0716, LA1739, LA1740, Pl127826, Pl134417 

e P1134418, que também foram os menos infestados na última avaliação. 

Nessa última avaliação, os genótipos mais infestados (que diferiram dos menos 

infestados) foram: !AC237, Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, Japão, LA1609, 

NAV1062, Pl126925, Pl126931, Santa Clara, Stevens, VF1458, VFN8, 

WVIRG36, VVIR2920 e WVIRG106. Em nenhuma das avaliações, foram 

registrados ovos em LA0716. Os menores valores, considerando-se as médias 

de todas as avaliações, foram observados em LA0716 e Pl134418, porém sem 

diferir de L03683, L03684, LA0385, LA0462, LA1584, LA1739, LA1740, 

Pl127826, Pl134417 e VFNA. Em IAC237, Japão, NAV1062, Pl126925 e 

WIR2920, ocorreram os maiores valores para essa variável, no entanto, 23 

genótipos não diferiram dessas médias. As médias observadas nas três 

primeiras avaliações foram as mais baixas, diferindo daquelas registradas nas 

duas avaliações subseqüentes. A última avaliação promoveu os maiores 

valores para número de ovos na face adaxial de folíolos novos. 

Constataram-se diferenças significativas entre genótipos para o 

número de ovos na face abaxial de folíolos novos em todas as avaliações 

(Tabela 8). Na primeira avaliação, Japão, L03683, L03684, LA1609, Pl126925 e 
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WIR2920 foram os mais infestados, ao passo que os menores valores foram 

verificados em LA0716, Pl134417 e Pl134418. Na segunda, quarta e quinta 

avaliações, os genótipos menos infestados foram LA0716, LA1739, LA1740, 

Pl127826, PI134417 e Pl134418. Esses genótipos diferiram de IAC14-2-74 e 

Pl126925 na segunda avaliação e de Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-

4-16G, Japão, LA1609, P25, Pl126925, Stevens, UC82, VFNB e WIR2920, na

quarta avaliação. Na última avaliação, aqueles genótipos menos infestados 

diferiram dos mesmos genótipos citados na quarta avaliação, com exceção de 

WIR2920, além de IAC237, LA0385, LA0444-1, LP102, NAV1062, Santa Clara, 

VF145B, WVIRG36, WIR3611 e WVIRG106. Na terceira avaliação, LA0716, 

LA1739, Pl127826, Pl134417e Pl134418 promoveram as menores médias, 

diferindo significativamente de CNPH1039, IACS4-4-16G, Pl126925, VFN8 e 

WIR2920. O genótipo L03684, altamente infestado na primeira avaliação, 

apresentou redução de infestação nas avaliações seguintes. Considerando-se a 

média de todas as avaliações, os únicos genótipos nos quais não houve 

oviposição foram LA0716 e Pl134418, no entanto, esses valores não diferiram 

daqueles verificados em LA1739, Pl127826 e Pl134417, os quais apresentaram 

médias baixas e de LA0385, LA0444-1, LA0462, LA1584, LA1740, Pl126931, 

Pl128659, VFNA e WIR3611 (oviposições intermediárias). Os genótipos mais 

ovipositados foram Camila, CNPH1039, lAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, 

LA1609, NAV1062, P25, Pl126925, Stevens, VF145B, VFN8, \AlVIRG36 e 

WIR2920. As médias das avaliações cresceram de maneira similar às da face 

adaxial. 

Já para a face adaxial+abaxial de folíolos novos (Tabela 9), na 

primeira avaliação, LA0716, Pl134417 e Pl134418 foram os menos 

ovipositados, diferindo de Japão, L03683, L03684, LA 1609, PI 126925 e 

WIR2920 (maior infestação). Na segunda avaliação, os menores valores foram 

registrados nos genótipos LA0716, LA1740, Pl134417 e Pl134418, os quais 

diferiram de IAC237, Camila, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, L03684, P25, 

Pl126925, VFN8 e WIR2920. Os maiores valores para essa variável foram 
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verificados em IAC14-2-74 e Pl126925. Na terceira avaliação, os extremos 

foram LA0716, LA1739, Pl127826 e Pl134418 (menos ovipositados) e 

CNPH1039, IACS4-4-16G, Japão, VFN8 e WIR2920 (mais ovipositados). 

LA 17 40 e PI 134417 também apresentaram médias relativamente baixas, as 

quais não diferiram dos genótipos menos ovipositados. Na penúltima avaliação, 

os menores valores foram registrados em LA0716, LA1739, Pl127826, 

Pl134417 e Pl134418; esses valores, no entanto, não diferiram daqueles 

verificados em L03684, LA0385, LA0444-1, LA0462, LA1584, LA1740, 

Pl126931, Pl128659, WIR3611e W\JIRG106. Nessa avaliação, VVIR2920 foi o 

mais ovipositado, sem diferir, contudo, de 27 dos genótipos avaliados. Na última 

avaliação, os genótipos que apresentaram as mais baixas infestações (LA0716, 

LA 17 40, P! 127826, PI 134417 e PI 134418) diferiram dos demais genótipos, com 

exceção de L03684, LA0462, LA 1584, LA 1739 e VFNA. Em nenhuma 

avaliação, constatou-se a ocorrência de ovos no genótipo u�.0716. Verificaram

se as menores médias de número de ovos ( considerando-se a média das cinco 

avaliações), em LA0716, Pl134417 e Pl134418, as quais diferiram de 25 

genótipos. A maior infestação foi registrada em PI 126925, que, por sua vez não 

diferiu de 26 genótipos. Verificaram-se as maiores médias para essa variável 

nas duas últimas avaliações, sendo que a média observada na quinta avaliação 

diferiu da penúltima. As três primeiras avaliações, que não diferiram entre si, 

produziram médias de infestação significativamente inferiores às avaliações 

seguintes. 

4.1.1.1.4 Número de ninfas 

Quanto ao número de ninfas na face adaxial de folíolos novos, não se 

constataram diferenças significativas entre genótipos nas três primeirás 

avaliações (Tabela 1 O). Na penúltima avaliação, o maior valor para essa 

variável foi observado em WIR2920, diferindo de todos os demais genótipos, 

com exceção de IAC237, Camila, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, LA0444-1, 
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NAV1062, P25, Pl126925, Pl126931, Santa Clara, VFN8 e VFNA. Na quinta 

avaliação, verificou-se infestação nula em LA0385, LA0444-1, LA0462, LA0716, 

LA1739, Pl127826, Pl134417 e Pl134418, que juntamente com L03683, 

L03684, LA1740, Pl128659 e UC82 formaram o grupo de materiais menos 

ovipositados, diferindo de IAC237, CNPH1039, Japão, NAV1062 e Pl126925. 

Dentre os mais infestados, CNPH1039 apresentou a maior média para número 

de ninfas na última avaliação. Considerando as médias de todas as avaliações, 

LA0385, LA0462, LA0716, LA1739, LA1740, Pl134417 e Pl134418 propiciaram 

valores mais baixos para número de ninfas na face adaxial. Essas médias 

diferiram significativamente daquelas observadas nos genótipos IAC237, VFN8 

e WIR2920, não diferindo, contudo, dos valores registrados para os demais 

materiais. Os únicos genótipos nos quais não ocorreu infestação ninfal, em 

qualquer das avaliações, foram LA1739 e Pl134418. A maior média para essa 

variável ocorreu na última avaliação, sucedida pela média da avaliação anterior, 

a qual não diferiu da primeira avaliação. As menores médias foram verificadas 

na segunda e terceira avaliações. 

Do mesmo modo relatado anteriormente para ninfas na face adaxial, 

diferenças significativas entre genótipos na face abaxial de folíolos novos foram 

registradas somente nas duas últimas avaliações (Tabela 11 ). Na penúltima 

avaliação, os genótipos que não apresentaram ninfas (IAC237, LA0385, 

LA0444-1, LA0462, LA0716, LA1584, LA1739, LP102, Pl127826, Pl134417 e 

Pl134418) diferiram apenas de WIR2920, no qual foi registrada a maior média. 

Para a última avaliação, registrou-se a maior infestação em !AC14-2-74, cuja 

média diferiu significativamente de todos os genótipos nos quais não ocorreram 

ninfas (LA0385, LA0444-1, LA0462, LA0716, LA1739 e P!134418) e de LA1740. 

Com base nas médias dos genótipos para todas as avaliações, LA0462, 

LA0716, LA1740, Pl134417 e Pl134418 foram os menos infestados, diferindo, 

entretanto, apenas de P25 e WIR2920. Com relação às médias do número de 

ninfas por avaliação, verificou-se o maior valor na última avaliação, diferindo 
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significativamente das infestações observadas nas avaliações anteriores, as 

quais não diferiram entre si. 

Diferenças significativas entre genótipos para número de ninfas na 

face adaxial+abaxial de folíolos novos também foram verificadas apenas nas 

duas últimas avaliações (Tabela 12), de modo semelhante ao relatado para 

essa mesma variável nas faces adaxial e abaxial, isoladamente. Os genótipos 

menos infestados na penúltima avaliação foram LA0385, LA0462, LA0716, 

LA1584, LA1739, LP102, Pl127826, Pl134417 e Pl134418 (todos com 

infestação nula), além de VF145B, cujas médias, no entanto, diferiram apenas 

de W!R2920. Na última avaliação, LA0385, LA0444-1, LA0462, LA0716, 

LA1739 e P1134418 mantiveram infestação nula, diferindo significativamente de 

IAC237, CNPH1039, I.L�.C14-2-74, Japão (com o maior valor), NAV1062, 

PI 126925 e Santa Clara. Considerando todas as avaliações, a não ocorrência 

de ninfas foi verificada somente em Pl134418. Esse valor nulo, entretanto, 

somente diferiu das médias observadas em P25, VFN8 e WIR 2920, ocorrendo 

nesse último material o maior valor para número de ninfas. A maior infestação 

foi verificada na última avaliação, cuja média diferiu significativamente das 

demais. Não foi constatada diferença significativa entre a primeira e a quarta 

avaliações que promoveram infestações intermediárias. O menor valor, 

registrado na terceira avaliação, não diferiu da média obtida na segunda 

avaliação. 
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Tabela 1. Número de adultos vivos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 

IAC237 0,000 
CAMILA 0,078 

CNPH1039 0,000 
IAC14-2-74 0,008 

IACS4-4-16G 0,000 
JAPÃO 0,000 
L03683 0,000 

L03684 0,010 
LA0385 0,000 

LA0444-1 0,000 
LA0462 0,000 
LA0716 0,000 
LA1584 0,000 

LA1609 0,000 
LA1739 0,000 
LA1740 0,000 
LP102 0,000 

NAV1062 0,000 
P25 0,040 

Pl126925 0,000 
Pl126931 0,000 
Pl127826 0,000 
Pl128659 0,000 
Pl134417 0,000 
Pl134418 0,000 
S.CLARA 0,000 
STEVENS 0,000 

UC82 0,000 
VF145B 0,000 

VFN8 0,000 
VFNA 0,025 

WVIRG36 0,000 
WIR2920 0,066 
WIR3611 0,000 

WVIRG106 0,000 

Média 0,006 A 

2 
0,000 
0,000 
0,000 
0,015 
0,000 
0,000 
0,016 
0,044 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,069 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,062 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,010 
0,018 
0,000 
0,011 
0,000 
0,021 
0,000 
0,087 
0,033 
0,000 

0,010 A 

Avaliações 1• 2 

3 
0,000 
0,049 
0,000 
0,007 
0,022 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,040 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,015 
0,000 
0,000 
0,010 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,013 
0,016 
0,008 
0,000 
0,053 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,006 A 

4 5 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,015 
0,013 0,000 
0,056 0,000 
0,016 0,026 
0,000 0,013 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,078 
0,000 0,000 
0,000 0,024 
0,000 0,000 
0,000 0,055 
0,008 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,051 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,014 0,037 
0,000 0,012 
0,019 0,030 
0,079 0,091 
0,000 0,051 
0,017 0,043 
0,050 0,093 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 

0,007 A 0,017 A 
Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na · 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P :,; 0,05�. 
2 Dados originais transformados para 1/(x+1) 

Média 

0,000 a 
0,024 a

0,000 a 
0,009 a 
0,007 a 
0,010 a 
0,011 a 
0,013 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,008 a 
0,000 a 
0,000 a

0,028 a 
0,000 a 
0,005 a 
0,000 a 
0,010 a 
0,012 a 
0,012 a 
0,010 a

0,002 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,012 a 
0,008 a 
0,013 a 
0,036 a 
0,010 a 
0,032 a 
0,027 a 
0,028 a 
0,006 a 
0,000 a 

linha) não 
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Tabela 2. Número de adultos vivos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

abaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
; 2 

IAC237 0,179 a 0,188 a 
CAMILA 0,396 a 0,209 a 

CNPH1039 0,338 a 0,392 a 
IAC14-2-74 0,076 a 0,380 a 

IACS4-4-16G 0,223 a 0,380 a 
JAPÃO 0,160 a 0,150 a 
L03683 0,475 a 0,043 a 
L03684 0,300 a 0,132 a 
LA0385 0,167 a 0,066 a 

LA0444-1 0,000 a 0,131 a 
LA0462 0,042 a 0,000 a 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,094 a 0,064 a 
LA1609 0,780 a 0,267 a 
LA1739 0,033 a 0,021 a 
LA1740 0,068 a 0,000 a 
LP102 0,323 a 0,282 a 

NAV1062 0,207 a 0,000 a 
P25 0,096 a 0,263 a 

Pl126925 0,776 a 0,311 a 
Pl126931 0,308 a 0,031 a 
Pl127826 0,010 a 0,000 a 
Pl128659 0,270 a 0,221 a 
Pl134417 0,000 a 0,000 a 
Pl134418 0,050 a 0,000 a 
S.CLARA 0,057 a 0,106 a 
STEVENS 0,164 a 0,203 a 

UC82 0,030 a 0,173 a 
VF145B 0,036 a 0,210 a 

VFN8 0,196 a 0,224 a 
VFNA 0,216 a 0,063 a 

WVIRG36 0,212 a 0,260 a 
WIR2920 0,363 a 0,092 a 
WIR3611 0,163 a 0,033 a 

WVIRG106 0,197 a 0,099 a 
Média 0,165 A 0,165 A 

Avaliações 1• 2 

3 
0,466 a

0,720 a

0,658 a 
0,357 a 
0,356 a 
0,285 a 
0,091 a 
0,083 a 
0,044 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,020 a 
0,443 a 
0,013 a

0,022 a 
0,327 a 
0,183 a

0,145 a 
0,390 a 
0,077 a 
0,000 a 
0,067 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,169 a

0,227 a 
0,179 a 
0,354 a 
0,252 a, 
0,134 a 
0,279 a 
0,355 a 
0,000 a 
0,314 a 
0,161 A 

4 
0,522 abc 
1,267 bc 
1,294 bc 
0,748 abc 
0,334 abc 
2,301 e 
0,295 abc 
0,062 a 
0,412 abc 
0,462 abc 
0,069 ab 
0,000 a 
0,234 abc 
0,749 abc 
0,000 a 
0,016 a 
0,138 abc 
0,263 abc 
0,421 abc 
1,298 bc 
0,043 a 
0,000 a 
0,068 ab 
0,000 a 
0,052 a 
0,125 ab 
0,632 abc 
0,686 abc 
0,441 abc 
0,6161 abc 
0,239 abc 
0,329 abc 
0,598 abc 
0,188 abc 
0,509 abc 

0,291 B 

5 

0,301 abcd 
0,477 abcd 
0,944 bcd 
0,594 abcd 
0,187 abcd 
1,319 cd 
0,194 abcd 
0,054 ab 
0,680 abcd 
0,712 abcd 
0,308 abcd 
0,000 a 
0,056 ab 
2,581 d 

0,000 a 
0,000 a 
0,493 abcd 
0,830 bcd 

0,301 abcd 
0,873 bcd 
0,054 ab 
0,000 a 
0,049 ab 
0,000 a 
0,000 a 
0,087 abc 
0,493 abcd 
0,488 abcd 
0,644 abcd 
0,437 abcd 
0,220 abcd 
0,443 abcd 
0,398 abcd 
0,476 abcd 
0,680 abcd 
0,292 B 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 
diferem entre si pelo teste de Tukey t :-,; 0,05).
2 Dados transformados para 1/(x+1) 

Média 

0,310 abcd 
0,512 bcd 
0,625 cd 
0,373 abcd 
0,289 abcd 
0,449 bcd 

0,193 abcd 
0,117 abcd 
0,215 abcd 
0,180 abcd 
0,068 ab 
0,000 a 
0,087 abc 
0,656 d 

0,013 a 
0,020 a 
0,298 abcd 
0,226 abcd 
0,229 abcd 
0,626 cd 
0,090 abcd 
0,002 a 
0,124 abcd 
0,000 a 
0,019 a 

0,107 abcd 
0,309 abcd 
0,251 abcd 
0,288 abcd 
0,319 abcd 
0,169 abcd 
0,298 abcd 
0,330 abcd 
0,141 abcd 
0,314 abcd 

linha ) não 
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Tabela 3. Número de adultos vivos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial+abaxial de 

Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,179 ab 0,188 a 

CAMILA 0,406 ab 0,209 a 

CNPH1039 0,338 ab 0,392 a 

IAC14-2-74 0,083 ab 0,391 a 

IACS4-4-16G 0,223 ab 0,380 a 

JAPÃO 0,160 ab 0,150 a 

L03683 0,475 ab 0,055 a 

L03684 0,312 ab 0,176 a 

LA0385 0,167 ab 0,066 a 

LA0444-1 0,000 a 0,131 a 

LA0462 0,042 ab 0,000 a 

LA0716 0,000 a 0,000 a 

LA1584 0,094 ab 0,064 a 

LA1609 0,780 b 0,418 a 

LA1739 0,033 ab 0,021 " 

a 

LA1740 0,068 ab 0,000 a 
LP102 0,323 ab 0,282 a 

NAV1062 0,207 ab 0,000 a 

P25 0,132 ab 0,263 a 

Pl126925 0,776 b 0,358 a 

Pl126931 0,308 ab 0,031 a 

Pl127826 0,010 ab 0,000 a 

Pl128659 0,270 ab 0,221 a 

Pl134417 0,000 a 0,000 a 
Pl134418 0,050 ab 0,000 a 

S.CLARA 0,057 ab 0,116 a 

STEVENS 0,164 ab 0,224 a 

UC82 0,030 ab 0,173 a 

VF145B 0,036 ab 0,222 a 

VFN8 0,196 ab 0,224 a 
VFNA 0,228 ab 0,084 a 

WVIRG36 0,212 ab 0,260 a 

WIR2920 0,545 ab 0,208 a 

WIR3611 0,163 ab 0,069 a 

WVIRG106 0,197 ab 0,099 a 

Média 0,170 A 0,136 A 

folíolos novos de 

Avaliações1
' 

2 

3 4 

0,466 ab 0,522 abc 

0,892 b 1,267 bc 

0,658 ab 1,294 bc 

0,360 ab 0,748 abc 
0,377 ab 0,341 abc 

0,285 ab 2,429 e 

0,091 ab 0,306 abc 

0,083 ab 0,062 a 
0,044 ab 0,412 abc 

0,000 a 0,462 abc 
0,040 ab 0,069 a 

0,000 a 0,000 a 
0,020 a 0,234 abc 

0,443 ab 0,749 abc 

0,013 a 0,000 a 

0,022 a 0,016 a 
0,327 ab 0,138 ab 

0,183 ab 0,263 abc 
0,154 ab 0,427 abc 

0,390 ab 1,298 bc 
0,077 ab 0,043 a 

0,010 a 0,000 a 
0,067 ab 0,068 a 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,052 a 

0,169 ab 0,137 ab 
0,240 ab 0,632 abc 

0,202 ab 0,686 abc 
0,362 ab 0,513 abc 

0,252 ab 0,616 abc 
0,204 ab 0,247 abc 

0,279 ab 0,383 abc 
0,355 ab 0,598 abc 

0,000 a 0,188 abc 
0,314 ab 0,509 abc 

0,168 A 0,295 B 

genótipos de 

5 

0,301 abcde 

0,477 abcde 

0,944 ceie 

0,612 abcde 
0,187 abcde 

1,319 de 
0,217 abcde 

0,067 abc 
0,680 abcde 

0,712 abcde 
0,308 abcde 

0,000 a 
0,056 abc 

2,616 e 
0,000 " 

a 

0,024 ab 
0,493 abcde 

0,965 ceie 
0,301 abcde 

0,873 bcde 
0,114 abcd 

0,000 a 
0,049 abc 

0,000 a 
0,000 a 

0,120 abcd 

0,520 abcde 

0,520 abcde 
0,728 abcde 
0,4�9 abcde 
0,301 abcde 

0,519 abcde 
0,398 abcde 

0,476 abcde 
0,680 abcde 

0,308 B 
1 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P :s; 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1)

2 

tomateiro. 

Média 

0,310 abcdefg 

0,535 dêfg 

0,625 efg 

0,381 bcclefg 
0,294 abcdefg 

0,451 defg 
0,202 abcdefg 

0,129 abcdefg 
0,215 abcdefg 

0,180 abcdefg 
0,078 abcd 

0,000 a 
0,087 abcde 

0,717 g 

0,013 abc

0,025 abc 
0,298 abcdefg 

0,233 abcdefg 
0,242 abcdefg 

0,643 fg 
0,102 abcdef 

0,004 ab 
0,124 abcdefg 

0,000 a 
0,019 abc 

0,118 abcdefg 

0,321 abcdefg 

0,260 abcclefg 
0,310 abcdefg 

0,327 abcdefg 
0,206 abcdefg 

0,318 abcdefg 
0,400 cdefg 

0,150 abcclefg 
0,314 abcdefg 

linha) não 
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Tabela 4. Número de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,000 a 0,000 a 

CAMILA 0,000 a 0,000 a 

CNPH1039 0,000 a 0,000 a 

IAC14-2-74 0,000 a 0,000 a 
IACS4-4-16G 0,000 a 0,000 a 

JAPÃO 0,000 a 0,000 a 
L03683 0,000 a 0,000 a 

L03684 0,000 a 0,014 a 
LA0385 0,000 a 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 0,000 a 
LA0462 0,000 a 0,000 a 

LA0716 0,059 a 0,051 a 

LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,000 a 0,000 a 

LA.1739 0,000 a 0,000 a 

LA1740 0,000 a 0,000 a 
LP102 0,000 a 0,000 a 

NAV1062 0,000 a 0,000 a 
P25 0,000 a 0,000 a 

Pl126925 0,000 a 0,000 a 
Pl126931 0,000 a 0,000 a 

Pl127826 0,018 a 0,000 a 
Pl128659 0,000 a 0,000 a 

Pl134417 0,000 a 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,025 a 

S.CLARA 0,000 a 0,000 a 

STEVENS 0,000 a 0,000 a 

UC82 0,000 a 0,000 a 

VF145B 0,000 a 0,000 a 

VFN8 0,000 a 0,000 a 

VFNA 0,000 a 0,000 a 

WVIRG36 0,000 a 0,025 a 
WIR2920 0,000 a 0,000 a 

WIR3611 0,000 a 0,000 a 

WVIRG106 0,000 a 0,000 a 

Média 0,002 A 0,003 A 

Avaliações 1' 2

3 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,162 b 
0,000 a 

0,000 a 

0,038 a 

0,048 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,015 a 
0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,048 a 

0,021 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,018 a 
0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,009 A 

4 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 
0,013 ab 

0,000 a 

0,028 abc 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,040 abc 
0,000 a 

0,000 a 

0,034 abc 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,035 abc 

0,000 a 

0,046 abc 
0,105 bc 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,022 abc 

0,000 a 
0,000 a 

0,111 e 

0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,011 A 

5 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a

0,015 a 

0,000 a

0,015 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,329 e 

0,000 a 

0,000 a 
0,061 ab 

0,023 ab 
0,000 a 

0,000 a 
0,078 ab 

0,000 a 
0,000 a 

0,053 ab 
0,000 a 

0,067 ab 

0,042 ab 

0,000 a 

0,000 a 

0,038 ab 
0,109 b 

0,000 a

0,000 a 

0,080 ab 

0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,022 B 
Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 

diferem entre si pelo teste de Tukey t:,;: 0,05).
2 Dados transformados para 1/(x+1) 

Média 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 

0,000 a 
0,005 ab 

0,000 a 
0,008 ab 

0,003 ab 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

0,114 e 

0,000 a 
0,000 a 

0,026 ab 

0,014 ab 
0,000 a 

0,000 a 
0,014 ab 

0,000 a 
0,000 a 

0,024 ab 
0,000 a 

0,021 ab 

0,032 ab 

0,000 a 

0,000 a 

0,017 ab 

0,028 ab 

0,000 a 
0,000 a 

0,044 b 

0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 

linha) não 
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Tabela 5. Número de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

abaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 

IAC237 0,000 a 
CAMILA 0,000 a 

CNPH1039 0,000 a 
IAC14-2-74 0,000 a 

IACS4-4-16G 0,000 a

JAPÃO 0,000 a 
L03683 0,000 a 
L03684 0,000 a 
LA0385 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 
LA0462 0,000 a 
LA0716 0,143 b 
LA1584 0,000 a

LA1609 0,000 a 
LA1739 0,047 a 
LA1740 0,000 a 
LP102 0,000 a

NAV1062 0,000 a 
P25 0,000 a 

Pl126925 0,000 a 
Pl126931 0,000 a 
Pl127826 0,018 a 
Pl128659 0,000 a 
Pl134417 0,040 a 
Pl134418 0,024 a 
S.CLARA 0,000 a 
STEVENS 0,000 a 

UC82 0,000 a 
VF145B 0,000 a

VFN8 0,000 a 
VFNA 0,000 a 

WVIRG36 0,000 a 
WIR2920 0,000 a 
WIR3611 0,000 a 

WVIRG106 0,000 a 
Média 0,007 A 

2 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,084 b 
0,000 a 

0,000 a

0,016 ab 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,025 ab 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,015 ab 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,004 A 

Avaliações 1' 2

3 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,267 b 

0,000 a 
0,000 a 
0,018 a 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,006 A 

4 5 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,018 ab 0,459 e 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,034 ab 0,000 a 
0,000 a 0,042 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,080 b 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,050 ab 
0,070 b 0,059 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,021 ab 
0,011 ab 0,000 a

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,004 A 0,015 B 

1 Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 
diferem entre si pelo teste de Tukey JP::,; 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+í) 

Média 

0,000 a 
0,000 a 

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,167 b 
0,000 a 
0,000 a 
0,023 a

0,008 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,018 a 
0,000 a 
0,017 a 
0,035 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,004 a 
0,002 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,003 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 

linha ) não 
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Tabela 6. Númem de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial+abaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro. 

