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Tuta absoluta (MEYRICK, 1917) (LEP., GELECHIIDAE) 
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Autor: Teresinha Augusta Giustolin 

Orientador: Dr. José Djair Vendramim 

RESUMO 

Estudou-se o efeito de dois genótipos de tomateiro (L. hirsutum f 

glabratum Mull PI 134417 e L. esculentum Mill cv. Santa Clara) associados aos 

entomopatógenos B. thuringiensis (Bt) e B. bassiana (Bb) no desenvolvimento da traça-do

tomateiro T absoluta. Avaliou-se inicialmente o desenvolvimento do inseto nos dois 

genótipos em laboratório ( em placas e tubos) e em casa de vegetação ( em vasos), verificando

se que a utilização de placas plásticas, em laboratório, mostrou-se adequada para observação 

dos efeitos dos genótipos sobre a traça. Determinou-se o número de ínstares larvais e o tempo 

médio necessário para as lagartas atingirem cada ínstar quando alimentadas com folhas de 

duas espécies de tomateiro, à 26 e 30ºC, constatando-se quatro ínstares em todos os 

tratamentos, sendo que, na linhagem PI 13441 7, o tempo médio para atingir cada ínstar foi 

maior. Estimou-se, para lagartas recém-eclodidas, a CL50 de Bt (l,84x10
6 

esporos/ml de 

suspensão) e de Bb (l,Oxl07 
conídios/ml de suspensão). Estudou-se o efeito associado dos 

genótipos e dos entomopatógenos sobre cada ínstar da traça. Verificou-se que a linhagem PI 

134417 afeta o desenvolvimento e a sobrevivência da traça e que os entomopatógenos Bt e 

Bb, aplicados nas folhas da cv. Santa Clara e PI 134417, provocam mortalidade em todos os 

ínstares larvais do referido inseto. Dependendo do ínstar em que as lagartas são alimentadas 

com folhas tratadas, ocorre efeito sinérgico ou aditivo destes fatores. 



EFFECT OF TWO GENOTYPES OF Lycopersicon SPP. ASSOCIATED TO THE 

ENTOMOPATHOGENS Bacillus thuringiensis V AR. kurstaki AND 

Beauveria bassiana ON THE DEVELOPMENT OF Tuta absoluta 

(MEYRICK, 1917) (LEP., GELECHIIDAE) 

IX 

Author: Teresinha Augusta Giustolin 

Adviser: Dr. José Djair Vendramim 

SUMMARY 

This paper deals with the effect of two genotypes of tomato 

(Lycopersicon hirsutum f glabratum Mull PI 134417 and L. esculentum Mil1 cv. Santa 

Clara) associated to the entomopathogens B. thuringiensis (Bt) and B. bassiana (Bb) on the 

development of leafininer T absoluta. At first the development of the insects was evaluated 

on the two genotypes, in laboratory (dishes and vials) and in greenhouse (potted plants). It 

was observed that plastic dishes were suitable to study the effects of the genotypes on the 

leafininer. Toe number of larval instars and the mean period (time) necessary for the 

caterpillars to reach each instar, when fed with leaves of the two tomato species, were 

evaluated at 26 and 30ºC and four instars were observed in all treatments. Toe mean period 

(time) to reach each instar was longer on the genotype PI 134417. For newly hatched 

caterpillars the LC50 of Bt ( l.84xl06 spores/ ml) and Bb ( l.Oxl0
7 

conidia/ml of suspension) 

were estimated. Toe effect of the genotypes associated to the entomopathogens on the 

genotype PI 134417 does affect the development and the survival of the leafininer and that 

the entomopathogens Bt and Bb, sprayed on the leaves of the cultivar Santa Clara and PI 

134417 caused larval mortality in all instars. Depend on the instar in which the caterpillars are 

fed with treated leaves a synergistic or additive effect ofthe factors are observed. 



1. INTRODUÇÃO

A traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick, 1917) ataca mudas de 

tomateiro, provocando perda total (Bahamondes & Mallea, 1969), sendo que, no início do 

ataque, aparecem pequenas minas que aumentam até tomar grande parte do folíolo (V argas, 

1970). A traça apresenta grande potencial destrutivo, pois ataca órgãos em qualquer estágio 

de desenvolvimento, alimentando-se do parênquima foliar (situação em que provoca o 

aparecimento de minas) e broqueando ponteiros e frutos (Scardini et ai, 1982; Groppo, 1983; 

Nakano & Paulo, 1983; França et al, 1984; Castelo Branco et al, 1987). 

V árias alternativas têm sido estudadas visando o controle dessa praga, 

dentre as quais pode ser citada a utilização de genótipos de Lycopersicon spp. como fonte de 

resistência. Dentre estes genótipos, o que mais se destaca é Lycopersicon hirsutum f. 

glabratum Mull (PI 134417 ) que tem sido relatado como resistente a um grande número de 

pragas do tomateiro tais como, Manduca sexta (L.) (Kennedy & Henderson, 1978; Kennedy 

et ai., 1981), Helicoverpa zea (Bod.) (Dimock & Kennedy, 1983; Farrar Jr. & Kennedy, 

1987a; Werckmeister, 1994), Leptinotarsa decemlineata (Say) (Kennedy & Sorenson, 1985), 

Keiferia lycopersicella (Walsingh) (Lin & Trumble, 1986) e Phthorimaea operculella (Zell.) 

(Ventura, 1992). 

Os entomopatógenos também têm sido utilizados no controle de pragas 

do tomateiro, sendo que o desenvolvimento de inseticidas microbianos à base de Bacillus 

thuringiensis constitui uma alternativa promissora no manejo de insetos pragas resistentes aos 

inseticidas convencionais (Roa, 1989; Faria Jr., 1992; Souza & Reis, 1992). 

Por outro lado, tem sido verificado que a eficiência dos 

entomopatógenos sobre os insetos é influenciada por diversos fatores como temperatura, 

umidade e planta hospedeira da praga (Kushner & Harvey. 1962; Hare & Andreadis, 1983; 

Ramoska & Todd, 1985; Hwang et al., 1995). 
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Este trabalho teve como objetivo estudar o desenvolvimento de T 

absoluta em laboratório e casa de vegetação e avaliar o efeito de dois genótipos de tomateiro 

(um resistente e um suscetível à traça) associados aos entomopatógenos B. thuringiensis e B. 

bassiana sobre esta praga 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Considerações gerais sobre Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 

2.1.1. Taxonomia 

A traça-do-tomateiro, microlepidóptero minador, da famfüa 

Gelechiidae, foi originalmente descrita a partir de um único macho coletado na localidade de 

Huancayo, Peru (Povolny, 1975). Inicialmente, a espécie foi colocada no gênero Phthorimaea 

(Meyrick, 1917), sendo posteriormente, transferida por Clarke (1962), para Gnorimoschema 

Busck, 1900. Outro autor baseando-se em estruturas da genitália, transferiu-a, 

provisoriamente, para Scrobipalpula Povolny, 1964 (Povolny, 1975). Nova transferência foi 

realizada, após revisão dos Gnorimoschemini, (Gelechiinae), sendo criado o gênero 

Scrobipalpuloides Povolny, 1987 (Povolny, 1987). Finalmente, a espécie foi transferida para 

Tuta Povolny, 1993 (Povolny, 1994). 

2.1.2. Aspectos biológicos 

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos, em condições de laboratório e 

campo, com o objetivo de estudar a biologia da traça, visando obter subsídios para o seu 

controle. 

Os trabalhos desenvolvidos em laboratório têm sido mais freqüentes. 

Nestas condições, Vargas (1970), observou que, à temperatura 19 e 25ºC a duração da fase 
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larval foi de 26,1 e 14,5 dias, respectivamente. Com relação a fase pupal, à 18� 24 e 25ºC, 

obteve duração de 14,7; 8,6 e 8,0 dias, respectivamente. Razuri & Vargas (1975), trabalhando 

à 18ºC, obtiveram para a 1 ª, 2ª e 3ª gerações, respectivamente: período larval, 12, 10; 10,30 e 

9,53 dias e período pupal 8,14; 7,83 e 8,03 dias. Os autores observaram ainda que, a partir da 

eclosão, as lagartas gastaram cerca de cinco minutos para a penetração no tecido vegetal. 

Quiroz (1976), trabalhando à 14ºC, obteve valores médios de 27 e 16 dias para a duração das 

fases larval e pupal, respectivamente. França et a1 (1984) observaram que as lagartas 

passaram por quatro ínstares. Os valores obtidos para a duração das fases larval e pupal foram 

13,0 e 10,1, respectivamente. Paulo (1986) encontrou, à 26ºC, 49,2 dias para o ciclo 

biológico, sendo a duração das fases larval e pupal de 13,6 e 8,8 dias, respectivamente. 

Coelho & França (1987), trabalhando à 23ºC, observaram que a fase larval, apresentando 

quatro ínstares, foi completada em 13 dias. Esses autores observaram ainda que houve alta 

taxa de mortalidade após a eclosão e que o tempo decorrido da eclosão à penetração nos 

tecidos vegetais variou de 20 a 45 minutos. A fase pupal completou-se após 10 a 11 dias, com 

viabilidade de 80%. Haji et a1 (1988), à 27
º
C, obtiveram viabilidade larval e pupal de 20,97 e 

68,19%, respectivamente. A duração das fases larval (com quatro ínstares) e pupal foi de 

10,95 e 6,15 dias respectivamente. lmenes et al. (1990) trabalhando, à 19ºC, com casais 

alimentados e não alimentados, obtiveram, respectivamente: duração larval de 19 ,3 e 19 ,4 dias 

e viabilidade larval de 68,4 e 71,2%. A duração e viabilidade da fase pupal para insetos 

provenientes de casais alimentados foi de 10,8 dias (machos) e 9,6 dias (fêmeas) e 92,1%, 

respectivamente. Giustolin (1991), trabalhando à 25ºC, obteve duração e viabilidade das fases 

larval e pupal de 13,02 e 8,13 dias, e 64,44% e 100,00%, respectivamente, e peso de pupas 

machos e fêmeas de 2,56 e 3,18 mg, respectivamente. 

Dentre os poucos trabalhos desenvolvidos em condições de campo, 

podem ser destacados o de Souza et al (1983) que obtiveram, para as fases larval e pupal, 

duração de 14 e 8 dias, respectivamente, e o de Salas & Fernández (1985) que constataram 12 

e 7 dias para a duração das fases larval e pupal, respectivamente. 

Com o objetivo de estudar o efeito de aleloquímicos incorporados em 

dieta artificial sobre a referida praga, Giustolin et al. (1995) desenvolveram experimentos com 
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diversos meios artificiais, em condições de laboratório. Os autores observaram que, de modo 

geral, as dietas que promoveram as maiores viabilidades larvais, também causaram as maiores 

porcentagens de deformação de adultos, enquanto nas dietas em que ocorreu baixo índice de 

deformação, foram obtidas as menores viabilidades larvais. Todas as dietas proporcionaram 

alta viabilidade pupal. Os autores concluíram que, embora nenhum dos meios tenha 

proporcionado um desenvolvimento comparável àquele obtido na testemunha (folhas da cv. 