Campinas, SP, 1999. 

Genótipos Avaliações1 • 2-----------�------------ Média
1 2 3 4 5 

IAC237 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
CAMILA 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

CNPH1039 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a

IAC14-2-74 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
IACS4-4-16G 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,013 ab 0,015 ab 

JAPÃO 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
L03683 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,028 ab 0,015 ab 
L03684 0,000 a 0,014 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
LA.0385 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
LA0462 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
LA0716 0,209 b 0,139 b 0,390 b 0,060 abc 0,801 d 
LA1584 0,000 a 0,000 · a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
LA1739 0,047 a 0,016 a 0,055 a 0,061 abc 0,061 abc 
LA1740 0,000 a 0,000 a 0,048 a 0,000 a 0,059 abc 
LP102 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

NAV1062 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a

P25 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,078 abc 
Pl126925 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
Pl126931 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a

Pl127826 0,034 a 0,000 a 0,015 a 0,035 abc 0,141 e 
Pl128659 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a

Pl134417 0,040 a 0,000 a 0,000 a 0,046 abc 0,115 bc 
Pl134418 0,024 a 0,046 ab 0,000 a 0,152 e 0,108 abc 
S.CLARA 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
STEVENS 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a

UC82 0,000 a 0,000 a 0,050 a 0,000 a 0,060 abc 
VF145B 0,000 a 0,000 a 0,021 a 0,032 abc 0,109 abc 

VFN8 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
VFNA 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

WVIRG36 0,000 a 0,039 ab 0,018 a 0,111 bc 0,080 abc 
WIR2920 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
WIR3611 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

WVIRG106 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,000 a 
Média 0,009 A 0,006 A 0,013 A 0,014 A 0,032 B 
Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 

diferem entre si pelo teste de Tukey ÍP � 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1) 

0,000 a 
0,000 a

0,000 a 
0,000 a 
0,005 a 
0,000 a 
0,008 a 
0,003 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,256 b 
0,000 a 
0,000 a 
0,048 a

0,020 a 
0,000 a 
0,000 a

0,014 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,042 a 
0,000 a 
0,038 a 
0,062 a 
0,000 a 
0,000 a

0,021 a 
0,030 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,047 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 

linha ) não 
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Tabela 7. Número de ovos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face adaxial de 

folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,826 abc 1,214 abcde 
CAMILA 0,552 abc 1,263 bcde 

CNPH1039 0,334 abc 0,274 abcde 
IAC14-2-74 0,291 abc 1,042 abcde 

IACS4-4-16G 0,982 abc 0,419 abcde 
JAPÃO 0,568 abc 2,557 e 
L03683 0,402 abc 0,367 abcde 
L03684 0,242 abc 0,187 abcd 
LA0385 0,339 abc 0,168 abcd 

LA0444-1 1,779 e 0,230 abcde 
LA0462 0,207 abc 0,233 abcde 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,081 ab 0,199 abcd 
LA1609 0,787 abc 0,491 abcde 
LA.1739 0,483 abc 0,190 abcd 
LA1740 0,174 abc 0,016 ab 
LP102 1,090 abc 0,721 abcde 

NAV1062 1,394 bc 1,737 de 
P25 0,381 abc 0,514 abcde 

Pl126925 1,087 abc 1,636 cde 
Pl126931 0,816 abc 0,396 abcde 
Pl127826 0,195 abc 0,047 ab 
Pl128659 0,898 abc 0,367 abcde 
Pl134417 0,198 abc 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,152 abc 0,413 abcde 
STEVENS 0,311 abc 0,079 abc 

UC82 0,398 abc 0,476 abcde 
VF145B 0,115 abc 0,441 abc-de 

VFN8 0,710 abc 0,697 abcde 
VFNA 0,455 abc 0,168 abcd 

WVIRG36 0,415 abc 0,568 abcde 
WIR2920 1,489 bc 1,211 abcde 
WIR3611 0,666 abc 0,864 abcde 

WVIRG106 0,670 abc 0,138 abcd 
Média 0,459 A 0,407 A 

Avaliações1
• 

2 

3 4 

1,007 a 2,633 

0,655 a 2,414 

0,716 a 2,348 

0,648 a 1,445 

0;883 a 0,753 

0,870 a 1,446 

0,190 a 0,802 
0,238 a 0,487 

0,729 a 0,496 
0,558 a 0,833 

0,378 a 0,517 
0,000 a 0,000 
0,630 a 0,375 
0,334 a 0,993 

0,000 a 0,035 

0,106 a 0,061 
0,562 a 0,996 
0,683 a 2,399 

0,354 a 0,566 
0,400 a 3,131 
0,217 a 0,835 
0,013 a 0,016 
0,513 a 0,790 

de 
de 
de 

cde 
abcde 

cde 
abcde 
abcde 
abcde 
abcde 
abcde 
a 
abcd 
abcde 
ab 
abc 
abc-de 

de 
abcde 

de 
abc-de 
a 
abc-de 

0,148 a 0,025 a 
0,029 a 0,000 a 
0,474 a 1,132 abcde 
0,291 a 1,191 abcde 
0,339 a 1,963 de 
0,485 a 0,788 abc-de 
0,905 a 1,742 de 
0,251 a 0,645 abcde 
0,495 a 1•,379 bcde 
0,964 a 6,762 e 
0,390 a 0,599 abcde 
0,344 a 0,545 abcde 
0,397 A 0,763 B 

5 
2,882 d 

3,492 d 

2,989 d 
2,367 d 
1,376 bcd 
5,000 d 

0,876 abcd 
0,782 abcd 
0,690 abcd 
0,883 abcd 
0,808 abcd 
0,000 a 
1,465 cd 
2,219 d 
0,086 abc 
0,037 ab 
0,834 abc-d 
5,734 d 
0,842 abcd 
4,623 d 
2,945 d 
0,000 a 
1,038 abc-d 
0,000 a 
0,000 a 
2,668 d 

2,5,57 d 

_0,516 abcd 
1,873 d 
2,230 d 
0,930 abc-d 
3,955 d 
3,184 d 
1,457 cd 
2,361 d 
1,098 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na· 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P s; 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1) 

Média 

1,463 ghi 

1,266 fghi 
0,875 fghi 
0,940 fghi 
0,830 fghi 
1,464 ghi 
0,482 bc.cfefgh 
0,355 abcdef 
0,453 abcdefg 
0,729 efghi 
0,398 abcdefg 
0,000 a 
0,426 abcdefg 
0,791 efghi 
0,136 abcde 
0,076 abcd 
0,821 fghi 
1,747 h" 

ui 

0,513 cdefghi 
1,509 ghi 
0,732 efghi 
0,050 abc 
0,684 efghi 
0,068 abcd 
0,006 ab 
0,669 efghi 
0,561 cdefghi 
0,594 defghl 
0,576 cdefghi 
1,107 fghi 
0,441 abcdefg 
0,897 fghi 
1,889 i 
0,731 efghi 
0,579 cdefghi 

linha ) não 
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Tabela 8. Número de ovos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face abaxial de 

folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 3,126 abc 1,852 abcd 
CAMILA 1,210 abc 2,563 abcd 

CNPH1039 1,628 abc 2,729 abcd 
IAC14-2-74 2,996 abc 7,085 cd 

IACS4-4-16G 1,881 abc 4,392 bcd 
JAPÃO 4,006 bc 4,318 bcd 
L03683 5,028 bc 1,522 abcd 
L03684 7,612 e 3,450 abcd 
LA0385 0,483 abc 0,731 abc-d 

LA0444-1 1,648 abc 0,745 abcd 
LA0462 0,458 abc 0,280 abc 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,455 abc 0,597 abcd 
LA1609 5,530 bc 2,272 abcd 
LA1739 0,260 ab 0,095 ab 
LA1740 0,619 abc 0,075 ab 
LP102 2,671 abc 1,505 abcd 

NAV1062 1,863 abc 1,560 abcd 
P25 3,268 abc 3,742 abcd 

Pl126925 5,877 bc 8,175 rl 
u 

Pl126931 1,534 abc 1,150 abcd 
Pl127826 0,763 abc 0,104 ab 
Pl128659 2,033 abc 1,516 abcd 
Pl134417 0,000 a 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 1,646 abc 1,149 abcd 
STEVENS 1,406 abc 1,152 abcd 

UC82 1,000 abc 2,370 abcd 
VF145B 1,379 abc 1,647 abcd 

VFN8 2,749 abc 3,751 abcd 
VFNA 1,171 abc 0,550 abcd 

WVIRG36 1,561 abc 2,859 abcd 
WIR2920 9,002 e 4,200 bcd 
WIR3611 1,141 abc 0,717 abcd 

WVIRG106 2,041 abc 0,814 abcd 
Média 1,492 A 1,281 A 

Avaliações
1
• 2

3 
2,335 abcd 
3,197 abcd 
9,196 d 

4,389 bcd 
6,295 cd 
4,618 bcd 
2,484 abcd 
1,428 abcd 
1,873 abcd 
1,036 abcd 
0,972 abcd 
0,000 a 
0,793 abcd 
3,315 abcd 
0,026 a 
0,238 abc 
2,069 abcd 
2,853 abcd 
3,780 abcd 
4,990 cd 
1,260 abcd 
0,000 a 
0,917 abcd 
0,090 ab 
0,000 a 
2,962 abcd 
1,901 abcd 
2,167 abcd 
3,259 abcd 
5,903 cd 
1,537 abcd 
3,564 abcd 
5,954 cd 

0,523 abcd 
1,707 abcd 
1,634 A 

4 

3,112 abc 
15,216 e 

13,717 e 
6,789 e 

7,510 e 

12,388 e 

2,463 abc 
1,280 abc 
2,846 abc 
1,139 abc 
0,958 abc 
0,000 a 
0,678 abc 
8,308 e 

0,000 a 
0,117 ab 
2,833 abc 
5,279 bc 

9,117 e 

11,853 e 
1,236 abc 
0,000 a 
1,301 abc 
0,000 a 

0,000 a 
4,555 bc 

11,191 e 

6,756 e 

4,718 bc 
7,173 e 

2,825 abc 
3,959 bc 

15,207 e 

0,836 abc 
2,641 abc 
2,299 B 

5 

7,134 cd 
35,642 d 
13,381 cd 
31,028 d 
11,220 cd 

7,540 cd 

2,702 abcd 
2,091 abcd 
5,166 cd 
5,723 cd 
2,237 abcd 
0,000 a 
0,590 abc 

48,640 d 
0,047 ab 
0,000 a 

6,061 cd 
13,505 cd 
13,996 e.d
17,563 d

3,029 abcd 
0,000 a 
2,255 abc.d 
0,000 a 
0,000 a 
6,885 cd 

14,915 cd 
4,645 cd 

13,520 cd 

12,147 cd 
2,098 abcd 

13,218 cd 
4,154 bcd 
6,315 cd 

12,653 cd 
3,450 e 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 
diferem entre si pelo teste de Tukey �P :s; 0,05).
2 Dados transformados para 1/(x+í) 12 

Média 

3,079 def 
4,646 ef 
5,427 ef 
6,567 ef 
5,133 ef 
5,796 ef 
2,615 cdef 
2,461 bcdef 
1,629 abcdef 
1,533 abcdef 
0,831 abcdef 
0,000 a 
0,617 abcde 
5,960 ef 
0,080 ab 
0,184 abcd 
2,665 cdef 
3,387 ef 
5,421 ef 
8,397 f 
1,532 abcdef 
0,129 abc 
1,535 abcdef 
0,017 a 
0,000 a 
2,757 cdef 
3,163 ef 
2,716 cdef 
3,240 ef 
5,368 ef 
1,458 abcdef 
3,660 ef 
6,524 ef 
1,209 abcdef 
2,383 bcdef 

linha) não 



Tabela 

G enótipos 

IAC237 
CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
LA0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA1739 
LA1740 
LP102 

NAV1062 
P25 

Pl126925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
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9. Número de ovos/cm2 
de Bemisia tabaci biótipo B na face

adaxial+abaxial de folíolos novos de genótipos de tomateiro.

Campinas, SP, 1999.

1 2 
3,948 bcx:fe 3,847 cx:fef 
1,507 abcde 3,998 o:lef 
1,718 al:xx:le 2,853 al:xx:lef 
3,313 bcx:fe 8,237 f 
2,824 al:xx:le 4,674 def 
5,584 cx:fe 7,741 ef 
5,367 cx:fe 1,944 abcx:lef 
7,798 ooe 3,717 ooef 
0,802 abcde 0,828 abcdef 
3,573 bcde 1,176 abcdef 
0,591 al:xx:I 0,461 abcde 
0,000 a 0,000 a 
0,484 abc 0,803 abcdef 
8,945 de 2,678 abcdef 
0,674 abcde 0,311 abcx:l 
0,800 abcde 0,088 ab 
3,736 ba::fe 1,935 abcx:lef 
3,763 bcde 3,200 bcdef 
3,608 bcde 4,188 cx:fef 
7,157 ooe 10,188 f 
2,321 abcde 1,454 abcdef 
0,928 abcde 0,160 abc 
2,925 bcde 1,723 abcdef 
0,226 ab 0,000 a 

Avaliações1 • 2

3 
3,571 bc 
4,286 bc 
9,849 c 
5,440 bc 
7,151 c 
6,171 c 
2,648 abc 
1,684 abc

2,762 abc 
1,540 abc 
1,311 abc 
0,000 a 
1,629 abc 
3,996 bc 
0,026 a 
0,309 ab 
2,414 abc 
3,608 bc 
4,123 bc 
5,424 bc 
1,430 abc 
0,013 a 
1,369 abc 
0,274 ab 

4 5 
Média 

6,520 de 10,755 d 5,080 
18,338 de 39,329 d 5,935 
17,784 de 18,464 d 6,096 

8,951 de 35,657 d 7,787 
7,939 de 12,728 d 6,030 

12,972 de 18,942 d 8,853 
3,446 cx:fe 4,450 d 3,321 
1,822 aba:!e 2,692 abcd 2,925 
3,079 ba:fe 6,163 d 2,037 
2,019 abcde 6,466 d 2,393 
1,389 abcx:le 2,570 aba:! 1,095 
0,000 a 0,000 a 0,000 
0,967 abcd 2,374 abcd 1,113 

10,603 de 56,132 d 7,532 
0,036 ab 0,131 abc 0,204 
0,162 abc 0,037 ab 0,241 
3,419 cx!e 6,929 d 3,286 
7,911 de 20,407 d 5,487 
9,684 de 15,534 d 5,935 

15,409 de 22,664 d 10,170 
2,253 abcde 6,171 d 2,290 
0,016 a 0,000 a 0,164 
2,029 abcde 3,328 cx:f 2,153 
0,026 ab 0,000 a 0,096 

ef 
ef 
ef 
ef 
ef 
ef 
ef 
ef 

roef 

def 

abcde 
a 
abcde 

ef 
abcx:l 
aba:! 

ef 
ef 
ef 
f 

roef 

abc 
alef 

ab 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 0,030 a 0,000 a 0,000 a 0,006 a 
S.CLARA 1,846 abcde 1,740 abcdef 3,460 bc 5,856 de 9,578 d 3,490 ef 
STEVENS 1,633 aba:le 1,196 abcx:lef 2,167 abc 12,288 de 18,782 d 3,518 ef 

UC82 1,395 abcx:le 2,616 abcx:lef 2,529 abc 8,993 de 5,149 d 3,255 ef 

VF1458 1,472 abcde 2,111 aba::fef 3,785 bc 5,764 de 15,404 d 3,761 ef 
VFN8 3,364 bcde 4,558 def 6,817 e 8,912 de 15,810 d 6,531 ef 
VFNA 1,486 aba:le 0,696 abcdef 1,777 abc 3,673 cx:fe 3,163 ba:I 1,863 ba:lef 

WVIRG36 2,043 abcx:fe 3,445 ba:!ef 4,062 bc 5,499 de 17,713 d 4,586 ef 
WIR2920 10,299 e 5,494 def 6,986 c 23,646 e 8,256 d 9,092 ef 
WIR3611 1,839 abcde 1,553 abcx:fef 0,870 abc 1,335 abcde 10,163 d 1,964 bcdef 

WVIRG106 2,766 abcde 0,900 abcdef 2,065 abc 3,067 bcde 15,972 d 2,843 ef 
Média 1,926 A 1,614 A 1,982 A 2,867 B 4,411 e 

Médias segu idas de mesma l e tra (minúsculas nas colunas e ma iúsculas na l inha) não 
dife rem entre si pe lo teste de Tukey f ::::; 0,05).
2 Dados transfo rmados pa ra 1/(x+1) 12 
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Tabela 10. Número de ninfas/cm2 de Bemisia tabacibiótipo B na face adaxial de 

folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,060 a 0,047 a 
CAMILA 0,000 a 0,131 a 

CNPH1039 0,000 a 0,000 a 
IAC14-2-74 0,070 a 0,039 a 

IACS4-4-16G 0,090 a 0,067 a 
JAPÃO 0,000 a 0,093 a 
L03683 0,118 a 0,030 a 
L03684 0,174 a 0,178 a 
LA0385 0,112 a 0,000 a 

LA0444-1 0,190 a 0,048 a 
LA0462 0,042 a 0,000 a 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,000 a 0,000 a 
LA1739 0,000 a 0,000 a 
LA..1740 0,000 a 0,000 a 
LP102 0,166 a 0,065 a 

NAV1062 0,000 a 0,109 a 
P25 0,130 a O, 151 a 

Pl126925 0,053 a 0,062 a 
Pl126931 O, 160 a 0,031 a 
Pl127826 0,156 a 0,000 a 
Pl128659 0,089 a 0,000 a 
Pl134417 0,018 a 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,039 a 0,017 a 
STEVENS 0,032 a 0,000 a 

UC82 0,241 a 0,153 a 
VF145B 0,017 a 0,000 a 

VFN8 0,156 a 0,130 a 
VFNA 0,000 a 0,000 a 

\./\/VIRG36 0,038 a 0,058 a 
WIR2920 0,197 a 0,149 a 
WIR3611 0,000 a 0,033 a 

WVIRG106 0,000 a 0,000 a 
Média 0,060 AB 0,041 A 

Avalia�ões1 • 2

3 4 

0,125 a 0,427 ab 
0,000 a 0,226 ab 
0,023 a 0,085 a 
0,094 a 0,196 ab 
0,105 a 0,109 ab 
0,000 a 0,056 a 
0,103 a 0,026 a 
0,017 a 0,039 a 
0,000 a 0,000 a 

0,000 a 0,124 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,016 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,039 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,262 ab 
0,039 a 0,237 ab 
0,000 a 0,352 ab 
0,077 a 0,176 ab 

0,000 a 0,000 a 
0,080 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,041 a 0,134 ab 
0,000 a 0,059 a 
0,000 a 0,088 a 
0,020 a 0,000 a 
0,246 a 0,347 ab 
0,029 a 0,214 ab 
0,014 a 0,069 a 
0,214 a 0,951 b 
0,000 a 0,026 a 
0,000 a 0,047 a 
0,031 A 0,093 B 

5 
Média 

1,436 de 0,240 bcd 
0,452 abcde 0,129 abcd 
1,514 o 0,123 abcd" 

0,195 abcde 0,113 abcd 
0,424 abcde 0,140 abcd 
0,973 cde 0,119 abcd 
0,103 ab 0,074 abcd 
0,040 a 0,083 abcd 
0,000 a 0,020 a 
0,000 a 0,065 abcd 
0,000 a 0,008 a 
0,000 a 0,003 a 
0,425 abcde 0,055 abcd 
0,168 abc 0,036 abc 
0,000 a 0,000 a 
0,070 ab 0,013 a 
0,116 abc 0,064 abcd

1,418 de 0,177 abcd 
0,260 abcde 0,155 abcd 
0,997 e-de 0,181 abcd
0,164 abc 0,117 abcd 
0,000 a 0,026 ab 
0,075 ab 0,046 abc 
0,000 a 0,004 a 
0,000 a 0,000 a 
0,750 bcde 0,129 abcd 
0,129 abc 0,041 abc 
0,103 ab 0,109 abcd 
0,145 abc 0,032 abc 
0,428 abcde 0,247 cd 
0,476 abcde 0,107 abcd 
0,288 abcde 0,082 abcd 
0,259 abcde 0,285 d 
0,362 abcde 0,063 abcd 
0,178 abcd 0,039 abc 

0,215 
Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na . linha:) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey t ::; 0,05).
2 Dados transformados para 1/(x+1) 
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Tabela 11. Número de ninfas/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face abaxial de 

folíolos novos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,000 a 0,128 a 
CAMILA 0,000 a 0,110 a 

CNPH1039 0,081 a 0,043 a 
IAC14-2-74 0,127 a 0,034 a 

IACS4-4-16G 0,111 a 0,061 a 
JAPÃO 0,059 a 0,159 a 
L03683 0,183 a 0,174 a 
L03684 0,664 a 0,212 a 
LA0385 0,033 a 0,066 a 

LA0444-1 0,121 a 0,108 a 
LA0462 0,000 a 0,000 a 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA.1609 0,961 a 0,056 a 
LA1739 0,033 a 0,000 a 
LA1740 0,000 a 0,000 a 
LP102 0,192 a 0,087 a 

NAV1062 0,030 a 0,060 a 
P25 0,587 a 0,615 a 

Pl126925 0,315 a 0,150 a 
Pl126931 0,095 a 0,113 a 
Pl127826 0,173 a 0,000 a 
Pl128659 0,222 a 0,000 a 
Pl134417 0,021 a 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,110 a 0,014 a 
STEVENS 0,112 a 0,091 a 

UC82 0,671 a 0,197 a 
VF145B 0,052 a 0,000 a 

VFN8 0,429 a 0,179 a 
VFNA 0,038 a 0,048 a 

WVIRG36 0,095 a 0,071 a 
WIR2920 0,515 a 0,133 a 
WIR3611 0,000 a 0,215 a 

WVIRG106 0,000 a 0,000 a 
Média 0,123 A 0,076 A 

Avaliações1 • 2

3 4 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,135 ab 
0,302 a 0,326 ab 
0,249 a 0,134 ab 
0,165 a 0,390 ab 
0,149 a 0,569 ab 
0,612 a 0,078 ab 
0,098 a 0,112 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,044 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,031 a 0,425 ab 
0,061 a 0,000 a 
0,000 a 0,048 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,037 a 0,215 ab 
0,200 a 0,478 ab 
0,133 a 0,689 ab 
0,216 a 0,188 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,157 �h 

au 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,032 a 0,157 ab 
0,057 a 0,321 ab 
0,000 a 0,161 ab 
0,011 a 0,020 ab 
0,205 a 0,222 ab 
0,197 a 0,082 ab 
0,027 a 0,233 ab 
0,501 a 1,323 b 
0,000 a 0,026 ab 
0,026 a 0,078 ab 
0,075 A 0,133 A 

5 
0,475 abc 
0,679 abc 
1,243 bc 
1,531 e 

0,669 abc 
1,180 abc 
0,190 abc 
0,091 abc 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,172 abc 
0,660 abc 
0,000 a 
0,023 ab 
0,236 abc 
0,608 abc 
0,522 abc 
0,438 abc 
0,118 abc 
0,043 abc 
0,139 abc 
0,062 abc 
0,000 a 
1,184 abc 
0,513 abc 
0,233 abc 
0,249 abc 
0,884 abc 
0,396 abc 
0,264 abc 
0,344 abc 
0,150 abc 
0,288 abc 
0,263 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na 
diferem entre si pelo teste de Tukey ÍP:,;; 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1) 

Média 

0,085 abc 
0,126 abc 
0,264 abc 
0,231 abc 
0,229 abc 
0,289 abc 
0,214 abc 
0,192 abc 
0,019 ab 
0,051 abc 
0,000 a 
0,000 a 
0,028 abc 
0,301 abc 
0,018 ab 
0,014 a 
0,091 abc 
0,143 abc 
0,454 e 

0,302 abc 
0,143 abc 
0,037 abc 
0,093 abc 
0,016 a 
0,000 a 
0,166 abc 
0,186 abc 
0,203 abc 
0,056 abc 
0,324 abc 
0,132 abc 
0,127 abc 
0,444 bc 
0,068 abc 
0,065 abc 

linha ) não 
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Tabela 12. Número de ninfas/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

Genótipos 

IAC237 
CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
L.A.0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA1739 
LA1740 
LP102 

NAV1062 
P25 

Pl126925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
Pl134418 
S.CLAHA
STEVENS

UC82 
VF145B 

VFN8 
VFNA 

WVIRG36 
WIR2920 
WIR3611 

WVIRG106 
Média 

adaxial+abaxial de folíolos novos de 

Campinas, SP, 1999. 

1 2 
0,060 a 0,143 a 
0,000 a 0,215 a 
0,081 a 0,043 a 
0,187 a 0,070 a 
0,189 a 0,113 a 
0,059 a 0,177 a 
0,223 a 0,211 a 
0,672 a 0,421 a 
0,158 a 0,066 a 
0,270 a 0,128 a 
0,042 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,961 a 0,056 a 
0,033 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,310 a 0,121 a 
0,030 a 0,193 a 
0,717 a 0,662 a 
0,328 a 0,164 a 
0,206 a 0,155 a 
O, 199 a 0,000 a 
0,247 a 0,000 a 
0,040 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,141 a 0,032 a

0,124 a 0,091 a 
0,752 a 0,208 a 
0,064 a 0,000 a 
0,542 a 0,196 a 
0,038 a 0,048 a 
0,123 a 0,106 a 
0,651 a 0,236 a 
0,000 a 0,226 a 
0,000 a 0,000 a 
0,155 BC 0,097 AB 

Avalia2ões 1• 2

3 4 
0,125 a 0,427 ab 
0,000 a 0,503 ab 
0,317 a 0,340 ab 
0,275 a 0,239 ab 
0,184 a 0,446 ab 
0,149 a 0,570 ab 
0,621 a 0,096 ab 
0,108 a 0,144 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,044 a 0,124 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,016 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,031 a 0,431 ab 
0,061 a 0,000 a 
0,000 a 0,048 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,037 a 0,305 ab 
0,212 a 0,588 ab 
0,133 a 1,023 ab 
0,299 a 0,275 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,080 a 0,157 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,070 a 0,249 ab 
0,057 a 0,370 ab 
0,000 a 0,232 ab 
0,030 a 0,020 a 
0,378 a 0,589 ab 
0,236 a 0,270 ab 
0,038 a 0,299 ab 
0,551 a 1,985 b 
0,000 a 0,048 ab 
0,026 a 0,116 ab 
0,091 A 0,192 e

genótipos de tomateiro. 

5 
Média 

2,319 cd 0,285 abcd 
1,110 abcd 0,223 abcd 
2,413 cd 0,292 abcc! 
1,542 bcd 0,290 abcd 
1,151 abcd 0,308 abccl 
3,165 d 0,328 abcd 
0,295 abcd 0,258 abcd 
0,126 abcd 0,246 abcd 
0,000 a 0,040 abc 
0,000 a 0,102 abcd 
0,000 a 0,008 a 
0,000 a 0,003 a 
0,481 abcd 0,059 abcd 
0,909 abcd 0,322 abcd 
0,000 a 0,018 a 
0,088 abcd 0,025 ab 
0,306 abcd 0,123 abccl 
2,044 bcd 0,237 abcd 
0,766 abcc! 0,543 cc! 
1,587 bcd 0,420 abcd 
0,186 abcd 0,221 abcd 
0,043 ab 0,041 abc 
0,160 abcc! 0,119 abcd 
0,062 abc 0,020 ab 
0,000 a 0,000 a 
1,787 bcd 0,222 abcd 
0,641 abcc! 0,207 abcc! 
0,235 abcd 0,226 abcd 
0,336 abccl 0,072 abccl 
1,332 abcd 0,499 bcd 
0,969 abcd 0,218 abcd 
0,536 abcd 0,186 abcd 
0,525 abcd 0,590 d 
0,517 abcd 0,117 abcd 
0,422 abcd 0,085 abcd 
0,389 

Médias seguidas de mesma leira (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha ) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey t::;; 0,05).
2 Dados transformados para 1/(x+1) 
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4.1.1.2 Folíolos velhos 

4.1.1.2.1 Número de adultos vivos 

Não foram constatadas diferenças significativas entre os genótipos 

quanto ao número de adultos vivos de B. tabaci biótipo B na face adaxial de 

folíolos velhos (Tabela 13), constatando-se, por outro lado, maior número de 

insetos na última avaliação comparada às demais (exceto a terceira). 

Já na face abaxial de folíolos velhos, onde a infestação foi maior 

comparada à face oposta, os efeitos dos genótipos e das avaliações (Tabela 

14). Nas quatro primeiras avaliações, não foram constatadas diferenças 

significativas entre os genótipos. Na última avaliação, não foram registrados 

adultos vivos em LA0462, LA0716, LA1584, LA1740, Pl126931, Pl128659, 

Pl134417 e P!134418, sendo esse valor significativamente diferente daqueles 

registrados em CNPH1039, IAC14-2-74 e LA1609. O valor nulo, entretanto, não 

diferiu das médias registradas nos demais 24 genótipos. Em nenhuma das 

avaliações, foram constatados adultos vivos em LA0716 e Pl134418. 

Considerando-se a média entre as cinco avaliações, o material mais infestado 

foi LA1609, diferindo dos genótipos LA0716, LA1739, LA1740, P!126931, 

Pl127826, Pl128659, Pl134417 e Pl134418. A média do número de adultos 

cresceu progressivamente a cada avaliação, sendo na última delas 

significativamente superior à das anteriores (Tabela 14). 

Comparando-se o número de adultos observados na face 

adaxial+abaxial dos folíolos velhos de tomateiro (Tabela 15) com os valores 

para cada face individualmente, verifica-se que os dados assemelham-se aos 

da face abaxial (Tabela 14). Na quinta avaliação, constataram-se os menores 

valores em LA0462, LA0716, LA1739, LA1740, LP102, P1126931, Pl127826, 

Pl128659, Pl134417 e Pl134418, os quais diferiram de CNPH1039, IAC14-2-74 

e LA1609. Do mesmo modo que para a face abaxial, IAC14-2-74 tendeu a 

apresentar o maior número de adultos vivos quando os dados de ambas as 
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faces foram somados. Com relação às médias de todas as avaliações, os 

genótipos LA0716 e PI 134418 foram os únicos com valor zero, diferindo 

significativamente de CNPH1039 e LA1609. 

4.1.1.2L2 Número de adultos mortos 

Para número de adultos mortos na face adaxial de folíolos velhos, 

detectaram-se diferenças significativas entre os genótipos a partir da segunda 

avaliação, mas de modo geral, pouca discriminação foi encontrada entre 

tratamentos (Tabela 16). Na segunda, terceira e quinta avaliações, o maior 

valor foi registrado em LA0716, não diferindo, entretanto, de Pl127826 na 

segunda avaliação. Na quarta avaliação, P!134418 apresentou o maior número 

de adultos mortos, não diferindo, contudo, de LA 0716, LA1739, LA1740, P25, 

Pl127826, Pl134417 e WVIRG36. A maior média de adultos mortos para todas 

as avaliações foi observada em LA0716. O número de adultos mortos cresceu a 

cada avaliação, não se constatando, no entanto, diferença significativa entre as 

duas últimas avaliações. 

Para a face abaxial de folíolos velhos, foram registrados valores nulos 

em todas as avaliações para 25 dos genótipos avaliados (Tabela 17). O maior 

número de adultos mortos foi observado para LA0716, seguido de P!134418, 

porém esse último não diferiu de LA1739, LA1740, Pl127826 e Pl134417. Não 

foram constatadas diferenças significativas entre as avaliações. 

A soma dos valores observados para face adaxial+abaxial produziu 

resultados semelhantes àqueles para a face abaxial (Tabela 18), 

comportamento que também já havia sido constatado para adultos vivos. 

LA0716 propiciou o maior número de adultos mortos, diferindo dos demais 

genótipos. O segundo maior valor foi observado para Pl134418, porém esse 

não diferiu de LA1739, LA1740, P25, Pl127826 e P1134417, UC82, VF145B e 

VVVIRG36. Nas duas últimas avaliações, ocorreram adultos mortos com maior 

freqüência do que nas três primeiras. 
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4.1.1.2.3 Número de ovos 

Na face adaxial de folíolos velhos, para as duas primeiras avaliações, o 

maior número de ovos foi depositado no genótipo Japão, porém sem diferir dos 

demais, com exceção de LA0716, LA1739, Pl127826, Pl134417 e Pl134418, 

acrescido de L03683, L03684, LA1740, Santa Clara, Stevens, VF145B e VFNA, 

para a segunda avaliação (Tabela 19). Na terceira avaliação, LA0716, LA 1739, 

PI 127826, PI 134417 e P! 134418 continuaram a apresentar o menor número de 

ovos, diferindo de IAC237, !AC14-2-74, NAV1062 e WIR2920. Na penúltima 

avaliação, LA0716 promoveu o menor número de ovos, diferindo de Camila, 

CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, LA0444-1, LA1584, LP102, 

NAV1062, Pl126925, Santa Clara, Stevens, VFN8, VFNA, WVIRG36 e 

WIR2920. Valores baixos também continuaram a ser registrados nos genótipos 

Pl127826, Pl134417 e Pl134418. Na última avaliação, LA0716, LA 1739, 

PI 127826 e PI 134418 foram os menos ovipositados, não diferindo de L03683, 

L03684, u�.0385, LA0462, u�.1740, LP102, Pl126931, Pl128659, Pl134417, 

UC82, VF1458, VFN8, VFNA, VVIR2920 e WV!RG106. Considerando-se as 

cinco avaliações, não foram registrados ovos somente em LA0716. Valores 

baixos que não diferiram do zero foram constatados em L03683, L03684, 

LA0385, LA0462, LA1739, LA1740, P!127826, Pl128659, P!134417, P!134418, 

UC82, VF1458, VFNA e VVVIRG106. 

Na face abaxia! dos folíolos velhos, a distribuição dos ovos foi 

semelhante nas duas primeiras avaliações (Tabela 20). Os menores valores, 

em ambas as avaliações, foram registrados para LA0716 e Pl134418 (com 

valores nulos), acrescido de LA1739, LA1740, Pl127826 e Pl134417, para a 

segunda avaliação, os quais, entretanto, não diferiram significativamente dos 

demais genótipos, com exceção de Japão. Na terceira avaliação, as menores 

infestações foram também registradas em LA0716, LA1739 e Pl134418, mas 

esses valores somente diferiram de CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, 

LA1609, NAV1062 e VFN8. Na quarta avaliação, LA0716, LA1739, LA1740, 



54 

Pl127826, Pl134417 e Pl134418 foram os menos ovipositados, diferindo de 

Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, LA1609, LP102, P25, 

Pl126925, Stevens, VF145B, VFN8, WVIRG36 e WIR2920. Para a quinta 

avaliação, os genótipos menos ovipositados foram LA0716, Pl127826, 

Pl134417 e Pl134418, os quais diferiram de Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, 

IACS4-4-16G, Japão, LA0385, LA0444-1 LA1609, LP102, P25, Stevens, 

VF145B, VFN8, V\lVIRG36, WIR3611 e WVIRG106. Não foram observados 

ovos em qualquer das avaliações em LA0716 e Pl134418. Considerando-se a 

média entre as cinco avaliações, esses genótipos diferiram de Camila, 

CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, LA1609, LP102, P25, Pl126925, 

Stevens, VF145B, VFN8 e WVIRG36. As maiores médias foram observadas 

em IAC14-2-74 e Japão. Não foi constatada diferença significativa entre as 

duas primeiras avaliações. Da terceira à última avaliação, as médias foram 

crescentes e diferentes entre si e daquelas registradas nas duas primeiras 

avaliações. 

Quando somados os números de ovos registrados nas faces adaxial e 

abaxial, observou-se diferença significativa entre o grupo menos infestado 

(LA0716, P1134417 e Pl134418) e o material mais infestado (Japão) (Tabela 

21 ), na primeira avaliação. Na segunda avaliação, Japão continuou como o 

mais ovipositado em ambas as faces dos folíolos velhos, diferindo de LA0716, 

LA1739, LA1740, Pl127826, Pl134417 e Pl134418. Na terceira avaliação, os 

menores valores foram registrados nos genótipos LA0716, LA1739, Pl134417 e 

P1134418, enquanto que os materiais CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, 

LA1609, NAV1062, P25 e VFN8 apresentaram os maiores números de ovos. 

Na quarta avaliação, LA0716 e Pl134418 destacaram-se como os menos 

infestados e Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, L.l\1609, 

LP102, P25, Pl126925, Stevens, VF145B, VFN8, . WVIRG36 e WIR2920 como 

os mais infestados. Na última avaliação, registraram-se os menores valores em 

LA0716, LA1739, LA1740, P1127826, P1134417 e Pl134418, que não diferiram, 

entretanto, de L03683, L03684, LA0462, LA1584, Pl126925, Pl126931, 
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Pl128659, Santa Clara, UC82 e WIR2920. Considerando-se todas as 

avaliações, apenas LA0716 não foi ovipositado. Esse valor nulo, no entanto, 

não diferiu dos demais genótipos, com exceção de IAC237, Camila, 

CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, LA1609, LP102, NAV1062, P25, 

Pl126925, Santa Clara, Stevens, VF1458, VFN8, WVIRG36, WIR2920 e 

WVIRG106. No decorrer das avaliações, os valores para número de ovos em 

ambas as faces dos folíolos velhos foram crescentes, com exceção das duas 

primeiras, de modo semelhante ao que ocorreu para a mesma variável na face 

abaxial. 

4.1.1.2.4 Número de ninfas 

Para número de ninfas na face adaxial dos folíolos, diferenças 

significativas entre os genótipos foram constatadas nas duas últimas avaliações 

(Tabela 22). LA0716, LA1740, Pl127826 e Pl134417 propiciaram menos ninfas 

do que CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, NAV1062, Pl126925 e 

WIR2920 na quarta avaliação. Em WIR2920 e Japão, foram registrados os 

maiores números de ninfas nessa avaliação. Já na última avaliação, os menos 

infestados foram os mesmos citados na quarta avaliação, ( acrescidos de 

P!134418), com exceção de Pl134417. Os mais infestados na quinta avaliação 

foram Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, Japão, NAV1062, Pl126925, Santa 

Clara e WIR2920. Ao final das avaliações, em nenhum dos genótipos foi 

constatado valor nulo. LA0716, LA1740, Pl127826 e Pl134418 destacaram-se 

como os menos infestados enquanto que Japão, NAV1062 e WIR2920 

apresentaram as maiores médias. O número de ninfas na segunda avaliação foi 

inferior ao da primeira, que não diferiu da terceira; a partir daí, houve 

incremento nessa variável ao longo do tempo. 

Já na face abaxial de folíolos velhos, houve diferença significativa para 

número de ninfas a partir da terceira avaliação (Tabela 23), na qual LA0716, 

LA 1739, PI 127826 e PI 134418 apresentaram os valores mais baixos, diferindo 
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de CNPH1039, IAC14-2-74, nos quais foram registradas as maiores médias. Na 

quarta e quinta avaliações, os dados foram bastante semelhantes, com menor 

número de ninfas em LA0716, LA1739, LA1740, Pl127826, Pl134417 e 

PI 134418. Os valores registrados nestes genótipos diferiram significativamente 

dos constatados em Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, P25, 

Pl126925, Stevens e WIR2920 na quarta avaliação e dos verificados em 

Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, LA.1609, LP102, P25, 

Pl126925, Santa Clara e WVIRG106 na quinta avaliação. As menores médias, 

considerando-se as médias das cinco avaliações, foram registradas nos 

mesmos genótipos citados para as duas últimas avaliações (LA0716, LA 1739, 

LA1740, Pl127826, Pl134417 e Pl134418), sendo os maiores valores 

encontrados em CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, P25, Pl126925, 

VFN8 e WIR2920. A menor infestação de ninfas na face abaxial ocorreu na 

segunda avaliação, diferindo significativamente das duas últimas avaliações 

(maiores valores) e da primeira e terceira (valores intermediários). 

Quando consideradas as duas faces dos folíolos conjuntamente, não 

houve diferenças significativas entre os genótipos somente na segunda 

avaliação (Tabela 24). Na primeira avaliação, LA0716, P1127826 e Pl134418 

foram os menos infestados, ao passo que L03683, L03684, LA1609 e Pl126925 

apresentaram os maiores números de ninfas. Na terceira avaliação, as menores 

médias foram verificadas em LA0462, LA0716, LA1739, LA1740, P!127826, 

Pl134417, Pl134418 e UC82, em contraste com CNPH1039 (maior média), 

IAC14-2-74 e Japão. Na penúltima avaliação, LA0716, LA1740, Pl127826, 

Pl134417 e Pl134418 foram os menos infestados, ao passo que CNPH1039, 

Japão e WIR2920 apresentaram os maiores valores. Na última avaliação, 

LA0716, LA1739, LA1740, Pl127826, Pl134417 e Pl134418 apresentaram os 

valores mais baixos para número de ninfas, destacando-se como mais 

infestados os genótipos Camila, CNPH1039, IAC14-2-74, IACS4-4-16G, Japão, 

LA1609, LP102, NAV1062, P25, Pl126925, Santa Clara, Stevens, VFN8, 

WIR2920, WIR3611 e WVIRG106. Os menores valores, considerando-se a 
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média de todas as avaliações, foram verificados em LA0716, LA1739, LA1740, 

Pl127826, Pl134417 e Pl134418, porém esses valores não diferiram daqueles 

verificados para os genótipos L03684, LA0385, LA0444-1, LA0462, LA1584, 

Pl126931, Pl128659, Santa Clara, Stevens, UC82, VF1458, VFNA, WVIRG36, 

VVIR3611 e WVIRG106. As maiores médias foram registradas em Japão e 

Pl126925. Na última avaliação, ocorreu o maior número de ninfas, diferindo dos 

valores encontrados nas demais avaliações. Na primeira e terceira avaliações, 

as médias não diferiram entre si. A menor contagem de ninfas ocorreu na 

segunda avaliação. 
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Tabela 13. Número de adultos vivos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face

adaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,052 0,033 
CAMILA 0,000 0,000 

CNPH1039 0,000 0,000 
IAC14-2-74 0,013 0,000 

IACS4-4-16G 0,020 0,000 
JAPÃO 0,000 0,000 
L03683 0,000 0,000 
L03684 0,000 0,000 
LA0385 0,000 0,000 

LA0444-1 0,000 0,000 
LA0462 0,000 0,000 
LA0716 0,000 0,000 
LA1584 0,000 0,000 
LA1609 0,000 0,000 
LA1739 0,000 0,000 
LA1740 0,012 0,000 
LP102 0,000 0,000 

NAV1062 0,032 0,000 
P25 0,024 0,010 

Pl126925 0,000 0,000 
Pl126931 0,000 0,000 
P!127826 0,000 0,000 
Pl128659 0,000 0,000 
Pl134417 0,041 0,026 
Pl134418 0,000 0,000 
S.CLARA 0,000 0,000 
STEVENS 0,000 0,000 

UC82 0,000 0,000 
VF1458 0,013 0,000 

VFN8 0,000 0,010 
VFNA 0,000 0,000 

WVIRG36 0,006 0,008 
WIR2920 0,000 0,000 
WIR3611 0,000 0,000 

WVIRG106 0,000 0,000 
Média 0,006 A 0,002 A 

Avaliações1
• 

2 

3 
0,000 
0,000 
0,000 
0,024 
0,017 
0,041 
0,035 
0,000 
0,023 
0,027 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,010 
0,000 
0,000 
0,015 
0,026 
0,000 
0,000 
0,014 
0,011 
0,000 
0,023 
0,005 
0,017 
0,031 
0,044 
0,000 
0,000 
0,010 AB 

4 
0,000 
0,000 
0,043 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,013 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,010 
0,024 
0,000 
0,054 
0,005 
0,061 
0,017 
0,000 
0,000 
0,000 
0,006 

5 
Média 

0,000 0,016 a 

0,045 0,009 a 

0,055 0,019 a 

0,000 0,007 a 
0,018 0,011 a 

0,000 0,008 a 
0,000 0,007 a 

0,033 0,006 a 

0,046 0,013 a 

0,043 0,014 a 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

0,055 0,011 a 

0,079 0,015 a 
0,000 0,000 a 

0,000 0,002 a 

0,000 0,000 a 

0,069 0,020 a 

0,013 0,014 a 

0,085 0,016 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,003 a 

0,000 0,005 a 

0,000 0,013 a 

0,000 0,000 a 

0,013 0,007 a 

0,030 0,013 a 

0,000 0,000 a 

0,044 0,027 a 
0,008 0,006 a 
0,018 0,019 a 

0,025 0,017 a 
0,000 0,009 a 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

A 0,019 B 
Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 

entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1)
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Tabela 14. Número de adultos vivos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face

abaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 2 

�AC237 0,177 a 0,051 a 
CAMILA 0,044 a 0,333 a 

CNPH1039 0,153 a 0,068 a 
IAC14-2-74 0,076 a 0,277 a 

IACS4-4-16G 0,126 a 0,089 a 
JAPÃO 0,227 a 0,039 a 
L03683 0,099 a 0,000 a 
L03684 0,083 a 0,052 a 
LA0385 0,000 a 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 0,076 a 
LA0462 0,000 a 0,373 a 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,148 a 0,044 a 
LA1739 0,011 a 0,000 a 
LA1740 0,042 a 0,000 a 
LP102 0,050 a 0,457 a 

NAV1062 0,000 a 0,048 a 
P25 0,166 a 0,136 a 

Pl126925 0,230 a 0,227 a 
Pl126931 0,027 a 0,000 a 
P!127826 0,000 a 0,056 a 
Pl128659 0,000 a 0,044 a 
Pl134417 0,000 a 0,026 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,206 a 0,066 a 
STEVENS 0,123 a 0,122 a 

UC82 0,018 a 0,215 a 
VF145B 0,268 a 0,055 a 

VFN8 0,052 a 0,080 a 
VFNA 0,057 a 0,000 a 

VVVIRG36 0,185 a 0,181 a 
WIR2920 0,088 a 0,051 a

WIR3611 0,000 a 0,053 a 
WVIRG106 0,054 a 0,176 a 

Média 0,072 A 0,087 AB 

Avalia2ões1 • 2

3 
0,000 a 
0,095 a 
0,501 a 
0,131 a 
0,151 a 
0,220 a 
0,229 a 
0,069. a 
0,154 a 
0,144 a 
0,081 a 
0,000 a 
0,043 a 
0,565 a 
0,000 a 
0,069 a 
0,000 a 
0,129 a 
0,576 a 
0,344 a 
0,037 a 
0,000 a 
0,083 a 
0,028 a 
0,000 a 
0,074 a 
0,086 a 
0,128 a 
0,191 a 
0,329 a 
0,061 a 
0,389 a 
0,137 a 
0,071 a 
0,077 a 
0,130 B

4 

0,129 a 
0,000 a 
0,255 a 
0,143 a 
0,074 a 
0,344 a 
0,134 a 
0,000 a 
0,193 a 
0,000 a 
0,070 a 
0,000 a 
0,276 a 
0,506 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,229 a 
0,126 a 
0,364 a 
0,320 a 
0,038 a 
0,000 a 
0,031 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,222 a 
0,323 a 
0,073 a 
0,378 a 
0,417 a 
0,074 a 
0,264 a 
0,384 a 
0,021 a 
0,128 a 
0,140 B 

5 
Média 

0,251 abcd 0,114 abc 
0,446 abcd 0,159 abc 
0,663 bcd 0,293 bc 
1,183 d 0,272 abc 
0,368 abcd 0,153 abc 
0,191 abcd 0,196 abc 
0,108 abc 0,109 abc 
0,025 ab 0,045 abc 
0,436 abcd 0,136 abc 
0,138 abc 0,068 abc 
0,000 a 0,090 abc 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,054 abc 
0,756 cd 0,351 e 
0,040 ab 0,010 ab 
0,000 a 0,021 ab 
0,028 ab 0,130 abc 
0,435 abcd 0,130 abc 
0,209 abcd 0,271 abc 
0,083 abc 0,234 abc 
0,000 a 0,020 ab 
0,027 ab 0,016 ab 
0,000 a 0,031 ab 
0,000 a 0,011 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,351 abcd 0,174 abc 
0,527 abcd 0,216 abc 
0,487 abcd 0,164 abc 
0,568 abcd 0,269 abc 
0,398 abcd 0,235 abc 
0,121 abc 0,061 abc 
0,401 abcd 0,277 abc 
0,075 abc 0,136 abc 
0,114 abc 0,050 abc 
0,562 abcd 0,175 abc 
0,207 e 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P ::=;; 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1) 
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Tabela 15. Número de adultos vivos/cm2 de Bemísía tabací biótipo B na face

adaxial+abaxial de 

Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

�AC237 0,249 a 0,087 a 
CAMILA 0,044 a 0,333 a 

CNPH1039 0,153 a 0,068 a 
IAC14-2-74 0,086 a 0,277 a 

IACS4-4-16G 0,144 a 0,089 a

JAPÃO 0,227 a 0,039 a 
L03683 0,099 a 0,000 a 
L03684 0,083 a 0,052 a 
LA0385 0,000 a 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 0,076 a 
LA0462 0,000 a 0,373 a 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,148 a 0,044 a 
LA1739 0,011 a 0,000 a

LA1740 0,053 a 0,000 a 
LP102 0,050 a 0,457 a 

NAV1062 0,032 a 0,048 a 
P25 0,197 a 0,148 a 

Pl126925 0,230 a 0,227 a 
Pl126931 0,027 a 0,000 a 
Pl127826 0,000 a 0,056 a 
Pl128659 0,000 a 0,044 a 
Pl134417 0,041 a 0,049 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,206 a 0,066 a 
STEVENS 0,123 a 0,122 a 

UC82 0,018 a 0,215 a 
VF145B 0,283 a 0,055 a 

VFN8 0,052 a 0,090 a 
VFNA 0,057 a 0,000 a 

WVIRG36 0,190 a 0,187 a 
WIR2920 0,088 a 0,051 a 
WIR3611 0,000 a 0,053 a 

WVIRG106 0,054 a 0,176 a 

folíolos velhos de genótipos de tomateiro. 