Santa Cruz Kada), foi possível selecionar urna dieta contendo, como fonte protéica, feijão, 

germe de trigo, caseína, levedura de cerveja e proteína de soja, como a mais adequada para os 

testes com aleloquímicos e a traça. 

2.1.3. Efeito de Bacillus thuringiensis 

Em experimentos desenvolvidos na Colômbia em cultura de tomate, 

Prada & Gutierrez (1974) observaram que ocorreu redução satisfatória na população da 

traça-do-tomateiro após aplicações de inseticida à base de Bt. Moore (1983) demonstrou que, 

na Bolívia, populações locais da traça desenvolveram alta resistência aos inseticidas fosforados 

e que os carbamatos aplicados no solo e o Bt não foram efetivos no controle. Barbosa et al. 

(1985), avaliando a eficiência de tiociclam hidrogenoxalase, cartap, diflubenzuron e Bt 

(Dipel) para controle da referida praga, observaram menor nível de controle deste último 

produto. França et al. (1985) também observaram menor eficiência do Bt (Dipel) no controle 

da traça, sendo que, os inseticidas triflumuron e cartap apresentaram o melhor controle. 

Larraín (1986) observou que o Bt (Dipel) não controlou esta praga, concluindo que a baixa 

eficiência pode ser devida ao hábito alimentar endofitico das lagartas. Souza & Reis (1992) 

observaram que o abamectin em associação com o Bt (Dipel 8L - formulação oleosa) e com 

óleo emulsionável (vegetal ou mineral) foi eficiente no controle da traça. Concluíram que essa 

eficiência se deve ao óleo, que age como aqjuvante, além de envolver e proteger a molécula 

do inseticida. Comentaram ainda que a função de Bt foi somente a de melhorar a eficiência do 

abamectin, através do óleo de sua formulação, já que o patógeno, quando aplicado 

isoladamente, se mostrou ineficiente no controle da traça. lmenes et al. (1994) demonstraran1 

que todos os produtos ( cartap, permetrina, diflumuron, triflubenzuron, teflubenzuron, 
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abamect� acefato e Bt (Dipel 3,2% PM, 50g) utilizados para o controle da traça foram 

eficientes, não diferindo entre si, mas diferindo da testemunha em relação ao número de minas 

e de lagartas nos frutos, ponteiros e folhas, e em relação à produção. 

Em experimentos desenvolvidos em laboratório, Prada & Gutierrez 

( 1974), avaliando a eficiência do Bt sobre a traça-do-tomateiro, à 24ºC, verificaram que antes 

da formação da mina, a mortalidade foi inversamente proporcional aos níveis de infestação, 

tempo de avaliação e ao aumento na concentração de Bt. As mortalidades, às concentrações 

de 500 g/ha (após 48 h) e 300 g/ha (após 72 h), não diferiram entre si, ocorrendo maior 

eficiência do Bt com o aumento na concentração de esporos e do maior tempo transcorrido. 

Após a formação da mina, ocorreu a mesma tendência, aumentando a porcentagem de 

controle em relação ao tempo transcorrido, obtendo-se 100% de mortalidade nas 48 horas, 

sendo que, esta situação antes da formação da mina se manifestou após 72 horas. Este 

aumento segundo o autor se deveu às condições favoráveis para a penetração dos esporos no 

interior da mina. Marques & Alves (1996), trabalhando em laboratório, à 26ºC, testaram o 

efeito das concentrações de O, 500, 750, 1000 e 1500 g/ha de esporos de Bt sobre os quatro 

instares larvais da traça-do-tarnateiro. Para lagartas de F" instar, antes e após a penetração no 

mesófilo, as mortalidades variaram de 20,09 a 32,97% e de 7,73 a 43,25%, respectivamente, 

enquanto que para as lagartas de 2º, 3º e 4º ínstares, os valores variaram de 33,88 a 48,95%; 

55,40 a 85,85% e 74,13 a 85,52%, respectivamente. 

2.2. Resistência de Lycopersicon spp. a T. absoluta 

A resistência de tomateiro à traça tem sido observada em materiais 

selvagens, comerciais e em cruzamentos destes materiais, sendo detectado maior nível de 

resistência nos materiais não comerciais. 

No que se refere aos estudos utilizando apenas materiais comerciais, 

desenvoividos no Brasil, pode ser destacado o trabalho de Fornazier et al. (1986) que, 

avaliando o ataque dessa praga, em condições de campo, encontraram menor porcentagem de 

frutos atacados nas cultivares Gigante Orita ( 1,89%) e Príncipe Gigante (2, 15% ). destacando-
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se, por outro lado, como mais atacadas, as cultivares Ozawa II (13,97%) e Ângela I 5100 

(21,56%). Estay et al (1988), trabalhando com cultivares comerciais, em campo e laboratório, 

no Chile, constataram que existem variações consideráveis, nos materiais testados, em relação 

à suscetibilidade ao referido inseto, e que uma análise de correlação entre a infestação no 

campo e a alimentação das lagartas em laboratório, levaram os autores a concluir que um teste 

rápido de consumo em laboratório permite estabelecer o comportamento do material vegetal 

em condições de campo. 

Os trabalhos envolvendo cruzamentos e retrocruzamentos de linhagens 

e introduções de Lycopersícon spp. com cultivares comerciais têm mostrado resultados 

promissores em relação à obtenção de materiais resistentes. Assim, Lourenção et al (1984), 

testando diversos genótipos de Lycopersícon spp., selecionaram os genótipos NA V 29 e 

NAV 115 (L. peruvianum) como os menos danificados pela referida praga Castelo Branco et 

al (1987) selecionaram plantas F2 (L. esculentum 'Ângela' x L. pennellii 'LA 716'), as quais 

apresentavam folhas aveludadas, densamente pilosas e com forte exsudação (semelhante a L.

pennellii). Esses materiais apresentaram efeitos sobre a praga diferentes de ambos os 

progenitores e entre si quanto ao número de minas e de lagartas, notas de dano e lesão nas 

folhas. Observaram ainda que L. pennellií apresentou alta resistência à traça, manifestando-se 

através de lesões pequenas, pouco numerosas, não coalescentes, que necrosavam 

rapidamente, obrigando as lagartas a deixar prematuramente o parênquima foliar. As folhas 

dos terços médio e superior apresentaram-se praticamente imunes à praga, embora tenham 

sido encontrados ovos do inseto também nestas partes da planta. Barona et al (1989), 

testando linhagens de Lycopersícon spp. e urna cultivar de L. esculentum, observaram que 

todas as linhagens de L. hírsutum. L. peruvíanum e duas de L. pimpínell[folíum (1406 e 1407) 

foram altamente resistentes à traça. A linhagem 1759 de L. esculentum e a maioria das 

linhagens de L. esculentum var. cerasiforme foram altamente suscetíveis. Picanço et al. 

(1995), avaliando o ataque da traça-do-tomateiro nos terços apical, médio e basal de folhas de 

Lycopersicon spp., em condições de casa de vegetação, observaram que L. peruvianum foi o 

genótipo menos atacado. O tomateiro L. hirsutum apresentou grande número de minas 

pequenas, no terço basal das plantas, enquanto L. esculentum apresentou maior número de 
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minas pequenas, no terço médio da planta, em relação aos outros dois genótipos. A parte 

apical dos genótipos foi menos atacada pela praga. 

O tomateiro selvagem L. hirsutum [ glabratum, citado como resistente 

a diversas espécies de insetos pragas (Kennedy & Henderson, 1978; Williams et al., 1980; 

Juvik et al., 1982b; Kennedy & Sorenson, 1985; Farrar Jr. & Kennedy, 1987a, b; 1988; 1991), 

também tem sido estudado quanto ao seu efeito sobre a traça. França et al (1984), testaram, 

em casa de vegetação, em teste de livre escolha, 22 variedades de tomateiro dos grupos L. 

esculentum, L. esculentum var. cerasiforme, L. hirsutum var. typícum, L. hírsutum var. 

glabratum, Solanum penellí e L. esculentum x S. pene/li, em relação ao ataque da traça. Os 

autores observaram que três introduções de L. hirsutum var. typícum, três de L. hírsutum var. 

glabratum e uma de S. penelli apresentaram altos níveis de resistência, independente do nível 

de população do inseto. Lourenção et al (1985), avaliando, em casa de vegetação, a 

resistência das linhagens PI 134417 e PI 134418 de L. hirsutum [ glabratum à referida praga, 

observaram danos variáveis entre 5 e 15% de área foliar consumida enquanto os materiais 

comerciais (Rio Grande, Kada e Santa Clara) apresentaram ao redor de 100%. Giustolin & 

Vendramim (1994), estudando, em laboratório, o efeito do tomateiro L. hirsutum [ 

glabratum (PI 134417) sobre a traça-do-tomateiro, observaram alongamento das fases larval 

e pupal, redução da viabilidade larval, menor peso de pupas e menor fecundidade das fêmeas 

neste genótipo em relação à cultivar Santa Cruz Kada. 

Os aleloquímicos 2-tridecanona (2-T) e 2-undecanona (2-U), presentes 

nos tricomas tipo VI do tomateiro L. hirsutum f glabratum, citados como fatores de 

resistência a diversas pragas (Williams et al., 1980; Farrar Jr. & Kennedy, 1987a; 1988) foram 

adicionados em dietas artificiais e testados quanto ao seu efeito sobre a traça por Giustolin & 

Vendramim ( 1996) que observaram que, nas dietas artificiais contendo 2-T à concentração de 

0,15 e 0,30% (associada ou não ao 2-U) ocorreu 100% de mortalidade IarvaL e que o 2-U à 

0,03%, estimulou o desenvolvimento da praga enquanto que à 0,06%, provocou alta 

mortalidade larval. 
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2.3. Efeito de aleloquímicos presentes em Lycopersicon spp. sobre outros insetos 

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidas pesquisas com o objetivo de 

isolar e identificar os aleloquímicos presentes em folhas e frutos de tomateiro com potencial 

para atuar como fatores de resistência a insetos nesta cultura. Como resultado destas 

pesquisas, várias substâncias químicas foram encontradas como a rutina e ácido clorogênico 

(Elliger et al., 1981; Isman & Duffey, 1982a e b), a a-tomatina (Sinden et al., 1978; Elliger et 

al., 1981; Juvik & Stevens, 1982a e b) e o 2-tridecanona (2-T) (Williams et al., 1980) e 2-

undecanona (2-U) (Farrar Jr. & Kennedy, 1987b, e 1988). 

2.3.1. Efeito de rutina e ácido clorogênico 

Os fenóis encontrados em Lycopersicon spp. são considerados 

inibidores do desenvolvimento de Helicoverpa zea (Boddie) (Kennedy, 1986). Elliger et al 

(1981) isolaram e quantificaram o ácido clorogênico e a rutina de L. esculentum ( cv. Ace e 

Campbell 29) e L. hirsutum f. glabratum (PI 134417). As concentrações do ácido clorogênico 

em 'Ace', 'Campbell 29' e na PI 134417 foram 1,2; 0,8 e 0,3 mg/g de peso fresco, 

respectivamente. A rutina não foi detectada na PI 134417, ocorrendo em 'Ace' e 'Campbell 

29' nas concentrações de 2,3 e 1,3 mg/g de peso fresco, respectivamente. Duffey & Isman 

(1981) relataram que a rutina é o maior constituinte (80 a 90%) dos tricomas glandulares tipo 

IV de L. esculentum, sendo que, o ácido clorogênico e outros ácidos perfazem o restante dos 

constituintes. 

Estes aleloquímicos, segundo Elliger et al. ( 1981 ), apresentam valores 

de DLso semelhantes (2,4 e 2,5 mg/g de peso fresco), sendo tóxicos às lagartas de H zea. 

Para Isman & Duffey (1982b), o ácido clorogênico e a rutina apresentaram DL50 de 0,21 e 

0,38% mg/g, respectivamente. 

Segundo Du:ffey & Isman (í 981), a rutina interfere no crescimento 

larval devido à inibição da alimentação do inseto causada por compostos secundários 

presentes nos tricomas. Para lsman & Duffey ( 1982b ), o comportamento de lagartas mais 

desenvolvidas de H zea de superarem as intoxicações, sugere que os fenóis agem ou por 
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inibição da alimentação ou limitando nutrientes essenciais. Segundo Somogyi & Bonicke 1 

citados por lsman & Duffey (1982b), os referidos fenóis são tóxicos aos primeiros ínstares de 

H. zea, limitando a disponibilidade da tiamina (vitamina B2), essencial ao inseto.

lsman & Duffey (1982a) observaram que os fenóis inibem o 

desenvolvimento larval de H. zea, pois extratos de folhas provocaram aumento na dose

resposta das lagartas, sendo observado efeito similar quando utilizado ácido clorogênico ou 

rutina (compostos puros). Esses resultados e os obtidos por Elliger et al. (1981) deram 

suporte a hipótese de que estes compostos fazem parte do potencial antibiótico das folhas de 

tomateiro a H. zea. 

Duffey & Isman (1981) comentaram que os tricomas e ou a rutina 

sintética (incorporados à dieta artificial) reduzem o desenvolvimento larval de H. zea. 

Entretanto, lsman & Duffey (1982b), testando concentrações de ácido clorogênico e rutina 

equivalentes a 1 % em dieta artificial, não observaram efeito sobre a taxa de alimentação, 

digestibilidade e ganho de peso para lagartas de H. zea de 3° e 5° ínstares. Assim, somente os

primeiros instares de H. zea foram sensíveis aos fenóis. 

Outros insetos, entretanto, respondem de maneira diferente a essas 

substâncias; lagartas de Bombyx mori (L.), expostas ao ácido clorogênico, melhoram seu 

desenvolvimento (}(ato, 1978) ao passo que lagartas de Agrotis ipsilon (Hufuagel) não são 

afetadas pelo referido ácido (Reese & Beck, 1976). 

2.3.2. Efeito de a-tomatina 

O glicoalcalóide a-tomatina também está envolvido na resistência de 

Lycopersicon spp. a H. zea (Campbell & Duffey, 1981; Elliger et al., 1981; Juvik & Stevens, 

1982a e b; Isman & Duffey, 1982b) e a Leptinotarsa decemlineata (Say) (Sinden et al., 1978; 

Barbour & Kennedy, 1991). Esta substância foi detectada em todas as espécies de 

Lycopersícon testadas (Juvik et al., 1982a), estando presente nas folhas e frutos, sendo que, 

nestes, sua concentração decresce com o amadurecimento (Elliger et al., 1981; Juvik & 

1 SOMOGYI, J.C.; BONICKE, R. Connection between chemical struture and antithiamine 
activity of various phenol derivatives. Int. Z. Vitaminforsch. v. 39, p. 65-73. 1969. 
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Stevens, 1982b; Juvik et al., 1982a). Em L. esculentum e L. hirsutum f. glabratum, este 

alcalóide foi encontrado associado à lamela foliar não estando presente nos tricomas 

glandulares tipo VI (Duffey & Isman, 1981). 

Elliger et al. ( 1981) detectaram nas folhas das cultivares Ace e Campbell 

29 e na PI 134417 concentrações de a-tomatina de 0,76; 0,61 e 2,45 mg/g de peso fresco, 

respectivamente, sendo sua DLso de 0,40 mg/g de peso fresco de dieta. Juvik et al. (1982a) 

analisaram seis espécies de tomateiro (Lycopersicon spp.) quanto à concentração de a

tomatina, observando que esta variou nos diferentes genótipos, constatando nas cultivares de 

L. esculentum valor médio de 3,5 mg/g de folhas secas. Juvik & Stevens (1982a) analisaram

as concentrações desta substância em lubridos F1 de Lycopersicon spp. e F2 retrocruzados, 

concluindo que a variação na concentração de a-tomatina é controlada pela segregação de 

dois genes codominantes em um único locus. 

Os modos de ação da a-tomatina sobre lagartas de H. zea e adultos de 

L. decemlineata são distintos. sendo que, para a primeira praga, ocorre efeito antibiótico e

para a segunda, há inibição alimentar (Kennedy, 1986). 

Sinden et al. (1978), estudando o efeito da fotofase (8 e 12 horas) na 

concentração deste alcalóide em L. esculentum e na linhagem PI 134417 e seu efeito sobre 

adultos de L. decemlineata, constataram que ocorreu inibição alimentar e que, com o aumento 

da fotofase, ocorreu aumento na concentração de a-tomatina em L. esculentum ocorrendo o 

contrário na PI 134417. 

Assim, Juvik & Stevens (1982b), estudando o efeito da a-tomatina 

presente em frutos de três linhagens de Lycopersicon spp., em diferentes fases de 

desenvolvin1ento, sobre lagartas de H. zea, constataram que, nos três genótipos, a 

mortalidade, desenvolvimento larval e peso dos adultos aumentaram quando as lagartas foram 

criadas em frutos mais vellios, sugerindo que a a-tomatina contribui para a resistência de 

frutos imaturos. 

Barbour & Kennedy (1991) estudaram a função da a-tomatina nos 

tomateiros L. esculentum cv. Walter, linhagem PI 134417 e F1 híbridos destas plantas e seu 
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efeito sobre L. decemlineata. Constataram redução no desenvolvimento do inseto criado na 

PI 134417 em campo e casa de vegetação. 

Quando a a-tomatína foi incorporada em dieta artificial, Elliger et al. 

(1981) observaram que as concentrações obtidas nas folhas foram maiores que as utilizadas 

em dieta artificial, para reduzir o desenvolvimento larval de H zea em mais de 50%, efeito 

este também observado por Isman & Duffey (1982b) que constatou que a adição do alcalóide 

inibiu fortemente o crescimento larval de H. zea. Assim, Farrar Jr. & Kennedy (1990), 

testando esta substância nas concentrações de 0,08 e 0,245%, em dieta artificial para H. zea, 

constataram que o alcalóide causou pequeno aumento no tempo de desenvolvimento e 

pequeno decréscimo no peso das pupas, sendo comentado pelos autores que estes efeitos 

foram muito pequenos para ter significância biológica na resistência de plantas. 

F arrar Jr. & Kennedy ( 1991) observaram que a resistência (baseada na 

lamela foliar) presente em PI 134417 em relação a H. zea e a L. decemlineata tem herança 

independente, sendo condicionada por fatores distintos para as duas pragas. Concluíram que o 

desenvolvimento de cultivar com este tipo de resistência se torna mais dificil sendo necessária 

a seleção de materiais que apresentem respostas a estas duas espécies. Assim, uma alternativa 

para tal caso pode ser a seleção concomitante de materiais com alto nível de 2-T 

proporcionando resistência a L. decemlineata e com alto nível de fatores baseados na lamela 

foliar que condicionam resistência a H zea. 

2.3.3. Efeito de 2-T e 2-U 

A alta resistência de L. hirsutum f. glabratum (PI 134417) a diversos 

insetos pragas se deve à presença dos aleloquímicos 2-T, em seus tricomas glandulares tipo VI 

(Williams et al., 1980; Dimock & Kennedy, 1983; Kennedy & Sorenson, 1985) e 2-U (Farrar 

Jr. & Kennedy, 1987b; 1988). 

Dimock & Kennedy (1983) observaram que o 2-T presente na folha 

está associado, em sua maior parte (99%), aos tricomas glandulares, ocorrendo, em média, 

6,3 ng de 2-T por tricoma ou 44,6 µg de 2-T/cm2 de superficie do folíolo da PI 134417. Esta 
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quantidade foi suficiente para causar toxicidade aguda a lagartas recém-eclodidas de H zea. Já 

os folíolos de L. esculentum contêm, em média, O, 1 µg de 2-T /cm2 de folíolo. Lin et al. 

(1987) obtiveram as concentrações de 146 ng de 2-T, 49 ng de 2-U e 5 ng de um 

sesquiterpeno não identificado para cada glândula de tricoma tipo VI de L. hirsutum f 

glabratum, constituindo estes compostos aproximadamente 93% do volume estimado. 

Giustolin ( 1991) determinou a concentração dos aleloquímicos 2-T e 2-

U em folhas de L. esculentum, da PI 134417 e de 22 hfüridos F 1 (RC1 ), [ (PI 134417 x L.

esculentum) x PI 134417)), detectando, em apenas seis dos lubridos, a presença de 2-T e o 2-

U, enquanto em outros quatro lubridos apenas o 2-T foi detectado. No lubrido com maior 

concentração foram encontradas 351 ppm de 2-T e 70 ppm de 2-U. Em L. esculentum, os 

aleloquímicos não foram detectados, enquanto que na PI 134417, as concentrações de 2-T e 

2-U foran1, respectivamente, 1902 e 473 ppm. Ventura (1992) analisou, através de

colorimetria, os teores de 2-T mais 2-U em folhas de L. esculentum, PI 134417 e em 20

lubridos, provenientes do retrocruzamento das duas espécies citadas. Os maiores teores de

aleloquímicos foram observados em PI 134417 e em um dos lubridos (37% do teor em PI

134417).

Kennedy et a1 (1981) observaram que o 2-T apresentou maior 

concentração nas plantas cultivadas em dias longos e que a intensidade de luz não influenciou 

sua concentração. Já, a densidade de tricomas glandulares que secretam 2-T foi influenciada 

pela associação do comprimento do dia com a intensidade de luz. 

O 2-T e alguns grupos de análogos estruturais foram testados quanto à 

toxicidade a H. zea. Em dosagem de 210,5 mg/cm2
, o 2-T causou de 90 a 100% de 

mortalidade das lagartas recém-eclodidas (Dimock et ai, 1982) e foi agudamente tóxico (por 

contato e fumígação) a lagartas recém-eclodidas (Kennedy, 1984) sendo a quantidade 

presente nas folhas da PI 134417 letal às lagartas da referida praga (Dímock & Kennedy, 

1983). 