Avaliações1 • 2

3 
0,000 a 
0,095 a 
0,501 a 
0,153 a 
0,165 a 
0,259 a 
0,265 a 
0,069 a 
0,170 a 
0,158 a 
0,081 a 
0,000 a 
0,043 a 
0,565 a 
0,000 a 
0,069 a 
0,000 a 
0,129 a 
0,590 a 
0,344 a 
0,037 a 
0,015 a 
0,106 a 
0,028 a 
0,000 a 
0,085 a 
0,094 a 
0,128 a 
0,213 a 
0,334 a 
0,079 a 
0,413 a 
0,181 a 
0,071 a 
0,077 a 

4 

0,129 a 
0,000 a 
0,273 a 
0,143 a 
0,074 a 
0,344 a 
0,134 a 
0,000 a 
0,193 a 
0,000 a 
0,070 a 
0,000 a 
0,276 a 
0,506 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,229 a 
0,126 a 
0,382 a 
0,320 a 
0,038 a 
0,000 a 
0,031 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,233 a 
0,341 a 
0,073 a 
0,401 a 
0,420 a 
0,145 a 
0,279 a 
0,384 a 
0,021 a 
0,128 a 

5 
Média 

0,251 abcd 0,135 abc 
0,473 abcd 0,163 abc 
0,747 bcd 0,306 bc 
1,183 d 0,281 abc 
0,373 abcd 0,160 abc 
0,191 abcd 0,203 abc 
0,108 abc 0,115 abc 
0,059 ab 0,052 abc 
0,474 abcd 0,144 abc 
0,173 abc 0,076 abc 
0,000 a 0,090 abc 
0,000 a 0,000 a 
0,055 ab 0,066 abc 
0,837 cc! 0,360 e 
0,040 a 0,010 ab 
0,000 a 0,024 ab 
0,028 a 0,130 abc 
0,531 abcd 0,149 abc 
0,220 abcd 0,289 abc 
0,183 abcd 0,258 abc 
0,000 a 0,020 ab 
0,027 a 0,019 ab 
0,000 a 0,035 ab 
0,000 a 0,023 ab 
0,000 a 0,000 a 
0,362 abcc! 0,181 abc 
0,562 abcd 0,225 abc 
0,487 abcd 0,164 abc 
0,609 abcd 0,286 abc 
0,403 abcc! 0,239 abc 
0,133 abc 0,080 abc 
0,422 abcd 0,290 abc 
0,075 abc 0,144 abc 
0,114 abc 0,050 abc 
0,562 abcd 0,175 abc 

Média 0,078 A 0,089 AB 0,139 8 0,144 8 0,223 e 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1) 
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Tabela 16. Número de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 2 

•AC237 0,000 a 0,000 a 
CAMILA 0,000 a 0,000 a 

CNPH1039 0,008 a 0,000 a 
IAC14-2-74 0,000 a 0,000 a 

IACS4-4-16G 0,000 a 0,005 a 
JAPÃO 0,000 a 0,000 a

L03683 0,000 a 0,006 a 
L03684 0,000 a 0,000 a 
LA0385 0,000 a 0,000 a 

LA0444-1 0,000 a 0,000 a 
LA0462 0,000 a 0,000 a 
LA0716 0,056 a 0,101 b 

LA1584 0,000 a 0,000 a 
LA1609 0,000 a 0,000 a 
LA1739 0,005 a 0,007 a 
LA1740 0,011 a 0,006 a 
LP102 0,000 a 0,000 a 

NAV1062 0,000 a 0,000 a 
P25 0,000 a 0,000 a 

Pl126925 0,000 a 0,000 a 
Pl126931 0,000 a 0,000 a 
Pl127826 0,005 a 0,039 ab 
Pl128659 0,000 a 0,000 a 
Pl134417 0,010 a 0,013 a 
Pl134418 0,018 a 0,000 a 
S.CLARA 0,000 a 0,000 a 
STEVENS 0,000 a 0,008 a 

UC82 0,018 a 0,013 a 
VF145B 0,003 a 0,000 a 

VFN8 0,000 a 0,000 a 
VFNA 0,000 a 0,012 a 

WVIRG36 0,000 a 0,016 a 
WIR2920 0,000 a 0,000 a 
WIR3611 0,000 a 0,000 a 

WVIRG106 0,000 a 0,000 a 
Média 0,004 A 0,006 A 

Avalia2ões 1' 2

3 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,003 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,153 b 
0,000 a 
0,000 a 
0,010 a 
0,030 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,005 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,011 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,039 a 
0,000 a 
0,004 a 
0,009 a 
0,000 a 
0,006 a 
0,004 a 
0,023 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,008 AB 

4 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,006 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,085 bc 
0,000 a 
0,000 a 
0,050 abc 
0,043 abc 
0,000 a 
0,000 a 
0,039 abc 
0,000 a 
0,000 a 
0,061 abc 
0,000 a 
0,058 abc 
0,113 e 
0,000 a 
0,008 a 
0,020 ab 
0,035 ab 
0,008 a 
0,000 a 
0,048 abc 
0,000 a 
0,000 a 
0,000 a 
0,013 BC 

5 
Média 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,002 a 
0,000 a 0,000 a 
0,020 a 0,007 a 
0,000 a 0,000 a 
0,009 a 0,003 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,215 b 0,118 b 

0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,044 a 0,023 a 
0,028 a 0,023 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,020 a 0,013 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,016 a 0,026 a 
0,000 a 0,000 a 
0,025 a 0,021 a 
0,014 a 0,035 a 
0,000 a 0,000 a 
0,006 a 0,005 a 
0,009 a 0,014 a 
0,043 a 0,016 a 
0,000 a 0,003 a 
0,030 a 0,009 a 
0,046 a 0,026 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,015 e

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P:;;; 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1)
2 



62 

Tabela 17. Número de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face

abaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 

1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,000 0;000 
CAMILA 0,000 0,000 

CNPH1039 0,000 0,000 
IAC14-2-74 0,000 0,000 

IACS4-4-16G 0,000 0,000 
JAPÃO 0,000 0,000 
L03683 0,000 0,000 
L03684 0,000 0,000 
LA0385 0,000 0,000 

LA0444-1 0,000 0,000 
LA0462 0,000 0,000 
LA0716 0,096 0,190 
LA1584 0,000 0,030 
LA1609 0,000 0,000 
LA1739 0,000 0,025 
LA1740 0,023 0,000 
LP102 0,000 0,000 

NAV1062 0,000 0,000 
P25 0,000 0,000 

Pl126925 0,000 0,000 
Pl126931 0,000 0,000 
Pl127826 0,026 0,000 
Pl128659 0,000 0,000 
Pl134417 0,020 0,000 
Pl134418 0,049 0,023 
S.CLARA 0,000 0,000 
STEVENS 0,000 0,008 

UC82 0,000 0,000 
VF145B 0,013 0,010 
VFN8 0,000 0,000 
VFNA 0,000 0,000 

\NVIRG36 0,000 0,000 
WIR2920 0,000 0,000 
WIR3611 0,000 0,000 

\,WIRG106 0,000 0,000 
Média 0,006 A 0,007 A 

Avaliações 1' 2 

3 4 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,169 0,242 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,037 0,037 
0,038 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,113 
0,000 0,000 
0,027 0,034 
0,095 0,041 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,015 
0,005 0,025 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,009 A 0,017 A 

5 
Média 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,285 0,191 e 

0,000 0,006 a 

0,000 0,000 a

0,000 0,020 ab 
0,044 0,021 ab

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 

0,076 0,040 ab 

0,000 0,000 a 

0,108 0,036 ab 
0,131 0,066 b 

0,000 0,000 a 

0,011 0,004 a

0,041 0,011 a 
0,015 0,013 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 

0,000 0,000 a 
0,012 A 

1 Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem
entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1)2 
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Tabela 18. Número de adultos mortos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face

adaxial+abaxial de 

Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 0,000 0,000 
CAMILA 0,000 0,000 

CNPH1039 0,015 0,000 
IAC14-2-74 0,000 0,000 

IACS4-4-16G 0,000 0,009 
JAPÃO 0,000 0,000 
L03683 0,000 0,013 
L03684 0,000 0,000 
LA0385 0,000 0,000 

LA0444-1 0,000 0,000 
LA0462 0,000 0,000 
LA0716 0,221 0,376 
LA1584 0,000 0,030 
LA1609 0,000 0,000 
LA1739 0,011 0,037 
LA1740 0,044 0,012 
LP102 0,000 0,000 

NAV1062 0,000 0,000 
P25 0,000 0,000 

Pl126925 0,000 0,000 
Pl126931 0,000 0,000 
Pl127826 0,036 0,080 
Pl128659 0,000 0,000 
Pl134417 0,037 0,025 
Pl134418 0,074 0,023 
S.CLARA 0,000 0,000 
STEVENS 0,000 0,023 

UC82 0,035 0,027 
VF145B 0,019 0,010 

VFN8 0,000 0,000 
VFNA 0,000 0,023 

WVIRG36 0,000 0,031 
WIR2920 0,000 0,000 
WIR3611 0,000 0,000 

WVIRG106 0,000 0,000 
Média 0,012 A 0,016 A 

folíolos velhos de 

Avaliações 1• 2 

3 4 

0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,006 0,011 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,464 0,388 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,053 0,134 
0,100 0,087 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,010 0,079 
º
·ººº 0,000 

0,000 0,000 
0,023 0,233 
0,000 0,000 
0,027 0,141 
0,152 0,206 
0,000 0,000 
0,007 0,017 
0,018 0,055 
0,005 0,091 
0,012 0,015 
0,008 0,000 
0,045 0,093 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,020 A 0,036 

genótipos de tomateiro. 

5 
Média 

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a

0,000 0,003 a 
0,000 0,000 a 
0,039 0,013 a 
0,000 0,000 a 
0,017 0,006 a

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a

0,000 0,000 a

0,644 0,399 e 
0,000 0,006 a

0,000 0,000 a 
0,090 0,062 ab

0,101 0,067 ab 
0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a

0,039 0,024 ab

0,000 0,000 a 
0,000 0,000 a

0,112 0,090 ab 
0,000 0,000 a

0,128 0,068 ab 
0,151 0,116 b 

0,000 0,000 a

0,022 0,014 a

0,060 0,038 ab 
0,093 0,041 ab

0,000 0,005 a

0,057 0,017 a

0,092 0,050 ab 
0,000 0,000 a

0,000 0,000 a

0,000 0,000 a

B 0,036 B 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P. � 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1)2 
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Tabela 19. Número de ovos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face adaxial de

folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

IAC237 1,045 ab 1,356 ab 
CAMILA 0,936 ab 0,473 ab 

CNPH1039 0,678 ab 0,427 ab 
IAC14-2-74 0,515 ab 0,790 ab 

IACS4-4-16G 0,763 ab 0,569 ab 
JAPÃO 2,019 b 3,551 b 
L03683 0,469 ab 0,089 a 
L03684 0,254 ab 0,259 a 
LA0385 0,112 ab 1,244 ab 

LA0444-1 0,481 ab 0,904 ab 
LA0462 0,992 ab 0,338 ab 
LA0716 0,000 a 0,000 a 
LA1584 0,244 ab 0,588 ab 
LA1609 1,495 ab 0,366 ab 
LA1739 0,021 a 0,084 a 
LA1740 0,179 ab 0,024 a 
LP102 0,593 ab 0,719 ab 

NAV1062 1,366 ab 1,401 ab 
P25 0,871 ab 0,674 ab 

Pl126925 1,253 ab 1,356 ab 
Pl126931 0,741 ab 0,357 ab 
Pl127826 0,010 a 0,000 a 
Pl128659 0,420 ab 0,774 ab 
Pl134417 0,000 a 0,079 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,528 ab 0,225 a 
STEVENS 0,259 ab 0,168 a 

UC82 0,424 ab 0,495 ab 
VF145B 0,655 ab 0,117 a 

VFN8 1,205 ab 0,708 ab 
VFNA 0,387 ab 0,292 a 

WVIRG36 1,091 ab 0,970 ab 
WIR2920 0,973 ab 0,731 ab 
WIR3611 0,470 ab 0,896 ab 

WVIRG106 0,600 ab 0,334 ab 
Média 0,534 A 0,483 A 

Avaliações 1• 2 

3 4 
2,576 cd 1,571 
1,385 abcd 2,537 

1,706 abcd 2,762 

2,667 cd 2,794 

1,058 abcd 1,816 

1,043 abcd 2,462 

0,357 abc 0,523 
0,811 abcd 0,475 
0,390 abcd 1,028 
1,042 abcd 2,002 

0,084 ab 0,761 

abcde 
de 
de 
de 

bcde 
cde 

abcd 
abcd 
abcde 

cde 
abcde 

0,000 a 0,000 a 
0,927 abcd 5,103 e 
1,319 abcd 0,933 abcde 
0,056 a 0,336 abcd 
0,344 abc 0,149 abc 
1,537 abcd 2,523 de 
3,799 d 3,174 de 
1,293 abcd 1,175 abcde 
0,804 abcd 2,637 de 
0,873 abcd 0,894 abcde 
0,044 a 0,020 ab 
0,650 abcd 0,665 abcde 
0,000 a 0,042 ab 
0,020 a 0,029 ab 
1,083 abcd 1,972 cde 
0,868 abcd 1,773 bcde 
0,443 abcd 0,659 abcde 
0,495 abcd 0,977 abcde 
1,326 abcd 2,413 ceie 
0,414 abcd 1,770 bcde 
1,360 abcd 2,375 cde 
2,127 bcd 4,919 e 
0,443 abcd 1,037 abcde 
0,512 abcd 0,815 abcde 
0,754 B 1,163 e 

5 
Média 

1,990 bcd 1,633 ef 
3,419 d 1,445 ef 
2,042 bcd 1,288 ef 
2,598 d 1,564 ef 
2,864 d 1,223 ef 
4,220 d 2,381 f 
0,651 abcd 0,397 abcde 
0,680 abcd 0,471 abcde 
1,458 abccl 0,728 abcclef 
2,635 d 1,230 ef 
0,752 abcd 0,530 abcde 
0,000 a 0,000 a 
2,275 bccl 1,204 ef 
1,871 bcd 1,094 def 
0,000 a 0,090 abc 
0,138 ab 0,160 abcd 
1,555 abccl 1,239 ef 
4,337 d 2,495 f 
1,965 bcd 1,133 def 
3,183 d 1,643 ef 
1,374 abccl 0,804 bcdef 
0,000 a 0,015 ab 
1,269 abcd 0,724 abcdef 
0,158 abc 0,053 abc 
0,000 a 0,010 ab 
2,518 cd 1,019 def 
2,618 d 0,852 cdef 
0,628 abcd 0,525 abcde 
1,381 abcd 0,643 abcdef 
1,494 abcd 1,340 ef 
1,659 abcd 0,746 abcdef 
5,302 d 1,782 ef 
1,471 abcd 1,627 ef 
1,947 bcd 0,860 cdef 
1,480 abcd 0,689 abcdef 
1,314 e 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P-;5; 0,05). 
2 Dados transformados para 1 /(x+ 1) 1

12 
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Tabela 20. Número de ovos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face abaxial de 

Genótipos 

IAC237 
CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
LA0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA.1739 
LA1740 
LP102 

NAV1062 
P25 

Pl125925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
Pl134418 
S.CLARA
STEVENS

UC82 
VF1458 

VFN8 
VFNA 

WVIRG36 
WIR2920 
WIR3611 

WVIRG106 
Média 

folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

1 2 

2,839 ab 3,094 ab 
2,260 ab 4,645 ab 
4,862 ab 4,496 ab 
4,327 ab 6,024 ab 
4,002 ab 7,026 ab 

10,850 a 14,605 a 
5,132 ab 1,373 ab 
2,911 ab 1,092 ab 
0,858 ab 2,050 ab 
0,291 ab 1,749 ab 
1,408 ab 0,680 ab 
0,000 b 0,000 b 
1,316 ab 0,536 ab 
4,251 ab 2,214 ab 
0,068 ab 0,157 b 
0,965 ab 0,252 b 
4,091 ab 4,460 ab 
3,670 ab 1,805 ab 
9,002 ab 5,535 ab 
8,502 ab 6,966 ab 
1,413 ab 1,104 ab 
0,157 ab 0,081 b 
1,217 ab 2,762 ab 
0,062 ab 0,197 b 
0,000 b 0,000 b 
3,736 ab 2,216 ab 
2,579 ab 2,879 ab

1,385 ab 1,764 ab 
6,260 ab 4,496 ab 
6,415 ab 4,353 ab 
2,002 ab 0,725 ab 
4,212 ab 7,388 ab 
3,314 ab 7,063 ab 
1,066 ab 1,580 ab 
3,275 ab 1,898 ab 
2,311 D 2,184 D

Avaliações1 • 2

3 

3;287 abcx:l 
4,355 abcx:l 

21,687 a 
19,938 a

11,623 ab 
9,306 abcx:l 
4,936 abcxl 

2,297 abro 
2,810 abcxl 

4,107 abcx:l 
1,368 aba:I 
0,000 d 

0,593 boo 
11,528 abc 

0,020 d 

0,562 bcx:I 

3,867 aba:! 
11,398 abc

9,710 abcd 
7,854 abcd

1,944 a!:xx:l 
0,169 bcx:l 
2,424 abcd 
0,078 a:f 
0,000 d 
4,408 abcd

4,555 abcd 
3,326 abcd

7,377 aba:! 
11,672 ab

2,247 aboo

8,408 abcx:I 
6,557 al:xxf

1,062 abcx:I

3,577 al:xxf

3,525 e 

4 5 
Média 

3,833 ab 8,059 abcx:lefg 3,943 
27,938 a 38,379 abc 9,235 
27,497 a 24,084 abcd 12,919 
25,878 a 58,138 ab 15,560 
13,265 a 18,831 a!:xx:l 9,747 
21,202 a 26,923 abcx:I 15,386 
4,171 ab 4,956 !:xx:lefg 3,841 
2,392 ab 1,514 defg 1,967 
6,099 ab 14,770 abcx:!e 3,749 
8,190 ab 13,500 abcx:le 3,749 
2,309 ab 5,390 abcdefg 1,893 
0,000 b 0,000 g 0,000 
2,790 ab 0,385 efg 0,971 

22,525 a 72,153 a 11,947 
0,042 b 0,079 fg 0,072 
0,064 b 0,108 fg 0,353 

20,655 a 10,913 abcdef 7,102 
5,958 ab 9,275 abcx:lefg 5,502 

24,716 a 22,170 abcd 12,306 
15,879 a 8,605 abcx:lefg 9,167 

2,238 ab 3,921 a:fefg 1,988 
0,036 b 0,000 g 0,087 
2,102 ab 2,527 cdefg 2,155 
0,047 b 0,000 g 0,075 
0,000 b 0,000 g 0,000 
7,479 ab 8,912 abcx:!efg 4,862 

16,478 a 18,585 abcd 6,661 
3,604 ab 8,270 a!:xx:lefg 3,140 

17,175 a 37,209 abc 10,834 
17,498 a 13,800 a!:xx:le 9,661 

7,515 ab 7,962 abcx:!efg 3,184 
13,016 a 21,951 abcx:I 9,576 
12,250 a 3,386 a:!efg 5,868 

2,074 ab 13,437 abcx:le 2,448 
6,483 ab 23,389 abcd 5,353 
5,685 8 7,249 A 

al:x:x:le 
ab 
ab 
a 
ab 
a 
abcde 
abooe 
a!:xx:le 
abcx:le 
abcde 

e 
booe 

ab 
de 
a:fe 

abc 
aba:fe 
ab 
ab 
abcx:!e 

de 
abcde 

de 
e 

abcx:le 
abcd 

a!:xx:le 
ab 
ab 
a!:xx:le 
ab 
a!:xx:le 
abcx:le 
al:xxle 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P :5: 0,05). 
2 

Dados transformados para log (x+1) 
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Tabela 21. Número de ovos/cm2 
de Bemisia tabaci biótipo B na face 

adaxial+abaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. 

Genótipos 

IAC237 

CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
LA0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA1739 
LA1740 
LP102 

NAV1062 
P25 

Pl126925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
Pl134418 
S.CLARA
STEVENS

UC82 
VF145B 

VFN8 
VFNA 

WVIRG36 
WIR2920 
WIR3611 

WVIRG106 
Média 

Campinas, SP, 1999. 

1 2 
4,082 abal 4,953 ab 
3;138 abcxt 5,301 ab 
5,436 abal 5,150 ab 
4,958 abcd 6,847 ab 
4,764 abcxl 7,623 ab 

13,236 a 18,983 a 
5,786 abcd 1,477 ab 
3,166 abcd 1,469 ab 
0,937 abcd 3,267 ab 
0,759 abal 2,661 ab 
2,426 aba:l 1,082 ab 
0,000 d 0,000 b 
1,655 abcd 1,193 ab 
5,840 aba:! 2,553 ab 
0,089 ba:l 0,258 b 
1,093 abcd 0,272 b 
4,461 abcd 5,057 ab 
5,144 aba:! 3,339 ab 
9,989 ab 6,221 ab

9,758 abc 8,492 ab 
2,067 abcd 1,600 ab 
0,166 bcxJ 0,081 b 
1,623 abcd 3,551 ab 
0,062 a:I 0,289 b 
0,000 d 0,000 b

4,225 alx:d 2,448 ab 
2,799 abcx:I 3,129 ab 
1,799 abcd 2,251 ab 
6,914 abcxl 4,604 ab 
7,761 abro 5,092 ab 
2,406 abcd 1,021 ab 
5,251 abcxJ 8,350 ab 
4,665 abcd 7,816 ab 
1,560 abcxJ 2,486 ab 
3,838 abcd 2,271 ab 
2,805 D 2,688 D 

Avaliações 1 • 2 

3 
6,092 abale 
5,773 at:xx:le

23,803 a 
22,920 a 
12,781 ab 
10,031 atxx::I 

5,276 abcx:le 
3,133 abcde 
3,033 abcde 
4,872 abcxle 
1,417 abcxle 
0,000 e 
1,729 abcde 

12,734 ab 
0,077 de 
0,834 txxle 
5,364 aba:le 

15,814 ab 
11,013 abc 

9,288 atxxle 
2,809 aba:le 
0,209 a:Je 
3,095 abcde 
0,078 de 
0,020 e 

5,486 abroe 
5,528 abcde 
3,772 atxxle 
7,937 aba:le 

13,038 ab 
2,636 abcde 
9,784 abcx:l 
9,330 aba:Je 
1,491 abcxle 
4,178 abcxle 
4,261 e

4 5 
Média 

5,652 abale 12,623 abal 6,207 abc 
30,769 a 43,334 abc 10,999 a 
30,810 a 27,726 abcx:I 14,508 a 
29,556 a 61,068 ab 17,421 a 
15,578 a 23,281 abcxl 11,248 a 
23,119 a 35,604 abc 18,432 a 

4,814 abcde 5,789 ba:lef 4,295 aba:le 
2,863 abcde 2,532 def 2,570 abcde 
6,706 abcde 17,014 abcd 4,409 abcde 

10,621 ab 16,963 abcxJ 5,018 abcxle 
2,988 abale 5,775 ba:lef 2,417 abcde 
0,000 e 0,000 f 0,000 e 
8,764 abcde 3,543 a:Jef 2,712 abcde 

23,744 a 75,044 a 13,441 a 
0,402 bcxle 0,079 f 0,174 a:Je 
0,226 bcde 0,246 ef 0,495 bcde 

24,330 a 12,303 aba:I 8,336 ab 
9,687 abc 14,545 abro 8,427 ab 

26,077 a 24,858 aba:l 13,618 a 
18,882 a 11,820 abcde 11,178 a 

3,149 aba:le 5,419 bcdef 2,816 aba:le 
0,057 cx:Je 0,000 f 0,100 de 
2,728 abcx!e 4,051 cx!ef 2,916 abcde 
0,089 a:Je 0,173 f 0,135 a:le 
0,029 de 0,000 f 0,010 e 

9,446 abcd 11,448 abroe 5,860 abro 
18,530 a 23,064 abcx:I 7,639 ab 

4,267 abcde 8,943 abcdef 3,692 abcde 
18,343 a 38,555 abc 11,484 a 
20,462 a 16,062 aba:! 11,237 a

9,471 abcd 12,319 abcxJ 4,112 aba:le 
15,708 a 28,941 abcd 11,582 a 
18,446 a 5,317 bcxlef 8,128 ab 

3,322 aba:Je 15,996 abcxJ 3,391 aba:Je 
7,381 abcx!e 25,036 aba:! 6,087 abcd 
6,998 B 9,089 A 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P:,;; 0,05). 
2 