Com relação à concentração letal (CL5o) do 2-T, Dímock & Kennedy 

(] 983) obtiveram para lagartas recém-eclodidas de Manduca sexta (L.), H. zea e L. 

decemlineata os valores de 17, 1; 17, 1 e 26,9 µg/cnl por superficie tratada respectivamente. 
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Ventura (1992) estudou a toxicidade dos exsudatos glandulares em PI 134417 e dos 

aleloquímicos 2-T e 2-U para lagartas de lQ ínstar de Phthorimaea operculella (Zeller). 

Observou que, para o exsudato glandular, a DL5o foi de 5,54 glândulas por lagarta, e que os 

valores de CL50 do 2-T e 2-U à 27ºC, foram de 8,63 e 38,76 µg/cm
2

, respectivamente, e à 

32ºC de 5,19 e 45,48 µg/cm
2
, respectivamente. O valor obtido para a DLso do 2-T foi de 

775,53 ng/lagarta recém-eclodida da praga. Werckmeister (1994) observou que a DLso de 2-T 

para lagartas recém-eclodidas de H zea foi de 6,34µg. 

Kennedy et al ( 1981) observaram o efeito da linhagem PI 134417 sobre 

lagartas de 1 Q ínstar de M sexta. O 2-T provocou maior mortalidade de lagartas nas plantas 

cultivadas em dias longos, sendo que a intensidade de luz não influenciou a expressão de 

resistência. Fery & Kennedy (1987) observaram através da área foliar consumida por lagartas 

de M. sexta que o 2-T é o principal responsável pelo alto nível de resistência exibido pela PI 

134417. 

Lin & Trumble (1986), trabalhando com alimentação de lagartas de 

Keiferia lycopersicella (Walsing.) sobre as linhagens LA 361 ( L. hirsutum) e PI 134417, 

observaram que ocorreu alongamento no desenvolvimento larval, alta mortalidade e redução 

no consumo quando comparado com L. esculentum ( cv. VFN 7718). Observaram ainda que o 

exsudato dos tricomas tipo VI das folhas das linhagens selvagens apresentaram efeito 

antibiótico sobre lagartas de 1 Q ínstar, reduzindo seu efeito com a remoção dos tricomas. Lin 

et al. (1987), avaliando o efeito do contato direto de lagartas recém eclodidas de K 

lycopercicella e Spodoptera exígua (Hübner) com 2-T e 2-U (presentes nos tricomas 

glandulares tipo VI de espécies de Lycopersicon spp.), observaram que estes compostos 

apresentam atividade inseticida e que a mistura destes na proporção de 3: 1, tem efeito 

sinérgico 

Kennedy & Sorenson ( 1985) estudaram a importância dos tricomas 

glandulares na resistência da PI 134417 a L. decemlineata. Em campo, houve maior postura 

na PI 134417 do que em L. esculentum cv. Walter, ocorrendo, no entanto, mortalidade larval 

mais acentuada na PI. Em laboratório, a remoção dos tricomas glandulares, reduziu a 

resistência à praga, não atingindo, entretanto, o mesmo nível de suscetibilidade de L.
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esculentum. Kennedy & Farrar Jr. (1987) testaram populações de L. decemlineata resistentes 

e suscetíveis ao inseticida fenvalerate em resposta ao 2-T e a folhas da PI 134417. As 

populações não diferiram quanto a sua resposta ao 2-T ou a PI 134417. Exposições a doses 

sub-letais de 2-T não aumentaram a tolerância destas populações a subseqüentes exposições 

deste aleloquímico. A sobrevivência da população suscetível ao inseticida foi menor na PI 

134417 sem tricomas do que em L. esculentum ( com tricomas). 

Barbour et al. (1991) observaram que um aumento na taxa de aplicação 

do adubo NPK (1,8 a 19,6 g/planta/semana), em plantas da linhagem PI 134417, diminuiu a 

resistência da planta baseada nos tricomas à M sexta e L. decemlineata. Este fato ocorreu, 

segundo os autores, devido a diminuição na densidade de tricomas glandulares tipo VI e 

portanto no conteúdo de 2-T por tricoma. Similarmente, a aplicação deste adubo, também 

reduziu a resistência da planta baseada na lamela à L. decemlineata e H zea. 

Ventura (1992) estudou a biologia e o número de minas por folha 

causado por lagartas de P. operculella em L. esculentum, PI 134417 e 20 lubridos 

(provenientes do retrocruzamento das duas espécies citadas). O autor observou em PI 134417 

mortalidade larval acentuada ( cerca de 100%) no final da fase, redução no peso das lagartas e 

pequeno número de minas, sendo que, a remoção dos tricomas das folhas aumentou a 

sobrevivência e o número de minas observado-se, no entanto, redução no peso das lagartas e 

baixa longevidade de adultos machos. Eigenbrode & Trumble (1993) avaliaram a resistência 

de quatro linhagens L. hirsutum f glabratum e oito de L. hirsutum f typicum a S. exigua. Os 

autores observaram que a PI 134417 e PI 126445 não se apresentaram resistentes à referida 

praga como as demais linhagens testadas. Werckmeister (1994), estudando a sobrevivência de 

H. zea durante os primeiros três dias da fase larval em folhas de L. esculentum ( cv. Santa Cruz

Kada) e em PI 134417, verificou que a mortalidade durante este período na PI 134417 foi 

cerca de 2 a 3 vezes maior que aquela ocorrida em L. esculentum 

Kennedy ( 1986) observou urna segunda metil-cetona associada aos 

tricmnas glandulares tipo VI da liru11agem PI 134417, denominada 2-U. Esse aleloquímico se 

mostrou tóxico a H. zea quando incorporado a dietas artificiais em níveis comparáveis àqueles 

em que ocorrem nas folhas da PI 134417 mas é menos abundante (1, 1 ng/glàndula) que o 2-T 

(6,3 ng/glândula). Farrar Jr. & Kennedy (1987b) avaliaram o efeito de 2-U no 



16 

desenvolvimento e sobrevivência de H zea, incorporado isoladamente e misturado ao 2-T, em 

dietas artificiais. O 2-U aumentou a mortalidade larval nas primeiras 48 horas quando 

associado ao 2-T, mas não quando utilizado isoladamente e causou deformação e mortalidade 

de pupas dessa praga, tanto isoladamente, como combinado ao 2-T. Para M sexta, não houve 

qualquer efeito do 2-U tanto sobre a fase larval, como sobre a fase pupal. Farrar Jr. & 

Kennedy (1988) criaram lagartas de H zea em dietas com e sem 2-U, até o 42 ínstar larval, 

transferindo-as posteriormente para outras dietas novamente com e sem 2-U. A ingestão de 2-

U no 52 ínstar foi necessária e, ao mesmo tempo, suficiente para causar mortalidade das pupas. 

A criação do inseto nestas mesmas condições, em folhas da linhagem PI 134417 com e sem 

tricomas glandulares, indicou que estes efeitos também ocorrem "in planta". Werckmeister 

(1994), estudando a biologia de H zea após a manutenção das lagartas durante os primeiros 

quatro dias em dietas artificiais contendo diferentes concentrações de 2-T e 2-U, observou 

que a viabilidade da referida praga nos primeiros quatro dias foi reduzida nas dietas artificiais 

contendo 2-T nas concentrações de 0,10; 0,20 e 0,40% e 2-U a 0,035 e 0,070% assim como 

nas dietas artificiais contendo 2-T (duas concentrações) associado ao 2-U (nas duas maiores 

concentrações). As duas concentrações de 2-T utilizada nas dietas artificiais causaram redução 

na viabilidade larval da praga, assim como quando associado ao 2-U nas duas maiores 

concentrações. O 2-U na concentração de 0,070% provocou alongamento da fase larval e 

redução no peso de pupas. 

Kennedy et al. (1987) observaram que ovos de H zea, inoculados em 

folhas da linhagem PI 134417, resultaram em lagartas com elevados níveis de tolerância aos 

efeitos tóxicos da planta e ao inseticida carbaril. A análise do intestino de lagartas de 52 ínstar 

indicou que a exposição destas ao 2-T resultou em níveis elevados de citocromo P-450. A 

remoção dos tricomas glandulares das folhas eliminaram essa capacidade das lagartas. Os 

autores concluíram que estes resultados proporcionaram evidências circunstanciais de que o 

citocromo P-450 pode estar envolvido na indução à tolerância de lagartas. Farrar Jr. et al. 

(1994), trabalhando com a PI 134417, confi..011'.aram o potencial desta como fonte de 

resistência a H. zea e alertaram para o fato de que a linhagem possui altos níveis de 

estimulantes de oviposição, o que faz com que este material, em campo, apresente maior 

número de ovos e de lagartas nas fases iniciais de desenvolvimento. 
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Segundo Kennedy (1986), a indução da enzima oxidase de função mista 

pelo 2-T em H zea sugere não ser apropriado o uso de cultivares de tomateiro com altos 

níveis de 2-T a M. sexta e L decemlineata sem observar simultaneamente a seleção de 

resistência a essa praga, através de outros fatores da planta, pois isso pode dificultar o 

controle das lagartas com inseticidas. Assim, o autor sugere que o alto nível de resistência a 

H zea em tomateiro pode ser obtido de cultivares selecionadas para altas concentrações de 2-

T (cerca de 3 vezes aquele encontrado na PI 134417) ou de 2-U (1 a 2 vezes aquele da PI 

134417). Comenta ainda que, se não houver interação dos referidos aleloquímicos com outras 

substâncias químicas presentes na planta, que podem atenuar a toxicidade destas cetonas, 

plantas com alto níveis de 2-T podem causar alta mortalidade a lagartas recém-eclodidas, 

enquanto altos níveis de 2-U podem causar alta mortalidade pupal. Assim em populações de 

H zea que invadem a cultura de tomateiro, provenientes de outras áreas, a resistência 

provocada pelo 2-T pode prevenir o crescimento das populações de lagartas de último ínstar. 

2.4. Interação inseto-planta-B. thuringiensis (Bt) 

A bactéria entomopatogênica B. thuringiensis tem distribuição 

global (Knowles, 1994), sendo encontrada em amostras de solos cultivados (Ohba & 

Aizawa, 1986), causando raramente epizootia (Lüthy et al., 1982). Fatores ecológicos 

tais como radiação ultravioleta e temperatura podem afetar a esporulação e o crescimento 

do estágio vegetativo do Bt em campo (Raun et al., 1966). 

Em certas espécies d e  plantas hospedeiras, o controle de pragas 

pode ser dificultado devido à presença dos aleloquímicos das plantas que podem afetar a 

toxicidade do Bt aos insetos causando redução na mortalidade larval (Krischik et al., 

1988; Shepard & Dahlman, 1988) pois certos aleloquímicos modificam a atividade do 

patógeno, o que demonstra assim, sua importância na interação dos três níveis tróficos 

(Bergman & Ti11gey, 1979; Price et al., 1980). 