Dados transformados para log (x+1) 
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Tabela 22. Número de ninfas/cm2 de Bemísía tabací biótipo B na face adaxial de 

Genótipos 

IAC237 
CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
LA0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA1739 
LA1740 
LP102 

NAV1062 
P25 

Pl126925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
Pl134418 
S.CLARA
STEVENS

UC82 
VF145B 

VFN8 
VFNA 

WVIRG36 
WIR2920 
WIR3611 

WVIRG106 
Média 

folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

1 2 

0,469 a 0,357 
0,171 a 0,234 
0,130 a 0,152 
0,526 a 0,068 
0,399 a 0,102 
0,574 a 0,376 
0,461 a 0,098 
0,395 a 0,090 
0,377 a 0,000 
0,376 a 0,343 
0,185 a 0,044 
0,000 a 0,036 
0,089 a 0,121 
0,750 a 0,132 
0,055 a 0,025 
0,012 a 0,000 
0,310 a 0,100 
0,781 a 0,414 
0,129 a 0,354 
0,423 a 0,278 
0,590 a 0,129 
0,000 a 0,000 
0,372 a 0,097 
0,020 a 0,000 
0,000 a 0,000 
0,142 a 0,068 
0,125 a 0,018 
0,261 a 0,027 
0,094 a 0,027 
0,465 a 0,280 
0,054 a 0,045 
0,116 a 0,122 
0,551 a 0,092 
0,134 a 0,168 
0,136 a 0,065 
0,241 B 0,116 

a 
a 

a 

a 
a 

a 

a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 

a 

a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

A 

Avaliações1 • 2

3 4 
1,003 a 1,076 
0,342 a 0,973 
0,624 a 1,492 
0,728 a 1,329 
0,373 a 1,343 
0,616 a 4,004 
0,425 a 0,277 
0,197 a 0,319 
0,023 a 0,059 
0,118 a 0,321 
0,000 a 0,238 
0,000 a 0,000 
0,119 a 0,577 
0,291 a 0,576 
0,000 a 0,098 
0,008 a 0,020 
0,163 a 0,698 
1,021 a 2,357 
0,387 a 0,553 
0,290 a 1,623 
0,663 a 0,240 
0,000 a 0,000 
0,226 a 0,469 
0,000 a 0,021 
0,000 a 0,054 
0,199 a 0,890 
0,243 a 0,640 
0,000 a 0,164 
0,174 a 0,330 
0,963 a 1,192 
0,120 a 0,740 
0,228 a 0,865 
0,759 a 5,887 
0,467 a 0,527 
0,062 a 0,143 
0,249 B 0,523 

5 
Média 

abcdefg 0,747 abcele 0,683 
abcdefg 2,030 de 0,540 

defg 2,357 de 0,630 
cdefg 2,170 de 0,715 
cdefg 1,378 bcele 0,564 

fg 4,566 e 1,118 
abcele 0,419 abcele 0,321 
abcde 0,306 abcel 0,252 
abc 0,127 abc 0,103 
abcde 0,307 abcel 0,286 
abcde 0,338 abcd 0,148 
a 0,000 a 0,007 
abcdefg 1,226 bcde 0,320 
abcdefg 1,674 ceie 0,544 
abcd 0,000 a 0,034 
ab 0,065 ab 0,021 
abcdefg 1,326 bcde 0,408 

efg 2,484 de 1,129 

abcdefg 1,081 abcele 0,441 
defg 2,571 de 0,711 

abcde 0,701 abcde 0,424 
a 0,000 a 0,000 
abcdef 0,797 abcde 0,354 
ab 0,107 abc 0,028 
abc 0,000 a 0,010 
abcdefg 2,140 de 0,431 
abcdefg 1,202 bcde 0,337 
abc.d 0,360 abcd 0,146 
abcde 0,247 abcd 0,165 

bcdefg 0,844 abcde 0,682 
abcdefg 0,741 abcele 0,267 
abc.defg 1,088 abcde 0,382 

g 2,322 de 0,941 
abcdefg 1,709 ceie 0,452 
abcd 0,377 abcd 0,146 

e 0,701 D 

def 
bcelef 

def 
def 

celef 
ef 

abcelef 
abcele 
abcel 

abcelef 
abcel 
a 
abcelef 

bcdef 
abc 
a 
abcdef 

f 
abcelef 

def 
abcdef 
a 

abcdef 
ab 
a 
abcdef 
abcdef 
abcel 
abcel 

def 
abcelef 
abcdef 

ef 
abcdef 
abcd 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 Dados transformados para 1/(x+1) 
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Tabela 23. Número de ninfas/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face abaxial de

folíolos velhos de genótipos de tomateiro. Campinas, SP, 1999. 

Genótipos 
1 2 

•AC237 1,028 a 0,632 a 
CAMILA 0,645 a 0,455 a 

CNPH1039 1,087 a 0,555 a 

IAC14-2-74 1,205 a 0,246 a 
IACS4-4-16G 1,970 a 0,288 a

JAPÃO 1,982 a 1,401 a

L03683 3,357 a 0,472 a 
L03684 3,037 a 0,124 a 
LA0385 1,185 a 0,000 a 

LA0444-1 0,992 a 0,465 a 
LA0462 0,137 a 0,000 a 
LA0716 0,000 a 0,053 a 
LA1584 0,219 a 0,116 a 
LA1609 1,855 a 0,206 a 
LA1739 0,030 a 0,000 a 

LA1740 0,093 a 0,037 a 
LP102 1,174 a 0,440 a 

NAV1062 1,132 a 0,238 a 
P25 1,139 a 1,364 a 

Pl126925 3,214 a 1,478 a 
Pl126931 1,402 a 0,296 a 

Pl127826 0,000 a 0,000 a 
P!128659 0,919 a 0,357 a 
Pl134417 0,060 a 0,000 a 
Pl134418 0,000 a 0,000 a 
S.CLARA 0,379 a 0,204 a 
STEVENS 0,455 a 0,472 a 

UC82 0,600 a 0,000 a 
VF145B 0,758 a 0,158 a 

VFN8 1,871 a 0,853 a 
VFNA 0,246 a 0,105 a 

WVIRG36 0,703 a 0,240 a 
WIR2920 2,548 a 0,524 a 
WIR3611 0,453 a 0,553 a 

WVIRG106 0,628 a 0,252 a 

Média 0,779 B 0,295 A 

Avaliações 1• 2 

3 4 

0,625 abc 1,548 abcdef 
1,132 abc 4,286 cdef 
3,923 e 9,089 ef 

3,515 bc 6,923 def 

1,572 abc 4,405 cdef 

2,969 abc 3,831 bcdef 
2,339 abc 2,598 abcdef 

0,530 abc 0,734 abcdef 
0,326 abc 0,519 abcde 

0,909 abc 0,224 abc 
0,076 abc 0,507 abcde 

0,000 a 0,061 ab 
0,121 abc 0,397 abcd 

0,526 abc 1,513 abcdef 
0,000 a 0,000 a 

0,017 ab 0,010 a 

0,505 abc 3,430 abcdef 

1,601 abc 2,305 abcc!ef 
2,120 abc 4,851 cdef 

1,876 abc 6,087 cdef 
0,811 abc 1,095 abcdef 

0,000 a 0,000 a 
0,648 abc 1,341 abcdef 

0,026 ab 0,025 a 
0,000 a 0,000 a 

0,376 abc 2,975 abcdef 
0,896 abc 4,885 cdef 

0,044 abc 0,600 abcde 

1,138 abc 1,290 abcdef 

1,708 abc 3,387 abcdef 
0,402 abc 1,348 abcdef 

0,869 abc 1,788 abcdef 
2,246 abc 15,815 f 

0,531 abc 0,926 abcdef 
0,195 abc 1,035 abcdef 

0,683 B 1,360 e 

5 
Média 

2,684 abcdef 1,141 abcde 
13,513 ef 1,795 bcde 

9,553 def 2,792 de 

24,585 f 2,719 de 
4,516 cdef 1,891 cde 

10,008 def 3,056 e 
1,813 abcdef 1,827 bcde 
0,471 abccl 0,701 abcde 
1,382 abcclef 0,559 abcde 

0,956 abcdef 0,663 abcde 
1,068 abcdef 0,284 abcd 
0,000 a 0,022 a 
0,142 abc 0,192 abc 
7,243 def 1,308 abcde 
0,000 a 0,006 a 

0,068 ab 0,044 ab 
4,203 cclef 1,381 abcde 

2,854 abcdef 1,348 abcde 
4,445 cdef 2,324 cde 
7,536 def 3,234 e 
1,078 abcdef 0,875 abcde 

0,000 a 0,000 a 
0,638 abcde 0,737 abcde 
0,000 a 0,022 a 
0,000 a 0,000 a 
5,233 def 1,021 abcde 
3,488 abcdef 1,347 abcde 

1,039 abcclef 0,378 abcde 
2,612 abcdef 0,979 abcde 
4,067 bcc!ef 2,069 cde 
1,739 abcdef 0,603 abcde 
3,000 abcclef 1,047 abcde 
2,781 abcdef 2,549 de 

3,246 abcdef 0,880 abcde 
4,542 cdef 0,808 abcde 

1,774 e 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1) 
112 
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Tabela 24. Número de ninfas/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face

adaxial+abaxial de folíolos velhos de genótipos de tomateiro. 

Genótipos 

IAC237 
CAMILA 

CNPH1039 
IAC14-2-74 

IACS4-4-16G 
JAPÃO 
L03683 
L03684 
LA0385 

LA0444-1 
LA0462 
LA0716 
LA1584 
LA1609 
LA1739 
LA1740 
LP102 

NAV1052 
P25 

Pl126925 
Pl126931 
Pl127826 
Pl128659 
Pl134417 
Pl134418 
S.CLARA
STEVENS 

UC82 
VF1458 

VFN8 
VFNA 

WVIRG36 
WIR2920 
WIR3611 

WVIRG106 
Média 

Campinas, SP, 1999. 

1 2 
1,492 ab 0,932 a 
0,778 ab 0,662 a 
1,160 ab 0,592 a 
1,798 ab 0,317 a 
2,247 ab 0,388 a 
2,750 ab 1,521 a

3,778 b 0,549 a 
3,186 b 0,216 a 
1,301 ab 0,000 a 
1,369 ab 0,701 a 
0,327 ab 0,045 a 
0,000 a 0,084 a 
0,287 ab 0,254 a 
3,180 b 0,315 a

0,084 ab 0,026 a 
0,107 ab 0,037 a 
1,549 ab 0,521 a 
1,880 ab 0,585 a 
1,231 ab 1,451 a 
3,595 b 1,732 a 
1,834 ab 0,396 a 
0,000 a 0,000 a 
1,255 ab 0,478 a 
0,083 ab 0,000 a 
0,000 a 0,000 a 
0,499 ab 0,266 a 
0,591 ab 0,485 a 
0,778 ab 0,027 a 
0,815 ab 0,183 a 
2,313 ab 1,092 a 
0,284 ab 0,138 a 
0,829 ab 0,337 a 
2,761 ab 0,627 a

0,592 ab 0,665 a 
0,746 ab 0,300 a 
0,952 B 0,375 A 

Avaliações 1• 2 

3- 4 
1,816 abc 3,274 
1,521 abc 5,286 
5,266 e 10,809 
4,312 bc 8,460 
1,826 abc 5,622 
3,746 bc 10,390 
2,643 abc 2,750 
0,717 abc 1,087 
0,343 abc 0,559 
0,988 abc 0,518 
0,076 a 0,570 
0,000 a 0,061 
0,221 ab 1,166 
0,714 abc 2,277 
0,000 a 0,100 
0,025 a 0,030 
0,600 abc 4,104 
2,618 abc 4,827 
2,419 abc 5,419 
2,228 abc 7,971 
1,443 abc 1,337 
0,000 a 0,000 
0,810 abc 1,749 
0,026 a 0,047 
0,000 a 0,055 
0,532 abc 3,877 
1,166 abc 5,521 
0,044 a 0,764 
1,286 abc 1,571 
2,862 abc 4,609 
0,528 abc 2,191 
1,085 abc 2,788 
2,704 abc 24,303 
0,895 abc 1,485 
0,269 abc 1,134 
0,862 B 1,785 

5 
Média 

bcdefg 3,172 bcd 1,928 cdef 
defg 15,538 cd 2,188 cdef 

fg 11,890 cd 3,192 def 
defg 27,465 d 3,284 def 
defg 6,211 cd 2,283 cdef 

efg 16,654 cd 4,462 f 
abcdefg 2,273 abcd 2,069 cdef 
abcdefg 0,825 abc 0,938 abcdef 
abcd 1,488 abcd 0,597 abcde 
abcd 1,088 abc 0,898 abcdef 
abcde 1,578 abcd 0,396 abc 
ab 0,000 a 0,028 
abcdefg 1,730 abcd 0,591 abcde 
abcdefg 13,048 cd 1,884 cdef 
abc 0,000 a 0,041 a 
ab 0,123 ab 0,063 ab 

defg 5,110 cd 1,644 c.def
defg 6,235 cd 2,442 cdef
defg 5,702 cc! 2,614 cdef
defg 11,200 cd 3,946 ef 

abcdefg 1,812 abcd 1,254 abcdef 
a 0,000 a 0,000 a 
abcdefg 1,489 abcd 1,078 abcdef 
ab 0,114 ab 0,053 a 
ab 0,000 a 0,011 a 

cdefg 7,374 ccl 1,279 abcdef 
defg 4,647 cd 1,593 bcc!ef 

abcdef 1,389 abcd 0,476 abcd

abcdefg 2,829 abcd 1,091 abcdef 
defg 5,201 cd 2,775 cdef 

abcdefg 2,922 abcd 0,833 abcdef 
abcdefg 3,951 bcd 1,352 abcdef 

n 5,340 cd 3,286 def 
;::, 

abcdefg 5,225 ccl 1,255 abcdef 
abcdefg 4,863 cd 0,909 abcdef 

e 2,398 D 

Médias seguidas de mesma letra (minúsculas nas colunas e maiúsculas na linha) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
2 

Dados transformados para 1/(x+1)112 
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4.1.1.3 Considerações gerais 

Os genótipos de tomateiro seguiram padrões distintos ao longo das 

avaliações para as variáveis estudadas (Figuras 5, 6, 8 e 9), embora para a 

maioria das variáveis ( com exceção do número de adultos vivos) e para a 

maioria dos genótipos tenha ocorrido acréscimo nos valores ao longo das 

avaliações, tanto para folíolos novos como velhos. Para número de adultos 

vivos, esse comportamento variou especialmente para a face adaxial dos 

folíolos novos (Figura 5). Em alguns genótipos, ocorreram bruscas alterações 

nesses padrões, como, por exemplo, no número de ovos nos foi íolos novos 

(face adaxial) e no número de ninfas nos folíolos velhos (faces adaxial e 

abaxial), constatando-se decréscimos nesses valores da quarta para a quinta 

avaliação (Figuras 5 e 9). Para adultos mortos, o padrão crescente ao longo das 

avaliações foi alterado abruptamente da terceira para a quarta avaliação 

(folíolos novos) (Figura 5) e da quarta para a quinta avaliação (face adaxial de 

folíolos velhos) (Figura 8). Por outro lado, o número de ovos na face abaxial de 

folíolos novos, de ninfas nas faces adaxial e abaxial de folíolos novos (quarta 

para quinta avaliação) (Figuras 5 e 6, respectivamente) e de ninfas na face 

adaxial de folíolos velhos (terceira para quarta avaliação) (Figura 9), 

alcançaram os mais altos valores em curto espaço de tempo. A soma dos 

valores observados individualmente em ambas as faces dos folíolos resultou 

em figuras semelhantes àquelas registradas para a face abaxial de folíolos 

velhos e de novos, em função dos baixos valores para número de insetos na 

face adaxial dos folíolos.Considerando a média de todas as avaliações, 

observou-se uma correspondência entre os valores de número de adultos vivos, 

ovos e ninfas para cada genótipo estudado, tanto para os folíolos novos como 

velhos (Figuras 7 e 1 O). Não foram registrados adultos mortos na maioria dos 

genótipos testados. Constatou-se, por outro lado, maior magnitude dos valores 

para número de ovos e ninfas nos folíolos velhos em comparação com folíolos 

novos, nos quais houve maiores contagens de adultos vivos (Figuras 11 a 14). 
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Figura 5. Número de adultos (vivos e mortos) e de ovos/cm de B. tabací biótipo 

B em folíolos novos de genótipos de tomateiro. 
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Figura 6. Número de adultos (vivos e mortos), ovos e ninfas/cm de B. tabaci

biótipo B em folíolos novos de genótipos de tomateiro. 
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Em função da variabilidade das áreas foliares nos genótipos estudados 

(Tabela 25), as avaliações efetuadas foram discutidas com base na população 

do insetolcm2 de· folíolo. Observa-se que, salvo diferenças na simetria dos 

folíolos.-opostos, folíolos velhos foram· maiores do que os folíolos novos, o que 

pode i.ndicar crescimento dos folíolos no intervalo considerado entre as 

avaliações; desde ·que· o folíolo velho foi ·coletado na posição ·oposta ao ·do 

folíolo novo, uma semana após a coleta desse último. 

Tabela 26. Área média (cm2) dos folíolos·dos genótipos de tomateiro. 

Folíolos Folíolos Folíolos · Folíolos
Genótipos 

velhos 
Genótipos 

velhosnovos novos 

IAC237 1 .. 1,68 1.,98 P25 13,30 14,47 

CAMILA 1,65 1,94 .Pl126925 1,87 2,34 

CNPH1039 2,68 3,45 Pl126931 2,20 2,44 

IAC14-2-74 7,57 8,10 P1127826 7,60 8,70 

IACS4-4-16G 9,87 12,43 P1128659 2,96 3,59 

Japão 1;43 · 1-,60 Plt34417 3,94 ·4,03

L03683. 6,38 7,13 PL134418 3,67 4T16

L03684 8,04 9,00 Santa Clara 10,56 14,33

LA0385 2,16 2,51 Stevens 10,99 15,28

LA0444-1 2,08 2,53 UC82 5,48 7,14

LA0462 l,84 · ·z,35 VF1458 10,81 14;19

LA0716 5,22 5,64 . .  VFN8 9,41 · 12,29

LA1584 2,89 3,21 VFNA 5,35 6,27

LA1609 2,32 2,98 WVIRG36 9,37 12,59

LA1739 5,48 5,98 WIR2920 1,47 1,75

LA1749 7,05 7,80 WIR3611 2,64 3,18

LP102 ' 2,89 · ·3,43 · WVIRG106 3,84 4,93

NAV10132 2,10 •2;31
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Constatou-se crescimento populacional do inseto ao longo das 

avaliações (Figura 15). Para número de ovos e ninfas/cm2 nos folíolos novos e 

ninfas/cm2 nos folíolos velhos, obtiveram-se ajustes quadráticos com 

coeficientes de determinação da ordem de 98%. Para número de adultos 

vivos/cm2 nos folíolos novos, o ajuste foi cúbico, sendo o coeficiente de 

determinação de 98%. Já o número de adultos vivos/cm2 e o número de 

ovos/cm2 relacionaram-se linearmente com o tempo, apresentando coeficientes 

de determinação de 82 e 89%, respectivamente. Não foi possível determinar a 

razão pela qual houve diminuição na densidade dos insetos na segunda 

avaliação. 

Embora não tenha sido realizada análise para comparar a infestação nas 

faces abaxial e adaxia!, constatou-se, de modo geral, que tanto nos folíolos 

novos como nos velhos, os valores para a maior parte das variáveis e genótipos 

foram superiores na face abaxia! que na adaxial, com exceção apenas da 

variável número de adultos mortos, onde os valores foram equivalentes 

(Tabelas 1 a 24). Esses resultados refletem a preferência do inseto pela face 

abaxial dos folíolos, conforme relataram Chu et ai. (1995), Ohnesorge et ai. 

{ 1980 e 1981) e Simmons ( 1994 ), embora a face adaxial também ofereça 

condições adequadas para alimentação dos insetos. Diversos fatores 

influenciam a preferência do inseto para oviposição, entre eles, as 

características físicas das superfícies das folhas, como pilosidade, cor e forma 

da folha, presença de tricomas glandulares e microclima da folha (Berlinger, 

1986; Mound, 1962; Ohnesorge et ai., 1980;). Perring (1996), com base em 

revisão de Van Lenteren & Noldus (1990), afirmou que adultos e imaturos de B.

tabaci ocorrem preferencialmente na face abaxial dos hospedeiros, ao passo 

que B. argentifo!ii, em algodão e melão, apresenta distribuição similar em 

ambas as faces. 
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Figura 15. Ajuste de curvas para número de adultos vivos, ovos e ninfas de 

Bemisia {abaci biótipo B· em folíolos novos e velhos em função do 

tempo após a infestação. 

Fatores abióticos podem também ter grande importância na seleção 

para oviposição. Simmons (1994) concluiu-que a preferência para oviposição na 

face abaxial das folhas de hortaliças está relacionada, dentre outros fatores, à 

resposta-geotrópica -negativa de -B. tabaci; -Posteriormente,· Chu et a!. (1995) 

sugeriram que adultos em vôo exibem fototropismo positivo e, após o pouso, 
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fototaxia negativa. Apontaram a - menor distância da face abaxial para o feixe 

vascular como um dos fatores que favoreceram a ocorrência de B. argentifolii 

nessa féjlce: Em revisão sobre o tema,-Van Lenteren & Noldus(1990) discutiram 

a seleção da face abaxial das folhas por B. tabaci com base na menor 

espesst,ffa - da cutícula - na - face adaxial, proximidade do tecido - do floema, 

proteção contra chuva, presença de estômatos e posição dorsal do ânus, ligado 

ao méto(iio de ejeção das excreções, além de fatores relacionados à fenologia 

da cultura. 

Admite-se que a seleção hospedeira em mosca-branca é condicionada 

ao local-escolhido pelo adulto,· em- razão da pequena mobilidade da ninfa. 

Entretanto, Summers et ai. (1996) comprovaram que as ninfas, quando em 

locais não adequados, ·- podem· -se - mover - a  distâncias· relativamente 

consideráveis e se fixar preferencialmente na face abaxial das folhas. Em 1 O 

espéci� vegetais, -5 a -30%- dos ovos e ninfas foram encontrados na face 

adaxial das folhas (Simmons, 1994 ). Em tomate, esse valor foi de 

aproximadamente -5%. Com - relação à · movimentação das ninfas recém

eclodidas da face adaxial para a abaxial, Simmons (1999) constatou forte efeito 

do hosJpedeiro, sendo alta-em pimenta- (80%), moderada em cantalupo (55%), 

caupi (55%) e tomate (30%) e baixa em couve (18%). Os estímulos primários 

para e$sa movimentação- provavelmente foram uma resposta ao- início da 

alimentação e a sinais táteis. Desse modo, é possível admitir que, pelas 

diferenças · encontradas - entre - os 35 - genótipos de tomateiro testados na 

presente pesquisa, estímulos diferenciados, ao provocarem alterações no 

comport-amento do inseto,- podem ter afetado as - taxas de movimentação das 

ninfas recém-eclodidas para a face abaxial, sendo o resultado fina! dessa 

variávef uma resposta não somente à oviposição como também à alimentação 

dessas ninfas. Diversos autores obtiveram correlação entre número de adultos 

se alimentando numa folha - e número - de ovos (Blua et ai. 1-995; - McAuslane, 

1996 e· Van Lenteren & Noldus, 1990), indicando que as fêmeas selecionam 

somente - locais para alimentação. Entretanto, sabe-se que a oviposição de B.
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tabaci , ocorre com · maior freqüência após a inserção dos estiletes no 

hospedeiro, mas antes da ingestão de seiva (Walker & Perring, 1994). Assim, é 

possível que a idade e qualidade da folha· nessa espécie sejam avaliadas no 

momento da penetração dos estiletes, com base nos componentes químicos do 

fluido ;ntercelular, ou antes dela, por· meio· de estímulos relacionados à 

epiderme da folha (Veenstra & Byrne, 1998a). Esses autores verificaram que a 

produção de ovos ou a síntese de vitelogenina em B. tabaci não foi interrompida 

quando os insetos foram privados da alimentação e de locais para oviposição 

Considerando as médias para os-genótipos; em folíolos novos (Tabelas 1 

a 12), os valores para número de adultos vivos na face adaxial e abaxial 

somente foram equivalentes nos · materiais · em que os insetos estiveram 

ausentes ou ocorreram em pequeno número (LA0716, Pl127826, Pl134417 e 

PI 1344� 8); ·Nos· demais genótipos, a preferência foi pela face abaxial. l\�aior 

número de insetos mortos ocorreu, para a maioria dos genótipos, na face 

adaxial• dos folíolos, com exceção de LA071·6. -Para número de ovos, foram 

registrados, na face abaxial, valores superiores aos da face oposta, exceto nos 

genótipos LA1739 e Pl134417. Quanto às ninfas, estas ocorreram em maior 

número na face abaxial da maioria dos genótipos, com exceção de IAC237, 

LA0444-1,·LA0462, LA1584 eNAV1062. 