Os aleloquímicos podem apresentar efeitos nocivos sobre os insetos. 

através de toxicidade aguda, redução na alimentação, interrupção no desenvolvimento, 

inibição da alimentação e ou oviposição da praga, podendo provocar estresse, 
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aumentando assim a suscetibilidade dos insetos a outras fatores de mortalidade, inclusive 

aos inseticidas (Murray et al., 1993). 

O Bt apresenta vantagens seletivas sobre outros patógenos (Gill et 

al., 1992), pois durante a esporulação produz uma proteína, o corpo parasporal ou cristal 

protéico ou 8-endotoxina (Reichelderfer, 1991 ). Assim, os esporos, ao atingirem o 

mesêntero do inseto suscetível (pH de l O a 12), não germinam (Gill et al., 1992), porém 

devido 'a ação das proteases do intestino a protoxina é reduzida ( quebrada) 

(Reichelderfer, 1991), ocorrendo uma dissociação enzimática com subseqüente hidrólise 

que conduz a liberação da 8-endotoxina (Gill et al., 1992) que inibe o transporte ativo do 

intestino médio do inseto (Griego et al., 1979). Isto provoca paralisia do intestino 

(Griego et al., 1980; Gill et al., 1992) e destruição das células da parede do intestino 

ocorrendo mistura de seu conteúdo com a hemolinfa, reduzindo o pH do intestino 

(Reichelderfer, 1991 ). A permanência dos esporos no intestino (Griego et al., 1980; Gill 

et al., 1992), propicia a germinação dos esporos e posteriormente a esporulação 

(Reichelderfer, 1991). A despeito do ataque da bactéria ser rápido, a morte do inseto 

ocorre alguns dias após a ingestão da dose letal de toxina de Bt (Knowles, 1994). 

Berenbaum (1988) comentou que se um patógeno é mais resistente 

ao aleloquímico que o inseto, a toxicidade do entomopatógeno à praga pode aumentar, 

principalmente se esta substância age degradando a parede do intestino da praga, 

propiciando o acesso de bactérias ao hemocele do inseto. 

Alguns autores observaram que compostos presentes nas folhas de 

espécies florestais apresentam propriedades antibióticas (Kushner & Harvey, 1962; 

Morris, 1972). Este efeito antibiótico sobre o patógeno também foi observado em 

campos de algodoeiro, quando foi aplicado Bt para o controle de lagartas de Heliothis

virescens (Fabr.) e H. zea pois não ocorreu controle efetivo destas pragas. Já, em 

laboratório, estas lagartas foram facilmente mortas por Bt. Estes resultados sugerem que 

as fulhas do algodoeiro contêm aleloquímicos que interferem na ação do Bt sobre estas 

lagartas (Lüthy et al., 1982; Lüthy, 1986). 
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Gukasian2 
, citado por Reichelderfer (1991), foi o primeiro autor a 

demonstrar os efeitos bactericidas e bacteriostáticos de extrato de plantas sobre o Bt. 

Assim, através do uso de extratos de plantas, Smirnoff & Hutchinson (1965) observaram 

que várias substâncias secundárias presentes em coníferas e em plantas decíduas inibiram 

o desenvolvimento do Bt. Smirnoff (1965) observou que o cristal parasporal de cinco

linhagens de Bt também foi inibido pelo extrato aquoso de folhas de Viburnum 

cassinoides em ágar. Segundo o autor, o extrato causou permanente redução na 

capacidade do Bt em formar os cristais. Morris (1972) demonstrou que extratos de folhas 

de algumas espécies florestais foram geralmente menos inibidores do Bt do que aqueles 

obtidos de coníferas. Estes mesmos autores observaram que os lipídeos, os terpenos e, 

em menor escala, os flavonóides foram os principais componentes inibidores da bactéria, 

nestas espécies de árvores testadas, sendo que, muitos destes monoterpenóides ocorrem 

naturalmente nas plantas, com função defensiva. 

A maior parte dos estudos de resistência de plantas associados ao 

uso de Bt são compatíveis com as estratégias de controle de pragas (Felton & Dahlman, 

1984; Krischik et al., 1988; Ludlum et al., 1991; Trumble et al., 1991; Sivamaní et al., 

1992). As pesquisas sobre a interações inseto-planta-patógeno demonstram que muitas 

substâncias produzidas pelas plantas são antibióticas na natureza ou então reduzem a 

atividade da ô-endotoxina. Assim, Krischik et al. (1988) comentam que, em relação aos 

patógenos, os aleloquímicos podem provocar efeitos positivos ou negativos, havendo 

ainda aqueles neutros que não apresentam qualquer efeito. 

Em relação aos aleloquímicos que apresentam efeitos negativos 

sobre o Bt, Kushner & Harvey (1962) observaram que houve redução na toxicidade deste 

patógeno em Spodoptera littoralis Boisduval, S. exígua, Pieris rapae (L.) e B. mori 

quando estas foram alimentadas com folhas contendo substâncias antibióticas. Krischik et 

al. (1988) observaram que altas concentrações de nicotina inibiram o crescimento 

- GUKASIAN, A.B. Effet bactériostatique et bactéricides des feuillages et de leurs composants

chímiques sur les maladies de Dendrolímus sibiricus. Rep. Siberian Branch Acad. Sei. 

USSR 7:85-1 O 1 (in Russian). l 958. 
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vegetativo das colônias de Bt. Estes autores comentaram que, para o aleloquímico 

reduzir a toxicidade do Bt, ele precisa, além de reduzir o crescimento vegetativo do 

patógeno, inativar a 8-endotoxina, já que é esta e não o estágio vegetativo da bactéria, 

que induz a mortalidade do inseto, pois a nicotina em altas concentrações altera o pH do 

intestino ou então reduz a toxicidade do patógeno através da formação do complexo 

nicotina-endotoxina que altera a permeabilidade do intestino. Esta possibilidade já tinha 

sido aventada anteriormente por Morris (1972) que observou inibição do Bt quando este 

foi ingerido pelo inseto juntamente com folhas contendo substâncias secundárias. 

Segundo Lüthy ( 1986), altas concentrações de nicotina podem mudar o pH do intestino 

de M. sexta e tornar a endotoxina ou o cristal protéico não infectivo. Hwang et ai. (1995) 

comentaram que o efeito negativo do tanino presente em Populus tremuloides sobre a 

toxicidade de Bt à Lymantria díspar (L.) pode estar associado à capacidade deste 

composto se ligar à proteína e Lord & Undeen (1990) sugeriram que o tanino pode 

reduzir a solubilidade da endotoxina e sua aderência às células do intestino médio. Lüthy 

et al. ( 1985) mostraram que o tanino inativa o cristal protéico de Bt e reduz a atividade 

da õ-endotoxina. Appel & Shultz (1994) estudaram o efeito de diversas plantas 

hospedeiras (Quercus rubra, Q. prinus e P. tremuloides) sobre a eficiência de uma 

formulação comercial à base de Bt (Thuricide) sobre L. díspar. Os autores observaram 

que as espécies de Quercus foram mais inibidoras do Bt do que P. tremuloides. 

Observaram ainda que, quando os taninos das folhas de Quercus spp. foram purificados, 

estes foram altamente inibidores do Bt, indicando que estes aleloquírnicos são os 

responsáveis pela redução na efetividade deste patógeno. 

As interações positivas de aleloquímicos com o Bt, aumentando a 

toxicidade da õ-endotoxina foram ressaltadas por Reichelderfer (1991) e Krischik et al. 

(1988). 

Shultz (1983) sugeriu que o papel da substância química defensiva 

da planta pode ser o de aumentar a atividade (potência) da õ-endotoxina. O autor 

observou que um inseto adaptado à alimentação em dieta com alta concentração de 

tanino pode apresentar alto pH no intestino, o que o torna mais suscetível ao Bt. O 
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pnmerro relato da indução do estresse pelo aleloquímico levando a um aumento na 

toxicidade do Bt foi feito por Felton & Dahlman (1984) que observaram aumento na 

suscetibilidade de M. sexta a formulações comerciais de Bt (Dipel e Thuricide ), quando 

esta foi criada em dieta artificial com dosagem sub-letal de L-canavanina, ocorrendo 

redução na TL50 e diminuição nos valores de DL50 . Esses resultados sugerem que a 

canavanina pode interferir no transporte ativo do intestino médio e tubos de Malpighi 

alterando assim a permeabilidade desse tecido, fazendo com que a combinação dos dois 

tóxicos seja sinérgica. Assim, o estudo do modo de ação de alguns aleloquímicos sobre 

determinada praga pode facilitar a compreensão da interação inseto-planta-patógeno. 

Brewer & Anderson (1990) comentaram que a toxicidade do Bt em girassol ao ataque de 

Homoeosoma electellum (Hulst.) e de outros lepidópteros pode aumentar devido aos 

compostos fenólicos da planta hospedeira. Os autores sugeriram que variedades de 

girassol que apresentem os compostos fenólicos ( como, p. ex. os ácidos cinâmico e p

coumárico) podem aumentar a eficiência do  Bt. Trumble et ai. (1991) mostraram que a 

substância furanocoumarina (presente em Apium graveolens) mais o Bt agiram 

aditivamente sobre lagartas de S. exigua quando os dois produtos foram incorporados à 

dieta artificial. Ludlum et ai. (1991) mostraram que a toxicidade do cristal protéico do Bt 

aumentou quando este foi incubado na presença de ácido clorogênico e polifenoloxidase. 

Sivamani et al. (1992) demonstraram que o resorcinol e o ácido gálico (fenóis) 

aumentaram o efeito do Bt sobre lagartas de  Helicoverpa armigera Hübner, verificando

se redução no consumo de alimento e peso das lagartas e no valor da CLso deste 

patógeno. Os autores concluíram que os dois aleloquímicos causaram um estresse geral 

nas lagartas proporcionando melhor ação do Bt. Meade & Hare (1993) testaram duas 

cultivares de A. graveolens var. rapaceum, uma suscetível (PI 223333) e outra resistente 

(PI 357333), as quais tiveram suas folhas tratadas com esporos de Bt e oferecidas a 

lagartas recém-eclodidas de S. exigua. Os autores observaram que as lagartas criadas na 

cuitivar suscetívei apresentaram melhor performance, mesmo tendo consumido mais 

tecido foliar tratado com Bt e, por conseguinte. tendo sido exposta à maior dosagem de 

Bt que as lagartas alimentadas com a cultivar resistente, indicando que fatores de 

resistência associados à planta apresentam um importante papel no aumento da eficiência 
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do Bt. Meade et al. (1994) observaram que o aleloquímico sedanenolida presente em 

duas cultivares de A. graveolens var. rapaceum e o Bt, adicionados de modo associado 

em dieta artificial, agem aditivamente reduzindo o desenvolvimento larval de S. exigua e 

Trichoplusia ni (Hübner). Hwang et al. ( 1995) observaram que a suscetibilidade de 

lagartas de L. dispar ao Bt variou dentro da mesma espécie de planta (P. tremuloides). A 

análise química das folhas sugeriu que os taninos e possivelmente os glicosídeos fenólicos 

aumentaram a eficiência do Bt através da ação sinérgica entre este dois fatores. Gibson et 

al. (1995) observaram que o ácido tânico age como constituinte aditivo aumentando a 

eficiência de concentrações sub-letais de Bt  na sobrevivência de H. virescens e T. ni. 