Nós folíolos velhos (Tabelas 13 a 24), valores semelhantes nas faces 

adaxial--e abaxial foram verificados para adultos vivos nos genótipos LA0716, 

Pl134418 (valores nulos) e Pl134417. Nos demais genótipos, os insetos foram 

encontrados com · maior freqüência na face abaxial. Adultos - mortos, quando 

ocorreram, estiveram em proporção semelhante em ambas as faces dos 

folíolos; -com exceção-de LA07-16,· Pl127826,-Pl1·34417 e Pl134418, nos quais 

houve maior mortalidade na face abaxial e de P25 e WVIRG36, onde ocorreu o 

inverso: Com relação ao-número de ovos,· maior número deles foi constatado na 

face adaxial somente em LA 1584 e LA 1739. Nesses mesmos genótipos, maior 

número- de· ninfas ocorreu ·na face adaxial. · Para o restante dos genótipos, as 
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ninfas ,estiveram presentes em maior proporção na face abaxial, exceto para

PI134417, com valores semelhantes em ambas as faces. 

Os números de adultos vivos na face adaxial e de adultos mortos nas 

faces adaxial e abaxial foram equivalentes em folíolos novos e velhos. Adultos 

vivos na face abaxial ocorreram com maior freqüência em folíolos novos. Para 

as demais variáveis ( ovos e ninfas nas faces adaxial e abaxial), os maiores 

valores foram registrados nos folíolos velhos. Os resultados para número de 

ninfas estão de acordo com Yee et ai. (1997), que verificaram maior ocorrência 

desse estágio de B. argentifolii em-folhas basais e medianas de alfafa, ao passo 

que a distribuição dos ovos foi semelhante nos três extratos da planta. Com 

relação ao número de ovos, em princípio, os dados foram contraditórios aos 

apresentados por Byrne & Draeger (1989), que constataram menor número de 

ovos de B. tabaci em folhas maduras-de alface; em experimento sem chance de 

escolha. No presente trabalho, como os folíolos não apresentavam grande 

diferença de idade, pode-se assumir que a maior oviposição nos foliolos velhos 

deve-se mais ao maior tempo de exposição dos mesmos à mosca-branca 

(efeito cumulativo), conforme-atestaram Yee et ai. (1997) do-que à sua melhor 

qualidade nutricional (hipótese sugerida por Byrne & Draeger, 1989), mesmo 

porque o maior número de adultos -nos-folíolos novos estaria indicando maior 

preferência destes em relação aos velhos. Por outro lado, quando se observa a 

estrutura ·populacional do inseto em folíolos novos e velhos, fica claro que, 

apesar dos valores absolutos maiores para número de ovos em folíolos velhos, 

a porcentagem de ovos -em folíolos· novos é superior à dós folíolos velhos 

(Figura 16). Comparações dessa natureza podem não ser bem sucedidas, pois 

além do -comportamento de oviposição variar com a espécie, a variabilidade 

genética intraespecífica representa um componente importante na seleção 

hosped�ira para oviposição. Assim, Heinz & Zalom (1995) verificaram, em 

cultivares de tomate, maior taxa de oviposição em folhas mais próximas do 

ápice da planta, que são aquelas que apresentam maior densidade de tricomas. 

No entanto, isso não foi constatado para algumas espécies selvagens. Seria 
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interessante que, no presente trabalho, tivesse sido acompanhada a evolução 

da população da mosca-branca num mesmo folíolo, até sua senescência; isso, 

no entanto, implicaria na avaliação do inseto no folíolo sem a remoção deste, o 

que dificultaria o trabalho, em razão do elevado número de genótipos 

estudados. 

Folíolos novos 

Ninfas Adultos 

0.68% 

Ovos 

94.32% 

Ninfas 

Folíolos velhos 

Adultos 

0.47% 

Figura 16. Distribuição dos estágios de desenvolvimento de Bemisia tabaci

biótipo Bem 35 genótipos de tomateiro. 

Foram encontradas correlações positivas entre a área foliar (média entre 

todos qs genótipos) e todas as variáveis estudadas, com exceção de adultos 

mortos na face abaxial (Tabela 26). Entretanto, é possível que ocorram 

comportamentos diferenciados entre os genótipos. Também foram positivas as 

correlações entre número de adultos vivos nos folíolos novos e ovos e ninfas 

nos folíolos velhos e entre ovos nos folíolos novos e ninfas nos folíolos velhos 

(Tabela 27). Também foram positivas as correlações entre as variáveis número 
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de adultos vivos e ovos e número de ovos e ninfas tanto para folíolos novos 

como para velhos (Tabela 28). 

Tabela 26. Coeficientes de correlação entre variáveis referentes à infestação de 

Bemisia tabaci biótipo B e áreas dos folíolos novos (FN) e velhos 

(FV) de 35 genótipos de tomateiro. 

Face adaxial Face abaxial 

Adultos Adultos Adultos Adultos 
Ovos Ninfas Ovos Ninfas 

vivos mortos vivos mortos 

Area-
0,71* 0,68* 0,62* 0.36* 0,56* 0,64* 0,61* 0,02 

FN 

Área-

FV 
0,71* 0,69* 0,67* 0,35* 0,81* 0,75* 0,63* 0,04 

Tabela 2"1i. Coeficientes de correlação entre variáveis referentes à infestação de 

Bemisia tabaci biótipo 8 obtidas em folíolos novos e em folíolos 

velhos de 35 genótipos de tomateiro. 

Folíolos novos 

Adultos vivos - adaxial 

Adultos vivos - abaxial 

Ovos - adaxial 

Ovos - abaxial 

Adaxial 

0,66* 

0,67* 

Folíolos velhos 

Ovos Ninfas 

Abaxial Adaxial Abaxial 

0,82* 0,45* 0,51* 

0,85* 0,66* 0,81* 

0,87* 0,74* 
* 

0,82* 0,94 
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Tabela 28.-Coeficientes de correlação entre variáveis referentes à infestação de 

Bemisia tabaci biótipo B obtidas em folíolos novos e em folíolos 

velhos de 35 genótipos de tomateiro. 

Adultos vivos 

Folíolos novos Folíolos velhos 

Face adaxial Face abaxial Face adaxial Face abaxial 

Ovos Ninfas Ovos Ninfas Ovos Ninfas Ovos Ninfas 

Face adaxial 0,67* 0,43* 0,62* 0,36* 

Adultos:vivos 

0,67* 0,43* 0,62* 0,36* 

Face abaxial 0,76* 0,53* 0,91 * 0,59* 

Ovos 

Face adaxial 

Ovos 

Face abaxial 

0,78* 0,77* 0,55* 

0,66* 0,73* 

0,76* 0,53* 0,91* 0,59* 

O, 78* O, 77* 0,55* 

0,66* 0,73* 

Os genótipos que mantiveram constantemente menos ovos e ninfas ao 

longo das avaliações podem ser considerados não preferidos para alimentação 

e/ou oviposição. No entanto, para os genótipos mais infestados, tal afirmação 

deve ser encarada com cautela, visto que, em função da duração do 

experimento ( suficiente para a ocorrência de pelo menos duas gerações do 

inseto), o efeito do condicionamento pré-imaginai associado à disponibilidade 

de folhas no mesmo genótipo em que os insetos se desenvolveram pode ter 

mascarado a seleção hospedeira nesses - genótipos, superestimando a 

população nas avaliações finais. Segundo Byrne & Bellows Junior (1991 ), B.

tabaci coloca pequeno - número de ovos no - local onde se desenvolveu e então 

se move para as brotações. Com base nessa afirmação, talvez fosse mais 

interessante ter determinado a preferência do inseto considerando as 

avaliações iniciais; entretanto, a baixa infestação nessas primeiras avaliações 

poderia .. ter levado ao escape, dificultando a seleção de genótipos resistentes. 



88 

Por outro lado, uma hipótese alternativa seria a de que a mistura de genótipos 

provocaria maior mobilidade dos adultos, conforme discutiram Bernays & 

Minkenberg (1997) para B. tabaci. De acordo com os autores, essa estratégia 

pode ser útil para insetos polífagos, pois posslbilita um melhor balanço 

nutricional, além de reduzir a exposição a altos níveis de determinados 

aleloquímicos. Porém, os resultados por eles alcançados atestaram que a 

mistura, mesmo composta de três hospedeiros comprovados do inseto, foi 

deletéri'a. No entanto, não se sabe se esse comportamento (mobilidade) 

também se repetiria no caso de mistura de genótipos pertencentes ao mesmo 

gênero. Assim, optou-se por considerar a infestação do inseto com base na 

média das avaliações. Tratamento pré-condicionante no qual a performance de 

Trialeurodes vaporariorum num determinado hospedeiro (no caso pimenta

doce) foi afetada pela planta hospedeira na qual tinha sido previamente criada, 

foi relatado por Thomas (1993). A adaptação ocorreu quando os insetos foram 

criados em L. hirsutum f. glabratum, mas não quando foram criados em L.

esculentum, sendo a maior concentração de alfa-tomatina presente no genótipo 

selvag� o provável fator responsável por essa adaptação. Outro fator que 

pode ter contribuído para acentuar as diferenças entre os genótipos é o efeito 

da exposição prévia a hospedeiros não preferidos. Conforme Veenstra & Byrne 

(1998b), a exposição prévia de fêmeas de B. tabaci a um hospedeiro não

preferido-seguida da transferência para outro preferido resultou em alta taxa de 

oviposição. Os autores demonstraram que os efeitos da exposição prévia são, 

em parte, devido a diferenças comportamentais não relacionadas à fisiologia 

reprodutiva. Simmons (1994) observou maior ocorrência de ovos e ninfas de B.

tabaci em ·tomate na terceira semana após o plantio. No presente trabalho, a 

maior infestação na última avaliação indica a tendência de crescimento 

populaGional da praga ao longo do tempo (Figura 15). A necessidade de poda, 

em função do vigoroso crescimento vegetativo das plantas, aliada à baixa 

população inicial da praga, adiou o início das avaliações em cerca de 40 dias. O 

fato de' que nas avaliações finais, ocorreu uma tendência à homogeneização 
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dos dac;jos· pode ser-função da "tolerância" diferencial ao dano da mosca-branca 

e migração dos adultos de plantas superpovoadas para outras que inicialmente 

foram menos atrativas e que tinham escapado ao ataque inicial, conforme 

discutido por Curry & Pimentel (1971 ). 

No presente trabalho,· os adultos que se moveram para LAO716 (L 

pennellii) foram capturados nos tricomas glandulares presentes em ambas as 

faces das folhas, não se verificando, portanto, adultos vivos e ovos nos folíolos 

amostrados. No entanto, a presença de ninfas, mesmo em baixo número, 

sustenta a hipótese de que o material· também propicia condições para o 

desenvolvimento do inseto e que, num determinado momento, ovos estiveram 

presentes· e, conseqüentemente, adultos para realizar a oviposição. Gentile et 

ai. (1968) comprovaram que folíolos de LAO716, dos quais se removeu o 

exsudat0 glandular, não impediram a oviposição e o desenvolvimento de T.

vaporarioum. 

Resultados obtidos no presente estudo indicaram que alguns genótipos 

pertencentes a L. hirsutum (lA1739,· LA174O e Pl127826) e L hirlsutum f. 

glabratlim (PI 134417 e PI 134418), que também apresentam tricomas 

glandul�res, capturaram indivíduos em menor proporção do que LAO716, mas 

não impediram a oviposição e o desenvolvimento dos insetos. Em LO3683 e 

LO3684 (L hirsutum) e em \AJIR3611 (L · hirsutum f. · glabratum), essa 

característica foi menos evidente. Não se pode precisar a causa da mortalidade 

de insetos em P25, UC82,·VF145B e V\I\/IRG36 {L esculentum). Kisha (1981) 

observou a captura de adultos de B. tabaci em cultivares de tomate, pela 

ocorrência de tricomas glandulares em ambas as superfícies das folhas, sendo 

a maior proporção (86%) constituída por fêmeas, com conseqüências drásticas 

à reprodução e transmissão de viroses. 

A pubescência das folhas desempenha importante papel na resistência 

do hospedeiro a B. tabaci.· Conforme McAuslane et ai. (1996), de modo geral, 

variedaaes pilosas são preferidas até um certo nível no qual a pubescência 

começa- a· interferir ·na alimentação e fixação ·do ovo à epiderme da folha. A 
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densidade de tricomas em hospedeiros como algodão, soja e tomate interferiu 

positivamente na densidade do inseto (Butler et ai., 1986; Heinz & Zalom, 1995; 

McAuslane, 1996), porém negativamente em Cucurbita spp. e Lagenaria 

siceraria (Molina) (Kishaba et ai., 1992; McCreight & Kishaba, 1991 ). Em soja, 

genótipos com tricomas paralelos à superfície da folha apresentaram menor 

população de B. argentifolii do que aqueles com tricomas eretos (Lambert et a!., 

1995 e 1997). No caso de tomate, o tipo do tricoma assume igual ou maior 

importância que a densidade (Barten et ai., 1994; Channarayappa et ai., 1992; 

Heinz & Zalom, 1995). 

Tricomas glandulares dos tipos IV e VI encontrados em L. hirsutum, L. 

hirsutum f. g!abratum e L. penne!lii são usualmente associados à resistência a 

insetos. O tipo IV está presente nesses três grupos, mas ausente em L. 

esculentum. Tricomas tipo VI estão presentes em todas as espécies de 

Lycopersicon, sendo mais abundantes em L. hirsutum e L. hirsutum f. g/abratum 

do que em L. esculentum (LuckvVi11 1 , citado por Maliepaard et ai., 1995; 

Channarayappa et ai., 1992; Snyder et a!., 1998). Um tipo particular de tricoma 

glandular (Vlc) foi associado à resistência de L. hirsutum a B. tabaci e, 

conseqüentemente, ao TLCV ("tomate yel!ow leaf cur! virus"), pois a captura do 

adulto ocorreu antes da transmissão da virose (Channarayappa et a!., 1992). De 

,:;icornn cnm �nvrlcr et ,:;il '19ª8' a res1· cte� ncia de L hirc:,, ,fum a A afig0nf1"f.o/i1" fni 1..4 .....,....., ....,. VI,., ..... '-' ....._,. \ '-' /, ....,.1. 1 1 • li VU&. • r..J ,. .._, I&. I I ....,-, 

associada à densidade de tricomas tipo IV. No entanto, os autores verificaram 

que essa característica foi influenciada pelo regime de luz no qual as plantas 

foram cultivadas, sendo que, sob regime de dia curto (fotofase de 8 horas), as 

plantas apresentaram elevadas densidades de tricomas tipo IV e reduzida 

densidade de tricomas tipo V!. A densidade de tricomas tipo IV foi relacionada 

negativamente à atratividade para os adultos, no entanto, o maior número de 

adultos observado em plantas com alta densidade de tricomas tipo VI não foi 

resultante do efeito direto desse tipo de tricoma sobre a atratividade. 

1
LUCKWILL, L.C. The genus Lycopersicon: an historie.ai, biological and taxonomic survey of 

the wild and cultivated tomatoes. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1943. 44p 
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A ação de tricomas glandulares presentes em Lycopersicon hirsutum. e 

L. hirsutum f. g/abratum explica, em parte, a resistência à mosca-branca

(Channarayappa et ai., 1992; Snyder et ai., 1998). Maliepaard et ai. (1995), 

trabalhando com T. vaporariorum, determinaram, por meio de estudos sobre 

"QTLs" ("quantitative trait loci"), que a taxa de oviposição foi independente da 

densidàde de tricomas tipo IV, possibilitando a incorporação da resistência de L 

hírsutum · f. · g/abratum em cultivares comerciais sem o aspecto indesejável 

proporcionado pelos tricomas glandulares. Para densidade de tricomas do tipo 

VI, os autores concluíram que não deveria ser excluída a associação com a 

oviposição. 

Com relação a Lycopersicon pennelli, assume-se que a resistência às 

moscas-brancas seja somente devido à exsudação aderente de tricomas 

glandulares que cobrem as folhas e caules, os quais exercem efeito sobre a 

captura; dos adultos quando em contato com a folha (Berlinger, 1986). No 

entanto, a resistência é mediada por acilçúcares presentes nos exsudatos de 

tricomas do tipo IV, existindo grande variação entre os acessos quanto ao nível 

de acilçúcares produzido, tipo de açúcar e perfil dos ácidos graxos incorporados 

ao acUçúcar, além da influência de estresses ambientais e fatores 

meteorológicos (Shapiro et ai., 1994). Diversos trabalhos têm sido 

desenvolvidos no sentido de elucidar essa questão. Barten et ai. (1994) 

constataram que o grau de aderência dos tricomas glandulares de híbridos F3 

de L. pennellii x L. escu/entum foi inversamente relacionado à alimentação e 

oviposição de B. argentifolii e positivamente relacionado ao número de tricomas 

glandulares do tipo IV. Liedl et ai. (1995) constataram que folíolos de L 

esculentum tratados com acilçúcares de L. pennellii reduziram os pousos e a 

oviposição de B. argentifolii. Entretanto, a resistência a B. tabaci biótipo B não 

foi correlacionada ao conteúdo de acilçúcares em níveis abaixo de 37,8 µg/cm2 

de folha (Nombela et ai., 2000). Mutschler et ai. (1996) determinaram as regiões 

genômicas associadas à acumulação e composição de acilçúcares em uma 

população F2 de L esculentumx L. pennellii(LA0716). 
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,:Nombela et ai. (2000) · sugeriram que · o gene Mi, o qual confere 

resistência a Meloidogyne spp. e Macrosiphum euphorbiae, também pode 

mediar 1a = resistência ·a B. = tabaci· biótipo 8, visto que cultivares comerciais de 

tomate contendo esse gene reduziram a preferência e reprodução do inseto. 

4.1.2 Agrµpamento por = espécie de= tomateiro 

Agrupando-se os genótipos de tomateiro por espécie, constata-se que, 

com relação ao número de ovos, os materiais· apresentaram comportamento 

semelhante comparando-se folíolos velhos e novos, com exceção apenas de L. 

hirsutum, em que o-número de ovos declinou-nos folíolos novos enquanto que, 

nos folíolos velhos, praticamente se manteve constante nas últimas avaliações, 

quando comparado ·às ·avaliações· iniciais. Não· foi possível caracterizar as 

espécies de tomateiro através da variável número de ovos, visto que ocorreram 

variações na infestação ·nos diferentes ·genótipos de uma- mesma· espécie 

(Figuras 17 e 18). Essas variações ocorreram principalmente a partir da 

segund� ou terceira avaliação, em L esculentum, L. hirsutum f. glabratum e L. 

peruvianum nos folíolos velhos e novos. Para L. pimpinellifolium, as diferenças 

entre geAótipos, verificadas· nas primeiras avaliações, intensificaram-se a partir 

da terceira avaliação. 

Para número de ninfas, a infestação nos genótipos agrupados por 

espécie-foram mais variáveis do·que para ovos e também não possibilitaram a 

caracterização de espécies de tomateiro quanto à infestação pela mosca

branca, em face da variabiHdade dentro da mesma espécie (Figuras 19 e 20). 

Nos folíolos velhos, houve semelhança na infestação dos genótipos quando 

comparadas as variáveis · número de ovos e ninfas. Em relação aos folíolos 

novos, entretanto, isso ocorreu apenas em alguns casos. A magnitude dos 

valores observados para essa variável; por ser menor do que número de ovos, 

pode ter levado à superestimação das semelhanças entre os perfis. A partir da 

segunda ·ou· terceira ·avaliações, · os ·genótipos comportaram-se de maneira 
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diferenciada para os folíolos novos de L pimpinellifolium e folíolos velhos de L 

esculentum, L. esculentum x L. peruvianum, L. hirsutum f. glabratum e L. 

peruvianum. Nos folíolos novos dos híbridos, essa diferenciação ocorreu a 

partir da ·quarta avaliação. 

Em L esculentum, VFN8 apresentou valores superiores à Santa Clara, 

para número de ovos; entretanto, isso não ocorreu para número de ninfas, tanto 

nos folíolos novos como nos velhos. Nombela et ai. (2000) verificaram que esse 

genótipo foi menos preferido para alimentação e reprodução de B. argentifolii, 

em relação a outros acessos da mesma espécie, afirmando que a resistência 

desse r,,aterial poderia estar ligada ao gene Mi; que confere resistência a três 

espécies de nematóide (Me!oidogyne spp.) e ao pulgão fl/lacrosiphum 

euphorf;iae. De maneira geral, UC82 e Santa Clara proporcionaram as menores 

populações do inseto. IACS4-16G apresentou as maiores infestações de ovos 

nos folíolos novos, nas quatro primeiras avaliações, contudo esse valor diminuiu 

na última avaliação. 

Os três híbridos interespecíficos L escu!entum x L. peruvianum 

comporrtaram-se de maneira semelhante para as contagens de ovos nos folíolos 

novos, entretanto, o número de ninfas nesses folíolos em Camila e Stevens foi 

inferior ao registrado para IAC14-2-74. 

Ém L. hirsutum, L03683, seguido de L03684, ocorreram as maiores 

infestações, enquanto que LA1739, LA1740 e Pl127826 apresentaram menor 

população dos insetos, com exceção das avaliações de ninfas nos folíolos 

novos, na qual todos os genótipos apresentaram o comportamento semelhante. 

O genótipo VVIR3611 (L hirsutum f. g!abratum) foi o único material que 

apresemtou . tendência crescente para número de ovos nos folíolos novos e 

velhos e de ninfas nos folíolos velhos. Baixas infestações foram registradas em 

Pl134417 e Pl134418. 

Em L pennellii, tendência para a manutenção dos dados não foi 

verificada -apeAas-para ninfas nos folíolos velhos. 
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Figura 18. Número de ovos/cm2 de Bemisia tabaci biótipo B na face abaxial de 

folíolos velhos de genótipos de tomateiro agrupados por espécie. 
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LA 1609 destacou-se dos demais genótipos de L peruvianum, pela alta 

infestação de ovos e ninfas, com exceção de ninfas nos folíolos novos. LA0385, 

LA0444-1, LA0462 e PI128659 foram os menos infestados. De acordo com 

Kasrawi et a!. (1988), LA0385 e LA0462 foram resistentes a TYLCV ("tomate 

yellow leaf curl virus"). LA0385 também foi resistente a ToYMV ("tomato yellow 

mosaic virus") (Piven et ai., 1995). 

Os genótipos mais infestados em L pimpinellifolium foram CNPH1039 e 

Japão (número de ovos nos folíolos novos e velhos e de ninfas nos folíolos 

velhos). CNPH1039 destacou-se dos demais genótipos da espécie quanto ao 

número de ninfas nos folíolos novos. De modo gera!,· os menos infestados 

foram LA1584, PI126931 e WIR2920. 

4.1.3 Discriminação dos genótipos resistentes e suscetíveis 

4 1 "t 1 �nm b�c::o n�c:: u�r-1 !!íueic:: rio ·1 n-foc::t�rsn 
■ l■V'■ 1 '-'"'■■I ""...,V 1 11,,11'11 WU.I "4.W 1"' "4"" lll1'--'""•...._y"4...., 

Considerando as Tabelas 3, 9, 12, 15, 21 e 24, os genótipos mais 

suscetíveis foram IAC14-2-74 (L.esculentum x L. peruvianum), LA1609 (L. 

peruvíanum) e Japão, P!126925 e W!H2920 (L. pimpinellifo/ium). Genótipos 

pertencentes a L. esculentum apresentaram infestações intermediárias, sendo 

que Par!::! nu'•m0ro d0 adu1toc ",·,,oc na-o d"1forir!::lm noc rocict0ntoc i=csec 
1 '-A 1 1 I,._, ,._, li. "-' Y \; '-'J 1 1'-"1 1 """' "'4 U ..._,.._,,..._,1,,..., 11.'-'U• '--'-' ..., 

resultados concordam, em parte, com a maioria dos trabalhos relacionados ao 

tema. ,A,cessos de L. esculentum têm sido citados, de maneira gera!, como mais 

suscetíveis à mosca-branca do que espécies selvagens (Heinz & Za!om, 1995). 

Para Channarayappa et a!. (1992), além de L. esculentum, também L. 

pimpinellifolium foi suscetível. Alguns acessos de L. peruvianum e L. 

pimpinellifolium têm sido selecionados em função da resistência à mosca

branca ·e aos vírus transmitidos pe!o inseto (Be!én Picó et ai., 1998, 

Channarayappa et ai., 1992; Kasrawi et ai., 1988; Kasrawi, 1989; Laterrot, 1995; 

!V!uniyappa et a!., 1991; Vidavsky et ai., 1998, Zakay et ai., 1991). 
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Os genótipos resistentes foram LA0716, Pl127826, u�.1739, LA1740, 

PI 134417 e PI 134418, pertencentes a L. pennellii, L. hírsutum e L. hírsutum f. 

glabratum, corroborando os resultados encontrados por Channarayappa et ai. 

(1992) e Heinz & Zalom (1995). Resistência a Trialeurodes vaporaríorum 

(Westwood) foi encontrada em L. pennellii, L. hírsutum e L. hírsutum f. 

glabratum (Bas et ai., 1992; Berlinger, 1980; Gentil e, 1968; Ponti et ai., 1975; 

Romanow et ai., 1991; Van Giessen et ai., 1995). Alguns acessos de L. 

hirsutum também foram citados como resistentes a doenças (Muniyappa et ai., 

1990; Piven et a!., 1995; Zakay et ai., 1991 ). 