Embora a mortalidade causada pela formulação Bt mais ácido tânico ocorra mais 

lentamente comparada ao tratamento só com Bt, segundo os autores tal formulação pode 

apresentar vantagem pois afeta o desenvolvimento, reduzindo o dano foliar utilizando 

menor concentração de esporos de Bt. 

Meade & Hare ( 1994) demonstraram que nem sempre os 

aleloquímicos apresentan1 efeito sobre o Bt. Estudando a sobrevivência e o 

desenvolvimento de lagartas de S. exigua e de T. ni recém-eclodidas e de penúltimo 

ínstar, estes autores observaram que embora as duas espécies tenham sido afetadas tanto 

pela planta hospedeira (A. graveolens var. rapaceum) como pelo Bt. estes fatores de 

mortalidade apresentaram efeitos independentes. Segundo os autores, valores 

semelhantes de mortalidade e de redução no  desenvolvimento larval podem ser obtidos 

em planta suscetível tratada com alta dosagem de Bt ou em planta resistente tratada com 

baixa dosagem de Bt. 

2.5. Relação inseto-planta- Beauveria bassiana (Bb) 

Ramoska & Todd (1985) observaram que os componentes bióticos e 

abióticos do meio influenciam a epizootia de fungos. sendo necessário um minucioso estudo 

ecológico da dinâmica populacional dos insetos para viabilizar o controle de pragas. Ferron 

(1970) relatou que foram desenvolvidas pesquisas, com o intuito de dinamizar o emprego de 

conídios de fungos no controle de insetos pragas, seguindo orientações que se caracterizavam 
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em uma concepção ecológica que favorecesse o desenvolvimento da doença em locais 

propícios à infecção. Assim, fatores abióticos como temperatura, radiação, umidade e chuva 

podem afetar a patogenicidade do fungo (Alves, 1986), tanto quanto os fatores bióticos como 

idade do inseto, via de infecção, estágio de desenvolvimento (metamorfose, muda e diapausa), 

associação com outros microrganismos e tipo de alimento (Alves et al., 1990). Com relação 

ao tipo de alimento ingerido pelos insetos, as variações nas espécies de plantas podem 

modificar a suscetibilidade dos insetos ao fungo, pois os insetos apresentam complexa relação 

com seus hospedeiros, sendo que, variações na planta hospedeira podem alterar a relação 

inseto-inimigo natural (Alves et al., 1990; Hare & Andreadis, 1983). 

Com relação ao modo de ação de Bb, Fargues (1972) comentou que se 

os conídios se encontram no substrato foliar, que é o meio mais comum para que ocorra a 

penetração via oral, é observado, após a ingestão, o aparecimento de inúmeras manchas 

(melanização) no tegumento do abdome da larva, indicando urna reação a esta penetração. 

Comentou ainda que a primeira fase do processo de contaminação, iniciada com a infecção e 

terminada com a morte do inseto, depende de fatores ligados ao hospedeiro, patógeno e meio; 

já na segunda fase, que é saprofitica, ocorre a mumificação do inseto, que apresenta hifas 

atravessando o tegumento através dos anéis intersegmentares, recobrindo o inseto com o 

micélio de frutificação. 

Segundo Fargues (1972), a ecdise, que termina com a liberação da 

exúvia, é um obstáculo natural à infecção por Bb e a contaminação do inseto está 

estreitamente ligada à duração do intervalo entre as ecdises, já que, a liberação da ex'Úvia 

contaminada não evita a doença se o fungo já penetrou no hospedeiro. 

Segundo Fargues (1972), Fargues & Vey (1974), Vey & Fargues 

(1977), o fungo Bb infecta naturalmente larvas, pupas e adultos de L. decemlineata e a 

infecção ocorre após a germinação dos esporos na cutícula ou no intestino do hospedeiro. As 

larvas de ínstares mais avançados são menos suscetíveis ao fungo, e as dos primeiros ínstares 

supri.111em ou superam a infecção através da liberação do tegumento infectado ( ecdise) antes 

que as hifas alcancem o hemocele. 

Assin1., Fargues ( 1972). estudando larvas de L. decemlineata tratadas 

com conídios de Bb. observou maior mortalidade quando as larvas foram tratadas três dias 
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antes de sua próxima ecdise. Fargues & Vey (1974) observaram que pode ocorrer 

contaminação maciça através de ferimentos no tegumento, que passam a constituir uma via de 

penetração para Bb e também bactérias levando o inseto à morte por septicemia. 

Os insetos também são afetados na sua suscetibilidade aos fungos 

devido à qualidade dos alimentos. Vey & Fargues (1977) observaram que, para L. 

decemlineata, o tipo de alimento pode interferir na capacidade do inseto de reagir 

defensivamente e superar a infecção provocada por Bb. Hare & Andreadis (1983) 

determinaram a suscetibilidade de larvas de L. decemlineata a Bb quando criadas em espécies 

de Solanum e L. esculentum desenvolvidas em laboratório e casa de vegetação. Com exceção 

de L. esculentum, as espécies de plantas mais suscetíveis à referida praga em condições de 

campo produziram larvas menos suscetíveis ao fungo. Uma exceção a esta tendência ocorreu 

quando a praga foi criada em L. esculentum, a qual se mostrou resistente à infecção, 

impedindo o desenvolvimento do fungo. Os autores sugeriram que o alcalóide tomatina, 

presente nas folhas e conhecido por suas propriedades anti-füngicas, pode ter retardado a 

infecção por Bb. Costa & Gaugler (1989b) estudaram os efeitos dos alcalóides solanina e 

tomatina e do antibiótico nistatina sobre Bb. Os autores observaram que a nistatina reduziu a 

formação, crescimento e desenvolvimento das colônias em concentrações menores do que as 

utilizadas para os alcalóides. A tomatina inibiu a formação e desenvolvimento das colônias 

mais que a solanina, que teve pouco efeito sobre o fungo. A toxicidade da tomatina sugere 

que a germinação dos conídios e o subseqüente desenvolvimento das hifas pode ser inibido 

quando um inseto consome conídios juntamente com folhas contendo O, 1 O mg/g de peso 

fresco do composto. Costa & Gaugler (1989a), trabalhando com larvas de L. decemlineata 

tratadas topicamente com conídios de Bb e criadas com folhas de Solanum spp., observaram 

que, mesmo ocorrendo grande variação na concentração dos glicoalcalóides (solanina e 

chaconina), estes não afetaram a suscetibilidade de L. decemlineata à infecção por Bb. Os 

autores concluíram que, devido ao modo de aplicação dos conídios, topicamente, ou seja sem 

contato com os glicoalcalóides da planta o inseto protege o fungo dos efeitos dos alcalóides. 

Ramoska & Todd (1985) trabalharam com adultos de Blissus 

leucopterus leucopterus (Say). inoculados com conídios de Bb e alimentados com várias 

plantas hospedeiras, dieta artificial líquida ou água. Os resultados indicaram que os percevejos 
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alimentados em sorgo e milho foram resistentes a Bb. A base para essa conclusão foi a não 

formação de conídios, em insetos mortos coletados em milho e sorgo. Também Alves et ai. 

(1990) estudaram os efeitos da alimentação sobre Diatraea saccharalis (Fabr.) submetidas à 

pulverização com conídios de Bb e observaram que os insetos provenientes de dieta de milho 

apresentaram maior tolerância ao patógeno. Os autores comentaram ainda que a menor 

suscetibilidade dos insetos provenientes do campo aos patógenos, pode ser explicada pela sua 

maior variabilidade genética em relação aos insetos criados em laboratório e também pela 

presença de maior quantidade de microrganismos competidores sobre o tegumento. Knudsen 

et al (1994) estudaram o efeito de diferentes plantas hospedeiras (trigo e aveia) sobre a 

distribuição numérica e espacial do pulgão do  trigo Diuraphis noxia Kurdyumov quando 

tratados com Bb. Os autores observaram que o número de pulgões em aveia foi menor que 

em trigo, e menor nos tratamentos com Bb. Os resultados sugerem que o pulgão apresenta 

dispersão acentuada que está ligada à qualidade da planta hospedeira. 

Considerando-se que a relação tritrófica realmente existe, então é 

necessário que ela seja considerada no controle microbiano aplicado pois é comprovada a 

influência da planta hospedeira sobre o inseto praga infectado por Bb em campos, podendo, 

em alguns casos, não ser um estratégia mais indicada para o controle da praga, pois as plantas 

podem produzir um inibidor do desenvolvimento do fungo e acidentalmente proteger o inseto 

criado sobre ela (Ramoska & Todd, 1985). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de Resistência de 

Plantas a Insetos, de Patologia de Insetos e de Biologia de Insetos do Departamento de 

Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", ESALQ/USP, em 

Piracicaba, SP, com a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lep. 

Gelechiidae), as espécies de tomateiro Lycopersicon esculentum Mill (cv. Santa Clara) e 

Lycopersicon hirsutum f. glabratum Mull (linhagem PI 134417) e os entomopatógenos 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki e Beauvería bassiana. 

3.1. Obtenção de plantas de tomateiro 

Os tomateiros foram cultivados em vasos de alumínio ( altura de 16,5 

cm e diâmetro maior de 15,5 cm) com solo esterilizado e adubado, em casa de vegetação. 

Inicialmente realizou-se a semeadura da linhagem PI 134417 e da cultivar Santa Clara em 

caixa de germinação, sendo as mudas transplantadas 15 dias após a germinação. As 

plantas foram utilizadas na experimentação quando atingiram a altura de 15 a 20 cm. 

Para a criação da traça-do-tomateiro, plantas da cv. Santa Clara 

foram cultivadas sob telado e plantadas diretamente no solo, preparado através de 

esterilização com brometo de metila e adubado conforme recomendações de Raij et al. 

(1996). 
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3.2. Criação de manutenção de T. absoluta

As lagartas coletadas no campo (Monte-Mór, SP; Piracicaba, SP e 

Campinas, SP), em cultura de tomate, foram criadas em laboratório, sendo que 

periodicamente, foram feitas novas coletas para manter o vigor da população. 

As lagartas foram criadas em folhas de tomateiro L. esculentum,

retiradas de plantas cultivadas sob telado (item 3.1), levadas ao laboratório e colocadas 

em frascos de vidro contendo água, para manter a turgidez vegetal. Os frascos foram 

mantidos em bandejas plásticas (altura de 21,0 cm, largura de 39,5 cm e comprimento de 

59,5 cm), com o fundo coberto com fina camada de areia esterilizada, que servia de 

substrato para a pupação. À medida que as pupas se formavam, a areia era peneirada e as 

pupas transferidas para placas de Petri ( diâmetro de 14,0 cm) mantidas no interior de uma 

gaiola (altura de 72,0 cm e largura de 100 cm) constituída por uma armação de madeira 

envolvida por tela de náilon que impedia a fuga dos adultos. Quando as folhas se 

tomavam inadequadas para a alimentação das lagartas, eram substituídas juntamente com 

os frascos contendo água por novas folhas. As folhas velhas eram cortadas, colocadas 

sobre os vasos com folhas novas para onde as lagartas se transferiam. Posteriormente, as 

folhas velhas (contendo pupas) eram retiradas, secas ao ar livre em bandejas plásticas e 

colocadas em sacos (largura de 35 cm e comprimento de 40,0 cm) feitos com tecido fino 

que eram fechados com elástico, até a emergência dos adultos e então liberados na gaiola 

de criação. Os adultos eram alimentados com solução à 10%. Para facilitar a manipulação 

dos insetos, a gaiola era provida de uma abertura vedada por uma manga de tecido 

(algodão). 

Assim que os adultos emergiam, folhas de tomateiro com os 

pecíolos imersos em frasco com água eram introduzidas na gaiola para servirem de 

substrato de postura. Os frascos contendo as folhas com postura eram substituídos a cada 

dois dias e, após a eclosão das lagartas, estes eram transferidos para as bandejas de 

criação. 
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3.3. Obtenção dos entomopatógenos 

Os isolados de B. bassiana foi cedido pelo Banco de Patógeno do 

Laboratório de Patologia de Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP. 

Este fungo foi isolado de Solenopsis invicta Buren coletada em Cuiabá, MT, Brasil, e 

armazenado na micoteca do referido Laboratório sob o número 447. A produção deste 

patógeno foi feita pelo método Biomax (Alves, 1986) utilizado para fungos 

deuteromicetos. Os conídios puros, num total de 63 g (1010 conídios/g), foram colocados 

em frascos plásticos (altura de 9,0 cm e diâmetro de 6,5 cm) e mantidos em "freezer" 

(Temperatura de - 5ºC) para a sua utilização. 

Os esporos de B. thuringiensis var. kurstaki foram obtidos do 

produto BIOBIT HPWP ( em fase experimental). A amostra apresentava potência de 

32.000 UI (unidades internacionais de potência)/g. 

3.4. Experimentos 

3.4.1. Desenvolvimento de T. absoluta em dois genótipos de tomateiro em 

laboratório e casa de vegetação 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 6 

tratamentos, 1 O repetições, com 10 lagartas recém-eclodidas por repetição. Os 

tratamentos foram: 

1) Laboratório: 'Santa Clara' em tubo de vidro (altura de 8,5 cm e diâmetro de 2,5 cm);

2) Laboratório: PI 134417 em tubo;

3) Laboratório: 'Santa Clara' em placa plástica (altura de 2,5 cm e diâmetro de 6,2 cm);

4) Laboratório: PI 134417 em placa plástica;

5) Casa de vegetação: 'Santa Clara' em vaso (altura de 16,5 cm e diâmetro maior de 15,5

cm); 

6) Casa de vegetação: PI 134417 em vaso.



29 

As condições climáticas foram: temperatura de 25±2ºC, UR de 

70±10% e fotofase de 14 horas em laboratório e temperatura de 20±5ºC, UR de 80±10% 

e fotofase natural em casa de vegetação. 

Em laboratório, nos tratamentos em tubo, os folíolos de tomateiro, 

com o pecíolo envolvido por algodão umedecido, para manter a turgidez (Giustolin, 

1991) foram colocados em tubos de vidro e tamponados com algodão hidrófugo. Os 

tubos, dispostos em grades de arame, foram mantidos em posição invertida para evitar 

que o excesso de água no fundo provocasse a morte das lagartas por afogamento. As 

placas contendo os folíolos foram mantidas sobre prateleiras de aço. As folhas de 

tomateiro tanto em tubos como em placas foram renovadas a cada 2 ou 3 dias. 

Em casa de vegetação, foi utilizada uma gaiola de isopor (altura de 

5,0 cm, largura de 29,0 cm e comprimento de 40,0 cm) formando uma caixa, na qual foi 

cortado e retirado um pedaço de isopor da lateral e da metade da base da gaiola (largura 

de 3,0 cm), formado no centro da base um orificio de formato quadrangular (2,5 x 2,5 

cm) que possibilitava o encaixe perfeito da gaiola com a planta, sendo a gaiola sustentada

pela borda do vaso. Após o encaixe da gaiola na planta, foi novamente recolocado o 

pedaço retirado da base e lateral, o qual foi colado com fita adesiva, reconstituindo a 

gaiola. Na base da gaiola, sob a copa da planta, foi colocada uma camada de algodão 

hidrófugo que servia de substrato de pupação, vedando o espaço entre o caule da planta e 

a placa de isopor e impedindo, assim, a fuga das lagartas. A borda superior da gaiola foi 

pincelada com vaselina visando também impedir a fuga das lagartas. Após estes 

procedimentos, os vasos foram colocados sobre bancadas em casa de vegetação. 

Os tratamentos foram observados diariamente, anotando-se a 

ocorrência de pupas, as quais, 24 horas após a formação, foram sexadas, pesadas e 

transferidas para tubos de vidro, tamponados com algodão hidrófugo. tanto as pupas 

obtidas em casa de vegetação como as obtidas em laboratório, foram mantidas neste 

último até a emergência dos adultos. Foram avaliados a duração e viabilidade das fases 

larval e pupal, peso de pupas machos e fêmeas. 
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As avaliações estatísticas dos parâmetros duração e viabilidade das 

fases larval e pupal, peso de pupas machos e femeas foram feitas através da análise da 

variância e para a comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey (P::; 0,05). 

3.4.2. Determinação do número de ínstares larvais de T. absoluta em dois 

genótipos de Lycopersicon spp. 

O experimento foi desenvolvido em laboratório utilizando-se duas 

câmaras climatizadas do tipo BOD reguladas a 26±0,5 e 30±0,5ºC, UR de 80±10% e 

fotofase de 14 horas. O delineamento experimental inteiramente casualizado constou de 4 

tratamentos: 

1) 'Santa Clara' a 26º

C; 3) 'Santa Clara' a 30º

C;

2) PI 134417 a 26ºC; 4) PI 134417 a 30ºC.

Em cada tratamento foram utilizados 20 grupos de 15 lagartas cada 

um. Cada grupo foi mantido em uma placa plástica (altura de 2,5 cm e diâmetro de 6,2 

cm) contendo um folíolo de uma das duas espécies de tomateiro, no qual as lagartas

foram inoculadas com auxílio de um pincel. 

Para a determinação do número de ínstares, diariamente, 15 lagartas 

de uma mesma placa, de cada tratamento, eram retiradas, com o auxílio de uma estilete 

de ponta fina, e colocadas em um frasco de vidro (altura de 4,0 cm e diâmetro de 2,0 cm) 

com álcool 70%, o qual era vedado, etiquetado e armazenado. Este procedimento 

continuou até as lagartas atingirem a fase de pré-pupa. A determinação do número de 

ínstares foi feita através de medidas da largura da cápsula cefálica das lagartas com o uso 

de uma ocular graduada Wild Typ 325400, acoplada a um microscópio estereoscópico. 

As estimativas do número de ínstares, do tempo médio necessário 

para as lagartas atingirem cada ínstar (a partir da eclosão), da razão de crescimento (K) e 
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do coeficiente de determinação (R
2
) foram determinadas de acordo com Parra & Haddad 

(1989). As análises foram feitas através do pacote de "software" Mobae (Haddad et a!. 

1995). 

3.4.3. Estimativas da CLso de B. thuringiensis (Bt) para lagartas recém

eclodidas de T. absoluta 

As lagartas de T. absoluta foram provenientes de insetos criados em 

folhas da cultivar Santa Clara (L. esculentum). O experimento foi desenvolvido em 

laboratório em câmara climatizada regulada a 30±0,5
º
C, UR de 70± 10% e foto fase de 14 

horas. O delineamento experimental inteiramente casualizado constou de 8 tratamentos e 

20 repetições com 3 lagartas recém-eclodidas por repetição. Os esporos de Bt foram 

suspensos em 50 mi de água esterilizada mais espalhante adesivo (Tween 20® à 1 % ), 

constituindo os tratamentos: 

1) 3xl 0
6 esporos; 5) 10

9 
esporos;

2) 10
7 

esporos; 6) 3x 10
9 

esporos;

3) 10
8 esporos; 7) 10

10 
esporos;

4) 3x10
8 esporos; 8) Testemunha (água).

Foram preparadas suspensões de esporos de Bt (BIOBIT HPWP -

amostras para experimentação) com potência de 32.000 Ul/mg que foram completadas 

até 50 ml de água esterilizada mais espalhante adesivo e armazenada em geladeira 

(Temperatura de 1 0ºC). 

As folhas da cv. Santa Clara, utilizada no experimento, foram 

coletadas de plantas mantidas em vasos. em casa de vegetação, ( conforme descrito no 

item 3 .1) e cortadas em forma de disco ( diâmetro de 2.1 cm) com o auxílio de um 

vazador. Os discos foram colocados em placa de Petri ( diâmetro de ] 0,0 cm) 
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previamente esterilizada e levada à câmara de fluxo laminar. As suspensões foram 

colocadas em um cristalizador (altura de 5,0 cm e diâmetro de 9,0 cm) e os discos foram 

tratados por imersão, durante 5 segundos e transferidos para placa de Petri em posição 

diagonal (para escorrer o excesso de liquido), permanecendo na câmara até a completa 

evaporação da suspensão. As suspensões e os tratamentos foram preparados 

separadamente, iniciando-se pela testemunha, para evitar possível contaminação. A 

seguir, os discos foram transferidos em placa plástica (altura de 2,5 e diâmetro de 6,5 

cm), forradas com papel-filtro esterilizado umedecido. Após a colocação dos discos de 

folha nas placas, as lagartas foram inoculadas com auxilio de um pincel. As placas foram 

então colocadas em bandejas e mantidas em câmara climatizada. 

As placas eram observadas diariamente, quando era feita a 

renovação por folhas não tratadas e anotadas a mortalidade, avaliada até o quinto dia. 

A concentração letal (CLso) de Bt para a traça foi estimada através 

da análise de Probit, efetuada através do pacote de "software" Mobae. 

3.4.4. Efeito associado de genótipos de tomateiro e B. thuringiensis sobre 

lagartas de T. absoluta 

3.4.4.1. Efeito sobre lagartas recém-eclodidas 

O experimento foi desenvolvido em laboratório, em câmara 

climatizada a 30±0,5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 14 horas. O delineamento 

experimental inteiramente casualizado constou de 4 tratamentos e 20 repetições, sendo 

que, em cada repetição, foram inoculadas, com auxilio de um pincel, 3 lagartas recém

eclodidas. Os tratamentos foram: 

1) 'Santa Clara' mais água; 3) PI 134417 mais água;

2) 'Santa Clara' mais suspensão de esporos; 4) PI 134417 mais suspensão de esporos.