4.1.3.2 Com base na análise de agrupamento 

Considerando-se as variáveis adultos (vivos e mortos), ovos e ninfas, 

para folíolos novos e velhos, evidenciou-se a separação dos 35 genótipos em 

sete grupos (distância euclidiana igual a 12) (Figura 21). Da esquerda para a 

direita, os grupos foram constituídos por: 

- (1) LA1609 e Japão

- (2) CNPH1039

(3) !AC14-2-74

- (4) VF1458, VVVlRG36, VF!'-J8, P25, Stevens, LP102, !ACS4-4-16G

e Cami!a

- (5) LA1740, Pl134418, Pl134417, P!127826, LA1739 e LA0716

- (6) UC82, VFNA, LA0444-1, VVVIRG106, LA0385, P!128659,

Pl126931, LA0462, LA1584, L03684, WIR3611, Santa C!ara e

L03683

- (7) WIR2920, Pl126925, NAV1062 e IAC237.
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A influência de cada grupo nas variáveis de infestação pela mosca

branca pode ser resumida como segue (Tabela 29) em desfavorável (-), 

favorável(+) ou intermediária ( / ). 

O grupo 5 foi constituído pelos genótipos que apresentaram os maiores 

graus de similaridade para as variáveis, sendo, portanto os mais próximos. As 

características em comum entre os materiais que constituem esse grupo foram 

os menores valores para todas as variáveis, com exceção de adultos mortos. 

Podem ser considerados como pouco atrativos à mosca-branca e, dessa forma, 

interferem no comportamento do inseto. 

Com relação aos grupos 6 e 7, somente pela análise da Tabela 29, 

denota-se pequena atratividade para os adultos e alguma interferência na 

reprodução, menos acentuadas para o grupo 7. 
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tabela 29. Classificação dos grupos formados peios genótipos de tomateiro 

quanto à infestaçao pela mosca-branca. 

Variáveis1 
Grupos 

1 2 3 4 5 6 7 

AV-FN + I + I I I 

AM-FN + + + + + + 

0-Ff'.J + I + i I 
I I I 

N-F"N / I + + / 

AV-FV + + + + / 

AM-FV + + + + + + 

O-FV + + + / / 

N-FV + / + 

1 
AV=adultos vivos· AM=adultos mortos· O=ovos· N=ninfas· , . ' ' ' 

FN=fo!íolos novos; FV=folíolos velhos. 

Na distância considerada, os genótipos CNPH1039 e iAC14-2-74 

constitt,iíram grupos isoiados (grupos 2 e 3, respectivamente). Observa-se que 

IAC14-2-74 apresentou características favoráveis à mosca branca em todas as 

variáveis, podendo portanto, ser classificado como o material mais adequado ao 

inseto. 

Os efeitos de CNPH í 039 (grupo 2) refletiram-se de maneira positiva 

para a maioria das variáveis nos folíolos velhos, denotando-se alguma 

interferência quanto ao desenvolvimento. Nos folíolos novos, efeito 

intermediário foi detectado para quase todas as variáveis. 

O grupo 1 foi favorável ao inseto com relação a praticamente todas as 

variáveis, com exceção do número de ninfas nos folíolos novos, para o qual 

registrou-se interferência intermediária sobre o inseto. 
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No grupo 4, verifica-se um comportamento semelhante ao do grupo 2. 

Os efeitos desses genótipos sobre as ninfas foram opostos, quando se 

consideram folíolos novos e velhos. 

Em termos de graus de resistência (Painter, 1951 }, pode-se considerar 

os genótipos do grupo 5 como altamente resistentes; do grupo 6, como 

moderadamente resistentes; dos grupos 2, 4 e 7, como suscetíveis e dos 

grupos 1 e 3, como altamente suscetíveis. 

4.1.3.3 Seleção final dos genótipos para os estudos de biologia 

Constata-se que as duas análises diferiram quanto aos resultados, no 

que se refere aos genótipos suscetíveis. Para os resistentes, os resultados 

foram bastante consistentes em ambos os métodos. Denota-se também o 

grande número de genótipos que estão próximos do grupo 5. Considerando 

que, na análise das variáveis, os valores individuais têm mais peso e, na 

análise de agrupamento, o que interessa são as características em comum, é 

possível que se encontre, dentro dos grupos, uma pequena variação entre os 

genótipos que o compõem, o que dificulta a seleção individual. 

Para a seleção dos genótipos utilizados no estudo da biologia, além dos 

resultados obtidos em ambas as análises, procurou-se levar em consideração 

também aspectos taxonômicos visando incluir materiais pertencentes a 

diferentes espécies. Assim, com base nesses critérios, os genótipos 

selecionados fornm: 

-Altamente resistentes:

LA0716 

LA1739 

Pl134417 



- Moderadamente resistentes:

LA0462 

LA1584 

Santa Clara (padrão comercial) 

- Suscetível:

P25 

- Altamente suscetível:

LA1609 

103 

Embora, além de LA 1609, outros materiais também tivessem 

apresentado alta suscetibilidade à mosca-branca, o referido genótipo foi 

selecionado para os estudos de biologia em razão dos altos valores para o 

número de adultos, visando estabelecer relações com mecanismos de seleção 

hospedeira na espécie. 

4.2 Desenvolvimento de B. tabaci biótipo 8 em genótipos de tomateiro 

4.2.1 Confinamento em gaiolas plásticas 

Não houve efeito significativo da interação dos fatores genótipo e 

exsudato (presença/ausência) sobre a oviposição do inseto (Tabela 30). 

Os valores observados para número de ovos em folíolos com e sem 

exsudato foram bastante semelhantes (25,71 e 27,57 ovos, respectivamente). 

Entretanto, com relação aos genótipos, constataram-se diferenças entre as 

médias, sendo os menores valores ( considerando-se os tratamentos com e sem 

exsudato), registrados em LA0716 (7,01 ovos), Pl134417 (12,81 ovos) e 

LA1739 (15,75 ovos), diferindo significativamente das médias constatadas em 
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Santa Clara (50,15 ovos) e P25 (45,93 ovos). Em LA0462 e LA1584, foram 

observados valores intermediários (29,75 e 25,09 ovos, respectivamente) 

(Tabela 30). 

Tabela 30. Médias (± EP) do número de ovos/gaiola de Bemisia tabaci biótipo B 

em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

Santa Clarn 

P25 

LA0462 

LA1584 

LA1739 

Pl134417 

u�.0116

Médias 

Número de ovos 

Com exsudato Sem exsudato 

56,92 ± 13,59 43,38 ± 19,72 

54,75 ± 9,52 37, 13 ± 5,91 

36,00 ± 9,93 23,50 ± 9,94 

20,38 ± 10,03 29,81 ± 15,40 

4,19 ± 2,46 27,31 ± 5,28 

7,38 ± 7,29 18,25 ± 8,78 

0,38 ± 0,38 13,65 ± 9,41 

25,71 I\ 27,57 ,.... 

Médias 

50,15 a 

45,93 ab 

29,75 abc 

25,09 bc 

15,75 

12,81 e 

7,01 

A 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P :5: 0,05). 

Para duração do período de incubação, número de ninfas e viabilidade 

dos ovos, LA0716, LA1739 e Pl134417 foram excluídos das análises, em vista 

do reduzido tamanho da amostra (número de repetições) disponível. 

Em relação à duração do período de incubação e viabilidade dos ovos, 

não foram constatadas diferenças significativas entre os tratamentos. 

Considerando-se os diversos tratamentos avaliados, o período de incubação 

variou de 6,35 a 6,98 dias (Tabela 31) e a viabilidade, de 68,88 a 88, 12% 

(Tabela 32). 
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Tabela 31. Médias (± EP) da duração do período de incubação de Bemisia

tabaci biótipo B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, 

em casa de vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 
Duração (dias) 

Médias 
Com exsudato Sem exsudato 

LA0462 6,87 ± 0,28 6.98±0.12 6,93 a 

LA1584 6,46 ± 0,32 6.87 ± 0.12 6,66 a 

P25 6,35 ± 0,28 6.71 ± 0.32 6,52 a 

Santa Clara 6,55 ± 0,26 6.56 ± 0.26 6,55 a 

Médias 6,55
·. 

A 6,77 A 
1 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 
diferem entre si pe!o teste de Tukey (P :,;; 0,05). 

Tabela 32. Médias(± EP) da viabilidade dos ovos de Bemisia tabaci biótipo B 

em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA0462 

L.A.1584 

P25 

Santa Clara 

Médias 

Viabilidade(%) 

Com exsudato Sem exsudato 

77,13 ± 6,91 80.41 ± 7.24 

84,73 ± 10,20 68.88 ± 6.91 

86,60 ± 5,15 81.80 ± 5.09 

88,12 ± 4,63 87.77 ± 5.27 

85,94 A 79,71 A 

Médias 

78,77 a 

76,80 a 

87,79 a

87,95 a 

1 
Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P:,;; 0,05). 
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Com relação ao número de ninfas, à semelhança do que foi constatado 

para número de ovos, somente o efeito dos genótipos foi significativo, não se 

verificando igualmente interação dos fatores genótipo e exsudato (Tabela 33). O 

menor valor foi verificado em LA1584 (18,44 ninfas), o qual diferiu de Santa 

Clara e P25, cujos valores foram de 42,70 e 39,52 ninfas, respectivamente. 

Tabela 33. Médias (± EP) do número de ninfas/gaiola de Bemisia tabaci biótipo 

B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Número de ninfas 
Genótipos Médias 

Com exsudato Sem exsudato 

Santa Clara 48,28 ± 8,27 37,11±15,60 42,70 a 

P25 48,79 ± 9,99 30,25 ± 4,84 39,52 ab 

u�.0462 29,50 ± 10,06 18,93 ± 8,06 24,22 bc 

LA1584 14,21 ± 4,73 22,68 ± 13,43 18,44 c 

Médias 35,19 A 27,24 A 
1 �i!édias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

Em razão da alta temperatura registrada na casa de vegetação nesse 

período, associada ao possível efeito tóxico do tratamento com álcool 

comercial, além das respostas diferenciadas de sensibilidade dos genótipos em 

relação à pressão exercida pelos clipes utilizados para fixação das gaiolas às 

folhas (o que aliás, impossibilitou a inclusão de LA1609), as plantas não se 

mantiveram em condições adequadas para a sobrevivência dos insetos, 

observando-se valores extremamente baixos para a viabilidade ninfa!, o que 

também dificultou a determinação de dados relativos à duração dessa fase. 

As ninfas eclodidas em folíolos com exsudato apresentaram alguma 

mobilidade nos genótipos avaliados, registrando-se valores extremos em 

LA0716 e Pl134417 (em torno de 50 e 10% de dispersão, respectivamente). O 
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número de ninfas nesses dois genótipos, entretanto, foi muito pequeno, 

devendo esses valores ser avaliados com cautela (Figura 22). Em Santa Clara, 

que propiciou elevado número de ninfas (Tabela 33), registrou-se dispersão em 

torno de 25%, inferior àquelas registradas em P25 e LA0462 (cerca de 40%), 

porém semelhante àquelas observadas em LA 1584 e LA 1739. 

Na condição sem exsudato, a menor dispersão das ninfas após a 

eclosão foi verificada em LA0716 (cerca de 15%), enquanto LA1584 

proporcionou o valor máximo para essa variável (em torno de 60%) (Figura 23). 

Nos demais genótipos, os valores de dispersão foram intermediários. 

Vários fatores podem estar relacionados com a seleção hospedeira das 

ninfas recém-eclodidas e, conseqüentemente, com a sua movimentação, como 

a luminosidade, a espessura da folha, a abundância de vasos condutores, a 

distância da epiderme em relação aos vasos do floema (Chu et ai., 1995; 

Summers, 1997) a espessura da epiderme. De acordo com Summers et ai. 

(1996) e Summers (1997), ninfas recém-eclodidas de B. argentifol/i podem se 

deslocar por distâncias consideráveis para alcançar hospedeiros mais 

adequados. Estímulos do hospedeiro, percebidos através da alimentação inicial 

e de sinais táteis motivaram o deslocamento das ninfas de B. tabaci da face 

adaxial para a abaxial (Simmons, 1999). Assim, a maior dispersão pode 

significar menor concentração de arrestantes presentes em materiais menos 

adequados à alimentação do inseto. Por outro lado, a menor dispersão poderia 

ser indicativa de barreiras físicas ao deslocamento do inseto, como a densidade 

de tricomas. No entanto, aparentemente, a densidade de tricomas não interferiu 

na mobilidade das ninfas, visto que materiais com diferentes densidades 

(Tabela 34) como LA0462 e P25 apresentaram valores semelhantes para a 

dispersão, na condição com exsudato. 
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Figura 22. Porcentagem de ninfas de Bemisia tabaci biótipo 8 fixadas interna ou 
externamente à área de confinamento dos adultos em genótipos de 
tomateiro com exsudato. Piracicaba, SP, 2000. 
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Figura 23. Porcentagem de ninfas de Bemisia tabaci biótipo B fixadas interna ou 
externamente à área de confinamento dos adultos em genótipos de 
tomateiro sem exsudato. Piracicaba, SP, 2000. 
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A pubescência geralmente exerce efeito favorável sobre as moscas

brancas (Lambert et ai., 1995; McAuslane et ai., 1996). Discute-se a preferência 

do adulto por cultivares pilosas como sendo uma resposta evolucionária à 

seleção exercida pelos inimigos naturais, pois esses são mais eficientes em 

cultivares glabras (Heinz & Zalom, 1995). No presente caso, as maiores médias 

para oviposição foram verificadas em Santa Clara (maior densidade de tricomas 

na face abaxial) (Tabela 34) e em P25 (com densidade intermediária) e as mais 

baixas nos genótipos pertencentes a L. pennellii, L. hirsutum e L. hirsutum f. 

glabratum, com densidades variáveis de tricomas (Tabela 34). Esses resultados 

concordam com Heinz & Zalom (1995), no que se refere à menor oviposição em 

materiais selvagens, comparado com comerciais. Esses autores também 

verificaram a independência entre a densidade de tricomas e oviposição em 

Tabela 34. Densidade (n2/mm 2) de tricomas em oito genótipos de tomateiro

G"'nA4-i ...... l""\n 

vi Vllt-'V� 

LA0462 

LA0716 

LA1584 

LA1609 

LA1739 

P25 

Pl134417 

Santa Clara 

Face adaxial 

Densidade 

16,4 ± 0,9 

15,5 ± 0,9 

1,6 ± 0,3 

4,1 ±0,3 

37,8 ± 1,0 

9,7 ± 1,4 

26,4 ± 1,0 

24,3 ±4,3 

Face abaxial 

n Densidade n 

54 71,0 ± 3,5 40 

82 17,6±0,8 70 
I v 

11 9,5 ± 1, 1 10 

15 12,2 ± 1,2 15 

16 54,5 ±3,3 15 

'1,:; 32,7 ± 3,3 19 lv 

10 66,0 ±4,2 10 

20 81,1 ±6,8 15 

A mortalidade dos adultos nos folíolos com exsudato verificada 24 

horas após a introdução nas gaiolas plásticas variou entre 50 (Santa Clara) e 
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praticamente 100% (LA0716) (Figura 24). Adultos mortos verificados em 

LA0716 ocorreram em proporção semelhante, em folíolos e gaiolas, enquanto 

que nos demais genótipos, ocorreu proporcionalmente maior número de adultos 

mortos nas gaiolas. Nos genótipos LA1739 e Pl134417, foram encontradas as 

mais elevadas médias de mortalidade nas gaiolas, em torno de 70%, enquanto 

que, em P25 e Santa Clara, as mortalidades foram as mais baixas (45 a 50%). 

LA0716, seguido de LA1739 e Pl134417, provocaram as maiores mortalidades 

nos folíolos, da ordem de 50, 20 e 20%, respectivamente. Nos folíolos de Santa 

Clara, por outro lado, a mortalidade foi nula. Adultos mortos nos folíolos de 

LA0716, LA1739 e Pl134417 encontravam-se aderidos aos tricomas 

glandulares, o que certamente foi um dos fatores que provocaram redução da 

oviposição nesses materiais. A mortalidade verificada nas gaiolas 

provavelmente deveu-se à manipulação inadequada dos adultos por ocasião da 

transferência destes para a gaiola plástica. 

Mortalidades reduzidas foram verificadas nos folíolos sem exsudato em 

todos os genótipos avaliados (Figura 25). Registrou-se o maior índice de 

mortalidade nas gaiolas (cerca de 75%) em Pl134417, seguido de LA0716. Nos 

demais genótipos, os índices de mortalidade foram semelhantes e em torno de 

50%. Temperatura e umidade relativa podem influenciar a sobrevivência de 

adultos de B. tabaci, conforme verificaram Berlinger et ai. (1996). Esses autores 

registraram 90% de sobrevivência a 25°C e UR de 100%, porém a 41 ºC e UR 

de 20%, o valor foi inferior a 2%. Desse modo, é provável que o efeito 

combinado de temperatura e umidade relativa também tenha contribuído para 

as mortalidades dos adultos observadas 24 horas após a infestação. 

Detectou-se uma tendência ao maior número de ovos após a remoção 

do exsudato glandular nos genótipos menos ovipositados (LA0716, LA1739 e 

PI 134417). A não constatação de interação entre os fatores, no entanto, impede 

que se tomem outras conclusões. É possível que o processo utilizado para 

remoção do exsudato tenha interferido na aceitação do hospedeiro. 
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Figura 24. Mortalidade de adultos de Bemisia tabaci biótipo B em genótipos de 
tomateiro com exsudato. Piracicaba, SP, 2000. 

100 

80 
,-.. 

60 
ca 

ro 40 

� 

20 

o 

1 ■ Gaiola □ Folíolo 1

LA0462 LA0716 LA1584 LA1739 

Genótipos 

P25 Pl134417 S.Clara 

Figura 25. Mortalidade de adultos de Bemisia tabaci biótipo B em genótipos de 
tomateiro sem exsudato. Piracicaba, SP, 2000. 
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4.2.2 Confinamento em gaiolas de "voi!" 

O número de ovos colocados por B. tabaci foi afetado pelos genótipos 

de tomateiro ao qual foram confinadas, sendo ainda significativa a interação dos 

fatores genótipo e exsudato (Tabela 35). 

Em folíolos com exsudato, o número de ovos foi menor em Ll\0716 

(2,44 ovos) que em LA1609 (75,67 ovos) e Santa Clara (64,22 ovos), porém 

não foram constatadas diferenças entre o menor valor e aqueles 

proporcionados pelos demais genótipos. Já, na ausência do exsudato, não 

foram constatadas diferenças significativas entre os genótipos. Na comparação 

dos materiais com e sem exsudato, a média verificada em LA0716 foi inferior 

nos folíolos com exsudato (2,44 ovos) do que naqueles sem exsudato (41,33 

ovos), ao passo que, para LA1609 registrou-se o inverso, com a menor média 

(35,33 ovos) na ausência do exsudato (Tabela 35). 

T,::ih,::,b �i:; l\'16rf1!:lc (+ l=P) do nu'm0rn d0 n\/nc/fnlíoln rle A0m1·c-,·!:I tabac,· b"1o't"1po B 1 '--4....,'-'1'--4 ""''--'"� 1./I'-'""' \-CftJ _ &,,.. 1 ...., • ...., ,,,_,. ....,Y....,.._,I ...., 1 ,.._,,""' '--'VII V 11,,.,1 

em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 
NúmeíO de ovos 

Médias 
Com exsudato Sem exsudato 

LA1609 75,67 ± 10,67 a A 35,33 ± 3,33 a n 55,50 D 

Santa Clara 64,22 ± 14,27 ,:ih A 70, 11 ± 18, 98 a A 67,17 "".., 

D'J&:; 47,89 ± 5,96 abc A 50,28 ± 10,51 a l!,. 49,08 1 &..V 17. 17. 

LA1584 37,89 ± 4,62 abc A 35,22 ± 17,56 a A 36,55 

LA0462 35,56 ± 1,47 abc A 48,33 ± 13,08 a l!,. 41,94 I ' 

LA1739 28, 17 ± 12, 17 bc ,â, 24,22 ± 7,41 a A 26,19 I ' 

Pl134417 26,39 ± 9,35 bc A 30,50 ± 5,66 a ,A, 28,44 

LA0716 2,44 ± 2,44 c B 41 , 33 ± 17, 13 a A 21,89 

Médias 39,78 41,92 
1 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
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Verificou-se efeito significativo da interação dos fatores genótipo e 

exsudato (presença /ausência) quanto ao número de ninfas (Tabela 36). 

O efeito dos genótipos, à semelhança do que ocorreu para número de 

ovos, também foi constatado apenas em folíolos com exsudato. O menor 

número de ninfas foi registrado em LA0716 (1,00 ninfa), diferindo, no entanto, 

apenas das médias encontradas em Santa Clara (57,33 ninfas) LA.1609 (56,28 

ninfas) e P25 (44,33 ninfas). Na comparação das plantas com e sem exsudato, 

ocorreu o mesmo comportamento verificado para o número de ovos, sendo que 

a presença do exsudato em folíolos de LA0716 influenciou negativamente essa 

variável, entretanto, para LA 1609, o maior número de ninfas foi registrado na 

condição com exsudato (Tabela 36). 

Tabela 36. Médias(± EP) do número de ninfas/fo!ío!o de Bemisia tabaci biótipo 

B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 
Númem de ninfas 

Médias 
Com exsudato Sem exsudato 

Santa Clara 57,33 ± 13,53 a A 53,56 ± 14,26 a A 55,44 M.

LA1609 56,28 ± 7,03 a A 24,33 ± 2,78 a B 40,31 

p'),:;: 44,33 ± 6,36 a /1 45,47 ± 10, 19 "' A 44,90 1 L..V ,. <A 

LA1584 36,33 ± 4,53 ab /1 31,78±17,48 "' A 34,06 ,. <A 

LA0462 30,78 ± 1,85 ab /1 43,78 ± 14,86 "' A 37,28 ,. <A 

Pl134417 24,56 ± 8,48 ab A 26,83 ± 5,02 a A 25,69 

LA1739 24,06 ± 11,76 ab /1 22,56 ± 7,63 "' /1 23,31 I ' .... I ' 

LA0716 1,00 ± 1,00 b B 34, 17 ± 13,97 a ,11, 17,59 

Médias 34,33 A 35,30 A 

1 
Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P::;; 0,05). 
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Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos em 

relação à duração do período de incubação (Tabela 37). Considerando-se os 

diversos tratamentos avaliados, verifica-se que o período de incubação variou 

de 10,96 a 11,52 dias. 

Tabela 37. Médias (± EP) da duração do período de incubação de Bemisia

tabaci biótipo B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, 

em casa de vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

Santa Clara 

LA1609 

LA0462 

Pl134417 

L,â,1584 

LA1739 

P25 

LA0716 

1111�.J: 

1v1�u1as 

Duração (dias) 

Com exsudato 

11,44 ± 0,22 

11,35 ± O, 11 

11,46 ± 0,06 

11,34 ± 0,22 

11,26 ± O, 11 

11,06 ± O, 10 

11, 15 ± O, 13 

11,29 A 

Sem exsudato 

11,52 ± 0,15 

11,39±0,19 

11,09 ± 0,14 

11,07 ±0,27 

11, 15 ± 0,03 

11,27 ± 0,16 

10,96 ± 0,06 

11,02 ± 0,20 

11,20 A 

Médias 

11,48 a 

11,37 a 

11,27 a 

11,21 a 

11,20 a 

11,16 a 

11,06 a 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

A viabilidade dos ovos foi afetada significativamente apenas pelos 

genótipos de tomateiro (Tabela 38). Considerando-se as médias obtidas em 

folíolos com e sem exsudato, registrou-se o menor valor em LA1609 (71,68%), 

diferindo das médias observadas para todos os genótipos, com exceção de 

Santa Clara (83,39%). Considerando-se, por outro lado, as médias para os sete 

genótipos, a viabilidade dos ovos em folíolos com exsudato (87,50%) foi 

semelhante àquela verificada em folíolos sem exsudato (83,95%). 
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Tabela 38. Médias(± EP) da viabilidade dos ovos de Bemisia tabaci biótipo B 

em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA1609 

Santa Clara 

LA1739 

LA0462 

LA1584 

Pl134417 

P25 

u�,0716

Médias 

Viabilidade(%) 

Com exsudato 

74,68 ± 1,11 

88,95 ± 3,90 

80,99 ± 5 82 

86,45 ± 2,28 

95,81 ± 0,84 

93,46 ± 2,42 

92, 16 ± 2,16 

87,50 A 

Sem exsudato 

68,68 ± 2,60 

77,84 ± 5,67 

91,37 ± 3,42 

86,01 ± 8,48 

85,85 ± 8,66 

88,23 ± 5,04 

89,66 ± 1,97 

82,23 ± 5,21 

83,95 A 

Médias 

71,68 b 

83,39 ab 

86,18 a 

86,23 a 

90,83 a 

90,84 a 

90,91 a 

1 
Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

A duração da fase ninfa! foi afetada significativamente pela presença do 

,:::,.y(:!( ld!:ltn n:Sn �,:::,.nrln s·1gnifil"'!:lt·1\/!:I !:i int,::iral"'::in doe:! f!:ltorec:! n,:::,.no't"1no ,:::,. evsurlato 
_,,._...... _.__, -- -- -- 1 1 1-"-"l .-- - 11 ._.._,. 
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(Tabela 39). Considerando-se as médias dos sete genótipos, observa-se maior 

duração dessa fase em fo!ío!os com exsudato (25,09 dias) do que naqueles 

sem exsudato (24,02 dias). Em relação ao efeito dos genótipos, verifica-se que 

a duração da fase ninfa! em �,1584 (26,92 dias) foi significativamente superior 

às dos demais genótipos, excetuando P25 e Santa Clara. 
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Tabela 39. Médias (± EP) da duração da fase ninfa! de Bemisia tabaci biótipo B 

em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA1584 

P25 

Santa Clara 

LA0462 

LA1609 

LA1739 

Pl134417 

LA0716 

Médias 

Dumção (dias) 

Com exsudato 

27,22 ± 0,46 

25,41 ± 0,49 

24,72 ± 0,98 

24,16 ± 0,81 

25,32 ± 0,93 

24,24 ± 0,85 

24,56 ± 0,72 

25,09 A 

Sem exsudato 

26,63 ± 0,53 

25,08 ± 0,54 

25,35 ± 0,63 

23,54 ± 0,58 

22,27 ± 0,39 

23,06 ± 0,63 

22, 18 ± 0,50 

24,57 ± 0,71 

24,02 

Médias 

26,92 a 

25,25 ab 

25,04 ab 

23,85 b 

23,80 b 

23,65 b 

?��7 b --,-· 

B 
1 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P::;; 0,05). 

Quanto à viabilidade ninfa!, registrou-se efeito significativo dos 

genótipos, sendo o valor verificado em LA1584 (39,87%) inferior aos 

observados em LA1739 e LA0462 (86,38 e 79,65%, respectivamente) {Tabela 

40). Não foi constatado efeito do exsudato sobre a viabilidade ninfa!, cujos 

valores, considerando-se as médias para os sete genótipos, foram de 56,65 e 

63,07% em folíolos com e sem exsudato, respectivamente. 
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Tabela 40. Médias(± EP) da viabilidade ninfa! de Bemisia tabaci biótipo Bem 

genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa de 

vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA1584 

LA1609 

P!134417 

P25 

Santa Clara 

LA0462 

LA1739 

LA0716 

Médias 

Viabilidade(%) 

Com exsudato 

31,19± 8,16 

42,34 ± 9,65 

43,56 ± 15,00 

45,45 ± 8,52 

66,79 ± 8,80 

80,37 ± 8,34 

86,85± 2,14 

56,65 A 

Sem exsudato 

48,56 ± 8,65 

49,32 ± 15,82 

50,21 ± 9,73 

62,40 ± 18, 73 

66,17 ± 8,35 

78,93 ± 3,56 

85,91 ± 11,72 

60,52± 7,10 

63,07 A 

Médias 

39,87 e 

45,83 bc 

46,88 bc 

53,93 abc 

66,48 abc 

79,65 ab 

86,38 a 

1 
Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P:,:; 0,05). 

,a, duração da fase pré-imaginai (ovo-adulto), à semelhança do que 

ocorreu para a fase ninfa!, foi afetada significativamente pelos genótipos e pelo 

exsudato (Tabela 41 ). Verificou-se maior duração dessa fase no genótipo 

LA 1584 (38, 13 dias), sendo esse valor superior àqueles observados nos demais 

genótipos, com exceção de Santa Clara e P25, nos quais foram registradas as 

médias de 36,52 e 36,30 dias, respectivamente. Considerando-se as médias 

dos sete genótipos, folíolos dos quais não foi removido o exsudato promoveram 

maior duração dessa fase (36,38 dias) do que folíolos sem exsudato (35,22 

dias). 
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Tabela 41. Médias (± EP) da duração da fase pré-imaginai de Bemisia tabaci

biótipo B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa 

de vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA1584 

Santa Clara 

P25 

LA1609 

LA0462 

LA1739 

Pl134417 

LA0716 

Médias 

Duração (dias) 

Com exsudato 

38,48 ± 0,40 

36,16 ± 0,87 

36,56 ± 0,58 

36,67 ± 0,86 

35,62 ± 0,84 

35,30 ± 0,92 

35,91 ± 0,66 

36,38 A 

Sem exsudato 

37,78 ± 0,53 

36,87 ± 0,78 

36,05 ± 0,58 

33,66 ± 0,49 

34,63 ± 0,71 

34,32 ± 0,62 

33,25 ± 0,77 

35,59 ± 0,81 

35,22 

Médias 

38,13 a 

36,52 ab 

36,30 ab 

35,16 

35,12 b

34,81 b 

34,58 b

8 
1 

Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P:,;; 0,05). 

Com relação à viabilidade da fase pré-imaginai, verificou-se efeito 

significativo apenas dos genótipos (Tabela 42). A viabilidade dessa fase foi 

significativamente mais baixa em LA1609 (33,03%) e LA1584 (35,21%) do que 

em LA1739 (74,47%) e LA0462 (69,09%). 

Não houve efeito significativo da interação dos fatores genótipo e 

exsudato (presença/ausência) sobre a emergência do inseto (Tabela 43). O 

número de adultos emergidos de B. tabaci biótipo B foi afetado apenas pelos 

genótipos de tomateiro, independente da presença ou não do exsudato. Desse 

modo, considerando-se a média entre os folíolos com e sem exsudato, o 

número de adultos foi significativamente inferior em LA0716 (11,46), Pl134417 

(12,18) e LA1584 (12,31).do que em Santa Clara (38,67) . 
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Tabela 42. Médias (± EP) da viabilidade da fase pré-imaginai de Bemisia tabaci 

biótipo 8 em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa 

de vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Genótipos 

LA1609 

LA1584 

Pl134417 

P25 

Santa Clara 

LA 0462 

LA1739 

LA0716 

Médias 

Viabilidade(%) 

Com exsudato 

31,41 ± 6,65 

29,94 ± 7,86 

40,07 ± 13, 11 

42,26 ± 9,02 

58,98 ± 6,85 

69,85 ± 8,81 

70,28 ± 5,07 

48,97 A 

Sem exsudato 

34,65 ± 7,25 

40,49 ± 3,64 

44,82 ± 9,55 

56,8 ± 9,77 

51,09 ± 6,20 

68,33 ± 5,11 

78,65 ± 9,17 

50,42 ±6,99 

53,55 A 

Médias 

33,03 e 

35,21 c 

42,44 bc 

49,53 abc 

55,03 abc 

69,09 ab 

74,47 a 

1 Médias seguidas das mesmas letras (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (P :a:; 0,05). 

A variabilidade observada para as médias de número de ovos (Tabelas 

30 e 35) pode ser atribuída, em parte, à falta de controle da idade das fêmeas, 

o que também pode ter interferido na sobrevivência dos insetos nas gaiolas

plásticas (Figuras 24 e 25), conforme discutiram Romanow et al. ( 1991) e 

Simmons (1994). Variações no número de ovos e ninfas de moscas-brancas em 

diferentes genótipos foram relatadas por Hernández & Sifuentes (1974), em 

tomate, Lambert et ai. (1997); em soja, McAuslane et ai. (1996), em Cucurbita 

pepo; IV'!eagher Junior et ai. (1997), em algodão; Morillo & Marcano (1997), em 

tomate; Simmons & McCreight (1996); em melão, Simmons (1994) em 10 

espécies vegetais, dentre outros. Em condições de laboratório, Morillo & 

Marcano (1997) observaram, para B. tabaci, uma variação de 27,50 a 119,50 

ovos por folíolo, em genótipos de tomate, no intervalo de 48 horas. No presente 

trabalho, considerando apenas o confinamento dos adultos em gaiolas de "voil", 
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as amplitudes das infestações de ovos e ninfas foram maiores, variando de 2,44 

a 75,67 e 1,00 a 57,33, respectivamente, no intervalo de 24 horas (Tabelas 35 e 

36). 

Tabela 43. Médias (± EP) do número de adultos emergidos de Bemisia tabaci 

biótipo B em genótipos de tomateiro com e sem exsudato, em casa 

de vegetação. Piracicaba, SP, 2000. 

Númem de adultos 
Genótipos Médias 

Com exsudato Sem exsudato 

Santa Clam 39,56 ± 12,98 37,78 ± 11,30 38,67 a 

LA0462 25,03 ± 3,87 35,22 ± 9,61 30,12 ab 

P25 21,00 ± 6,74 'J7 z:;;� -1- a �1 24,28 ab L..I ,..._,,,._,, ..!.. v,v 1 

LA1739 21,02 ± 10,50 20,25 ± 7,81 20,63 ab 

LA1609 25,14 ± 8,99 12,28 ± 4,04 18,71 ab 

LA1584 12,07 ± 4,38 12,56 ± 4,56 12,31 b 

P!134417 9,96± 3,62 14,40 ± 4,87 12,18 b

LA0716 1,00 ± 1,00 21,93 ± 9,86 11,46 b

Médias 19,35 A 22,75 ,.,,. 

1 
Médias seguidas das mesmas letras {minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P � 0,05). 

Morillo & Marcano (1997) constataram diferenças significativas entre 

genótipos, para as durações de todas as fases do inseto, o que não se verificou 

no presente trabalho para período de incubação em qualquer dos experimentos 

(Tabelas 31 e 37) e para viabilidade dos ovos no confinanento em gaiolas 

plásticas (Tabela 32). Entretanto, com relação a T. vaporariorum, verificou-se 

que os critérios mais adequados para avaliação de antibiose em genótipos de 

tomateiro foram a oviposição e a sobrevivência (Bas et ai., 1992), além da 

longevidade e contagens de insetos espaçadas no tempo (Romanow et ai., 

1991 ). Ambos os autores concordaram que o período de desenvolvimento não 
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é adequado, por serem pequenas as diferenças entre genótipos, com relação a 

essa variável. Assim, conforme Bas et ai. (1992), numa escala crescente de 

resistência, L esculentum seria seguido por L hirsutum e este último, por L. 

hirsutum f. glabratum. No presente trabalho, as variações ocorridas para 

período de incubação (em torno de 7 dias, quando em gaiolas plásticas (Tabela 

31) e de 11, quando em gaiolas de "voil" (Tabela 37)) provavelmente sejam

decorrentes do efeito da temperatura sobre a taxa de desenvolvimento do 

inseto (15 a 39ºC e 8 a 34ºC, respectivamente). Wang & Tsai (1996) verificaram 

que na faixa de 15 a 30ºC, para ovos e de 20 a 30ºC, para ninfas, o 

desenvolvimento é mais rápido com o incremento da temperatura. Acima de 

30ºC, a taxa de desenvolvimento dos ovos e ninfas declinou. Variações entre 

25,8 e 4,2 dias (a '15 e 30°C, respectivamente) foram registradas por \/\Jang & 

Tsai (1996), para período de incubação. 

Para o período ninfa!, Mori!lo & Marcano (1997), em condições 

controladas, registraram durações variando de 12,87 a 14,96 dias, para B. 

tabaci, em genótipos de tomate. No presente trabalho, as durações foram 

maiores, provavelmente em razão da flutuação da temperatura (não controlada) 

e variaram de 22, 18 a 27,22 dias (Tabela 39). 

Os dados obtidos para viabilidade de ovos variaram de 68,68 a 95,81 % 

(Tabelas 32 e 38). De acordo com \/\Jagner (1995), a porcentagem de 

mortalidade de ovos de B. tabací foi baixa (31%) em todas as temperaturas 

estudadas, na faixa de 15 a 35°C. Com relação ao efeito das duas cultivares de 

algodão sobre essa variável, o autor discutiu que as pequenas diferenças 

encontradas são difíceis de explicar, desde que o hospedeiro serve apenas 

como substrato para fixação dos ovos, porém como o inseto nessa fase pode 

absorver água da folha através do pedicelo, esse efeito, em parte, pode ser 

responsável pelas diferenças encontradas. Os dados obtidos no presente 

trabalho são inferiores ao obtido por Tsai & Wang (1996), os quais registraram, 

para B. argentifo!ii, viabilidade de ovos de 96%, em tomate. 
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No presente trabalho, verificou-se uma variação na viabilidade ninfal de 
31, 19 a 86,85% (Tabela 40) e de 29,94 a 78,65%, para a viabilidade de ovo
adulto (Tabela 42). De acordo com Wang & Tsai (1996), a sobrevivência ninfal 
de B. argentifolii em berinjela variou com a temperatura estudada, sendo que 
nos extremos (15 e 35ºC), elas foram as mais baixas (em torno de 44%). A 
temperatura que promoveu maior viabilidade ninfal foi 25ºC. Tsai & V\Jang 
(1996) registraram, para B. argentifolii, 60,2% de sobrevivência de ovo a adulto, 
em tomate. 

No segundo experimento, com a utilização de gaiolas de "voil", o 
desenvolvimento do inseto ocorreu em praticamente todos os genótipos. 
Entretanto, a comparação dos resultados obtidos com a utilização de gaiolas 
plásticas e de "voil" é dificultada pelo fato das metodologias e condições 
experimentais terem sido diferentes. No segundo experimento, optou-se pela 
utilização de álcool comercia! a 70% para tentar contornar os problemas 
ocorridos no primeiro experimento, embora devesse ter sido empregado etano! 
p.a., pois o produto comercial apresenta muitas impurezas que podem ter
interferido no comportamento e desenvolvimento do inseto, de acordo com
Frighetto2

. 

LA 1739 e P! 134417 foram materiais que se destacaram no "screening" 
(·t 4 1' ( , lt· 1 Ih ' 1 d -

f "d . . -
1 em . , , mu Ip a esco .. ª" como a guns os nao pre,en os para ovIposIçao.

Essa tendência foi confirmada quando os insetos foram confinados em gaiolas 
plásticas. Nas gaiolas de "voil", esse comportamento se repetiu, mas com 
menor intensidade, em folíolos com exsudato. (Tabela 35), evidenciando que 
fatores relacionados à resistência dos mat,riais não se manifestaram da 
mesma forma nos dois experimentos. Um dos fatores que poderia estar 
influenciando esse comportamento é o fotoperíodo, pois, para L. hirsutum,

maior densidade de tricomas tipo IV (relacionados à menor atratividade para 
adultos de B. argentifo/ü) são produzidos em dias mais curtos (Snyder et ai., 
1998). No entanto, os meses de janeiro e fevereiro, nos quais foram realizados 
os experimentos com gaiolas plásticas têm dias mais longos do que março e 

2 
FRIGHETTO, R.T.S. (EMBRAPA. CNPMA. Jaauariúna). Comunicação pessoal, 2000. 
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abril, quando foi instalado o experimento com as gaiolas de "voil".e, portanto, 

deveriam ser menos ovipositados. De acordo com Romanow et ai. (1991 }, 

resultados discrepantes podem ser esperados quando se comparam 

experimentos com livre escolha e em confinamento, pois, no confinamento, o 

efeito dos fatores em teste torna-se restrito, já que não se oferece ao inseto a 

oportunidade de deixar o substrato e gastar energia em atividades não

reprodutivas. No presente trabalho, a remoção do exsudato em LA 1739 e 

Pl134417 não promoveu alteração no número de ovos (Tabela 35), indicando 

que outros fatores podem estar relacionados à não-preferência para oviposição. 

Em L. hirsutum f, g/abratum, a expressão da resistência a T.

vaporariorum, em testes sem escolha, aumentou com a idade das plantas (Bas 

et ai., 1992). No presente estudo, as plantas utilizadas nos dois experimentos 

apresentavam idade semelhante, no entanto, a taxa de crescimento daquelas 

transplantadas em janeiro ( experimento com as gaiolas plásticas) deve ter sido 

maior do que as transplantadas em abri!. Porém, como ta! fato não foi 

comprovado, outros fatores devem ter interferido nos resultados, além do que 

as metodologias não foram as mesmas em ambos os experimentos. De acordo 

com Maliepaard et a!. {1995), a densidade de tricomas tipo IV não está ligada à 

. tA . T 
. 

res1s enc1a a . vaporanorum. 

Assim, com base no experimento em gaiolas de "voil", para folíolos com 

exsudato, como o número de ovos foi semelhante ao verificado para L.õ..0716 

(menor valor), admite-se a ocorrência de antixenose em LA1739 e Pl134417, 

sem, contudo descartar a antibiose em P!134417, pelo efeito negativo desse 

genótipo na viabilidade ninfal (Tabela 40). À semelhança do que foi verificado 

por Romanow et ai. (1991 ), parece que o encurtamento da fase ninfal 

observado para L. hirsutum f. glabratum baseia-se em um número pequeno de 

indivíduos que conseguem superar a fase ninfa!. Em LA 1739, como a 

viabilidade de ovos e ninfas foi elevada e a duração da fase ninfal encurtada, 

admite-se que representa um excelente substrato nutricional para o inseto, uma 

vez que a barreira à oviposição seja vencida. 
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Quanto a LA1584, o número de ovos registrado para folíolos com 

exsudato (Tabela 35) foi intermediário, denotando um certo grau de não

preferência para oviposição. Registrou-se baixa viabilidade ninfal e pré-imaginai 

nesse genótipo (Tabelas 40 e 42). Uma grande proporção dessas ninfas mortas 

encontrava-se nos ínstares iniciais do desenvolvimento, ao contrário do que foi 

observado nos demais genótipos. Conforme já discutido anteriormente com 

relação à movimentação de ninfas recém-eclodidas, vários fatores estão 

relacionados à seleção hospedeira nessa fase. Entretanto, devido à maior 

mortalidade no início do desenvolvimento dos insetos, pode-se admitir a 

ocorrência de antibiose, embora não possa ser descartada a antixenose, 

mediada por estímulos químicos, físicos ou morfológicos (Lara, 1991 ). Verificou

se também o prolongamento da fase ninfa! nos folíolos de LA1584 (Tabelas 39 

e 41 }, o que poderia ser uma resposta à pior qualidade desse material para 

alimentação do inseto, reforçando a hipótese de antibiose. A baixa densidade 

de tricomas nesse material (Tabela 34) pode promover um microambiente 

desfavorável ao inseto. 

Em LA0716, a redução na oviposição caracteriza um forte efeito 

antixenótico. Não foi possível verificar o efeito do genótipo no desenvolvimento 

do inseto na condição "com exsudato", em razão do pequeno número de ovos 

e, conseqüentemente de ninfas, porém, com base no segundo experimento 

(sem exsudato), desde que o material interferiu pouco na viabilidade e duração 

d , r1 · f I d , . 
f ·t t

. 
b

. , t· i= o peno�o rnn.a., po e-se pensar em mIrnmo e eI o an.I 10 Ico. �ssa

comparação deve ser encarada com cautela, pois, apesar do tratamento com 

álcool ter sido efetuado externamente, o que teoricamente, não afetou a 

qualidade da seiva em relação ao tratamento com exsudato, confirmando a não 

ocorrência de antibiose, ainda assim, resultados diferentes dos obtidos em 

folíolos sem exsudato poderiam ser esperados em folíolos com exsudato, em 

razão da possível alteração (física ou química) na epiderme do folíolo, devido à 

remoção de alguma substância com ação positiva ou negativa sobre o 

comportamento do inseto, o que caracterizaria o material quanto à não-
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preferência para alimentação, o que não foi possível determinar. Seria 

conveniente verificar a composição química da epiderme em ambas as 

situações. O número de ovos no segundo experimento aumentou após a 

remoção do exsudato glandular (Tabela 35), indicando uma relação entre o 

exsudato e a oviposíção nesse genótipo. Com base na literatura, o mecanismo 

de resistência nessa espécie está ligado à não-preferência para oviposição, 

mediada por acilçúcares presentes no exsudato glandular de tricomas tipo IV 

(Barten et ai., 1994; Nombela et ai., 2000), entretanto, essa resposta só ocorre 

a partir de determinados limiares de concentração. A identificação dos QTLs 

responsáveis pela composição e nível dessa substância em L. penne/líi 

(Mutschler et ai., 1996) facilitaria a seleção de germoplasma com características 

desejáveis. 

Em função da oviposição intermediária em LJ\0462 no primeiro 

i::,.xni::,.rimento e n�C:! g�io!�C:? de ""nil" (com t:>XC:?urlato' (T�hi:::,.lae:! 30 e:> �5, ar1m·Ite-_., t"'-• 11 '6 -- -., -.- W -• 1 1 - ,_ - / 1 -.,._,-• - - V /l - 1 1 

se preferencialmente a ocorrência de antixenose, pois o material promoveu um 

encurtamento na fase ninfa!, associado à uma das mais altas viabilidades nessa 

fase e na de ovo (Tabelas 38 a 40). Ressalta-se a alta densidade de tricomas 

nesse genótipo (Tabela 34). 

Lª.1609, selecionado como um dos padrões suscetíveis, com base nas 

altas densidades populacionais de adultos observadas no "screening" (item 

4.1 ), foi o mais preferido para oviposição, na condição com exsudato (Tabela 

35). Esse comportamento pode estar associado ao pH mais elevado encontrado 

em folíolos desse genótipo (Tabela 44), mas não exclusivamente determinado 

por esse fator. De acordo com Berlinger et ai. (1983), o pH das folhas exerce 

efeito sobre a seleção hospedeira em B. tabaci, sendo que esse inseto prefere 

folhas de algodão com pH superior a 6. É interessante verificar que esse 

material é relativamente pouco pubescente (Tabela 34), o que poderia ser um 

fator desfavorável à seleção hospedeira. Apesar da preferência para 

oviposição, esse material interferiu negativamente na sobrevivência de ovos e 

ninfas (Tabelas 38 e 40), o que denota a ocorrência de antibiose. A mortalidade 
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foi verificada em estágios mais avançados do desenvolvimento ninfa!, sendo 

que, em muitos casos, ninfas foram infectadas pelo fungo oportunista do gênero 

C!adosporium, conforme identificação realizada pela bióloga So!ange Aparecida 

Vieira. Apesar de promover um encurtamento na fase ninfa!, esse efeito poderia 

estar relacionado ao reduzido número de indivíduos que estaria contribuindo 

para a obtenção do valor para a duração do período ninfa!, indicando, assim, a 

seleção de indivíduos adaptados, conforme discutido para P!134417. Quando o 

exsudato foi removido, o material foi menos adequado à oviposição, indicando 

efeito negativo do processo de remoção nesse genótipo, visto que o número de 

tr·,com�c neC!ca espe' c·,e 6 noq1 1onn (T abob �A'
1 ...,.,.,,, ""'""' '-" ,..,...., ...,......,. ""'" 1 ....., ....... ""'-,-/· 

Tabela 44. Valores de pH de folhas de oito genótipos de tomate. 

r"--�.L=---- pH \.:::lt:::I IULl[JU� 

LA0462 5,43 

LA0716 5,31 

LA1584 5,84 

LA1609 6,01 

LA1739 5,97 

P25 5,72 

Pl134417 5,87 

Santa Clara 5,89 

Quanto aos genótipos P25 e Santa Clara, registrou-se acentuada 

preferência para oviposição no primeiro experimento (Tabela 30) em relação ao 

segundo, com exsudato (Tabela 35), provavelmente pela não inclusão de 

LA 1609 no experimento em gaiolas plásticas. Assim, verifica-se a ocorrência de 

maior grau de antixenose ligada à oviposição em P25 do que em Santa Clara, 

associada a um certo grau de antibiose, denotado pela redução na viabilidade 
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dos ovos em Santa Clara, alongamento e redução da viabilidade da fase ninfa! 

(Tabelas 35, 38, 39 e 40). 

Desde que não houve padronização do número de ovos, os dados 

relativos ao número de ninfas refletem a preferência para oviposição, associada 

à adequação das condições para o desenvolvimento dos ovos ( características 

da epiderme que influenciam o microambiente do ovo, favorecendo ou não a 

sua dessecação, conforme \/Vagner (1995)), caracterizando uma variável que 

sofre efeito prévio da antixenose e antibiose. 



5 CONCLUSÕES 

e Dentre os genótipos avaliados, LA0716, Pl127826, Pl134417, Pl134418, 

LA 1739 e LA 17 40 são os menos atrativos para adultos da mosca-branca 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B, enquanto LA1609, Pl126925 e 

CNPH1039 são os mais atrativos; 

e Em LA0716 , a maior parte dos adultos atraídos morre aderida ao exsudato 

glandular dos tricomas; 

e Os genótipos LA0716, Pl127826, P!134417, P!134418, LA1739 e u�.1740 

c8n n80-prefer1"doc par� 0"1"noc ·1ç8n nol!:! mncr�_hr�nr!:I enquanto ILH'14_?_ '-11.A..._, 1 I.A 1 1 1J I.A ti t-' '-' .....,.._, f'-'"'-'l'fo.A 1 '-'"V"""'-" ,._,, "'-'li l"''-AJ I '1'-' 1 &,... 

74, Japão, CNPH1039, LA1609 e P25 são os mais preferidos; 

e /1 ov1·nocir8n d!:! mncr�-branr� 6 ma·1or n� f�ro ahavi�I nuo n!:I faro ad�v1·a1
I 'I t-' ._,l'l''-A'-' I.A 111'-J._,VI.A 1 1 l,._,'I..A ,._, 1 "-4. l'fo.AV'-' ...,- F\.l'-'11 '1 ...., 1..... '"''-' \.AF\. 1 

das folhas de tomateiro; 

e Em folíolos novos, encontra-se maior proporção de ovos do que nos folíolos 

velhos; 

e A não-preferência para oviposição de B. tabaci biótipo Bem LA0716, LA1739 

e Pl134417 é mantida em ensaio sem chance de escolha; 

e O exsudato de tricomas glandulares de LA0716 interfere negativamente na 

oviposição do inseto; 



e LA 1739 é adequado ao desenvolvimento do inseto; 
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e LA1584 e Pl134417 apresentam resistência do tipo antibiose à mosca-

branca; 

• LA1609 é altamente preferido para oviposição de B. tabaci biótipo B, porém

não é adequado ao desenvolvimento do inseto.

e Santa Clara e P25 foram preferidos para oviposição, mas não foram muito

adequados ao desenvolvimento do inseto.
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