Inicialmente, foram preparadas quatro suspensões de esporos de Bt 

na concentração encontrada para a CLso de lagartas recém-eclodidas (item 3.4.3) em 50 
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ml de água esterilizada mais espalhante adesivo. Posteriormente, as folhas das duas 

espécies de tomateiro foram coletadas de plantas mantidas em casa de vegetação 

(conforme item 3.1), cortadas em forma de disco (diâmetro de 2,1 cm) com auxílio de 

vazador e tratadas com a suspensão de esporos. Os procedimentos adotados com relação 

ao tratamento dos discos de folhas de tomateiro e o tempo de exposição destes à 

suspensão do patógeno foram os mesmos descritos no item 3.4.3. Os discos foram 

retirados da câmara de fluxo laminar, quando sua superficie estava completamente seca, e 

colocados em placas plásticas forradas com papel-filtro esterilizado e umedecido, 

inoculados com as lagartas e levados à câmara climatizada. 

As placas eram observadas diariamente, quando era feita a 

renovação das folhas e avaliação da mortalidade e da ocorrência de pupas. Esta, 24 horas 

após a formação, foram sexadas e pesadas. Foram avaliados a duração e mortalidade da 

fase larval e peso de pupas machos e remeas. 

As avaliações estatísticas dos parâmetros duração e mortalidade da 

fase larval e peso de pupas machos e femeas foram feitas através da análise da variância 

com esquema fatorial e para a comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey (P :S: 

0,05). 

3.4.4.2. Efeito sobre lagartas de 1º-, 2º-, 3º- e 4º- ínstares 

Inicialmente, folíolos dos tomateiros 'Santa Clara' e linhagem PI 

134417 foram colocados em placas plásticas e inoculados, com auxílio de pinceL com 

lagartas recém-eclodidas, e o conjunto levado à câmara climatizada a 30±0,5ºC, UR 

70±10% e fotofase de 14 horas. As lagartas se alimentaram nas folhas das duas espécies 

de tomateiro por um período determinado, que correspondeu ao tempo necessário para 

atingir o ínstar a ser testado, o qual foi determinado no experimento descrito no item 

3.4.2. Os valores médios foram arredondados para cima para facilitar o desenvolvimento 

do ensaio e ao mesmo tempo garantir que as lagartas, de fato estavam, nos ínstares 

estabelecidos. 
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Quando as lagartas atingiram a idade correspondente foram retiradas 

das folhas, utilizando-se um estilete de ponta fina e com o auxilio de um pincel 

transferidas para uma placa de Petri ( diâmetro de 14 cm) com a borda pincelada com 

vaselina, para impedir sua fuga, até serem inoculadas nos tratamentos correspondentes. 

Os delineamentos experimentais dos 4 experimentos desenvolvidos 

(lagartas de r�, 2º, 3º e 4º ínstares) foram inteiramente casualizados cada um com 4 

tratamentos e 20 repetições, com 3 lagartas por repetição. Os tratamentos foram os 

mesmos descritos no item 3.4.4.1, sendo sempre utilizada a mesma concentração de 

esporos de Bt (obtida no item 3.4.3). A metodologia usada, os parâmetros biológicos 

avaliados e a análise estatística utilizada foram os mesmos descritos no item 3 .4 .4 .1 . 

3.4.5. Estimativa da CL50 de B. bassiana (Bb) para lagartas recém-eclodidas 

de T. absoluta

O experimento foi desenvolvido em laboratório, em câmara 

climatizada regulada a 26±0,5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 14 horas, utilizando 

lagartas alimentadas com folhas da cv. Santa Clara. O delineamento experimental constou 

de 8 tratamentos e 20 repetições, com 3 lagartas recém-eclodidas por repetição. Os 

conídios de Bb foram suspensos em água esterilizada mais espalhante adesivo (Tween 

20® a l % ) perfazendo um volume total de 50 m1 de suspensão ( conídios/ml de 

suspensão). Os tratamentos avaliados foram: 

1) 5xl0
5 conídios; 5) 5x10

7 
conídios;

2) 10
6 

conídios; 6) 108 
conídios;

3) 5xl 0
6 

conídios; 7) 5x10
8 

conídios;

4) 10
7 

conídios; 8) Testemunha (água).

As suspensões de conídios foram preparadas e armazenadas em 

geladeira (Temperatura de 1 0ºC). 
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As folhas de tomateiro foram cortadas em forma de disco, imersas 

em suspensão de conídios e levadas à câmara de fluxo laminar colocadas em placa 

plástica, de maneira semelhante ao item 3.4.3. Após o tratamento dos discos, as lagartas 

foram inoculadas e o conjunto transferido para câmara climatizada. Foi avaliada a 

mortalidade diária das lagartas até o sétimo dia sendo a análise estatística utilizada 

semelhante a descrita no item 3.4.3. 

3.4.6. Efeito associado de genótipos de tomateiro e B. bassiana sobre lagartas 

de T. absoluta

3.4.6.1. Efeito sobre lagartas recém-eclodidas 

O experimento foi desenvolvido em laboratório, em câmara 

climatizada a 26±0,S
º

C, UR de 70±10% e fotofase de 14 horas. O delineamento 

experimental inteiramente casualizado constou de 4 tratamentos e 20 repetições, com 3 

lagartas recém-eclodidas por repetição. Os tratamentos foram: 

1) 'Santa Clara' mais água; 3) 'Santa Clara' mais suspensão de conídios;

2) PI 134417 mais água; 4) PI 134417 mais suspensão de conídios.

A concentração utilizada não foi a mesma determinada para a CLso 

de lagartas recém-eclodidas (item 3.4.5), mas sim a concentração 5,0x107 conídios de 

Bb/ml de água ( com 100% de viabilidade), pois em testes preliminares com lagartas de 2º 

ínstar, observou-se que o tempo necessário para iníciar a mortalidade larval foi muito 

longo, podendo comprometer a observação do efeito do patógeno sobre lagartas de 

ínstares mais avançados. Assim, optou-se por utilizar uma concentração superior 

(Alves\ A metodologia usada, os parâmetros biológicos avaliados e a análise estatística 

utilizada foram os mesmos descritos nos itens 3.4.3 e 3.4.4.l. 

3 ALVES, S.B. (USP. ESALQ. Departamento de Entomologia, Piracicaba. S.P.). 
Informação pessoal, 1995. 
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3.4.6.2. Efeito sobre lagartas de Jll, 2ll, Jll e 4ll ínstares 

Inicialmente, folíolos dos tomateiro 'Santa Clara' e da linhagem PI 

134417 foram colocados em placas plásticas e inoculados, com auxfüo de pincel, com 

lagartas recém-eclodidas, sendo o conjunto levado à câmara climatizada regulada a 

26±0,5
ºC, UR 70±10% e fotofase de 14 horas. 

Os procedimentos adotados para estes experimentos foram os 

mesmos descritos no item 3.4.3. As lagartas foram alimentadas nas folhas das duas 

espécies de tomateiro por período determinado no experimento descrito no item 3.4.2. 

O delineamento experimental foi inteiramente -easualizado com 4 

tratamentos e 20 repetições, com 3 lagartas por repetição. Os tratamentos foram os 

mesmos utilizados no item 3.4.6.1, empregando-se a concentração 5,0xl 0
7 

conídios de 

Bb/ml de água. A metodologia usada, os parâmetros biológicos avaliados e análise 

estatística utilizada foram os mesmos descritos nos itens 3.4.3 e 3.4.4.1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Desenvolvimento de Tuta absoluta (Meyrick, 1917) em dois genótipos de 

tomateiro em laboratório e casa de vegetação. 

Houve efeito significativo da interação dos fatores genótipo e 

tratamento para o parâmetro duração da fase larval da traça T. absoluta (Tabela ] ). 

Constatou-se que, independente do tratamento utilizado ( tubo ou 

placa em laboratório e vaso em casa de vegetação), ocorreu alongamento da fase larval 

para os insetos criados na linhagem PI 134417 em relação aos alimentados com folhas da 

cultivar Santa Clara. Pode ser observado, no entanto, que o aumento da fase larval na 

linhagem (em relação à cultivar) foi maior (cerca de 22%) em casa de vegetação que em 

tubos (cerca de 13%) e placas (cerca de 18%) em laboratório (Tabela 1). 

Analisando-se o efeito dos tratamentos, por outro lado, constata-se 

que, nos dois genótipos, houve alongamento da fase larval para os insetos desenvolvidos 

em casa de vegetação em relação aos desenvolvidos em laboratório. Comparando-se 

apenas os criados em laboratório, verifica-se que os mantidos em placa tiveram a fase 

larval aumentada em relação aos criados em tubo. A comparação entre casa de vegetação 

e tubos em laboratório, no entanto, evidencia que, na linhagem, o aumento foi maior 

( cerca de 7 dias) que na cultivar ( cerca de 5 d ias) (Tabela 1 ). 

A maior duração desta fase, nos dois genótipos, em casa de 

vegetação, deveu-se, ao menos em parte, à menor temperatura verificada neste local 

(20±5ºC) em relação àquela observada em laboratório (25±2ºC). 

Os efeitos adversos da linhagem PI 134417 sobre outras espécies de 

insetos já foram observados por diversos autores como Juvik et al. (1982b) que 
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constataram aumento na mortalidade e redução na taxa de desenvolvimento de lagartas de 

Spodoptera littoralis Boisduval, Plusia chalcites (Esp.), Helicoverpa armigera (Hübner) 

( citada anteriormente como Heliothis) e Phthorimaea operculella (Zeller); Kennedy & 

Sorenson ( 1985) que registraram aumento na mortalidade larval de Leptinotarsa 

decemlineata (Say); Lin & Trumble (1986) que constataram redução na alimentação e maior 

duração e mortalidade da fase larval de Keiferia lycopersicella (Walsingham); Farrar Jr. & 

Kennedy (1987a) que observaram menor peso e maior mortalidade larval de Helicoverpa zea 

(Boddie); Ventura (1992) que obteve mortalidade larval acentuada, redução no peso das 

lagartas e pequeno número de minas para P. operculella. No caso de K. lycopersicella. a 

maior mortalidade larval foi associada por Lin & Trumble (1986) à aderência das lagartas de 

primeiro ínstar ao exsudato dos tricomas glandulares tipo VI do material selvagem. 

Já com relação à traça T. absoluta, a ocorrência de altos níveis de 

resistência na PI 134417, independente do nível populacional do inseto, foi constatad� em 

casa de vegetação, por França et a1 (1984) e Lourenção et al. (1985). Já Giustolin & 

Vendramim (1994) observaram que lagartas de T. absoluta criadas em PI 134417 

apresentaram alongamento do período d e  desenvolvimento em relação àquelas 

alimentadas na cv. Santa Cruz Kada. 

Os valores de duração da fase larval, obtidos em laboratório na 

presente pesquisa estão próximos daqueles constatados em outros experimentos com 

temperaturas próximas à mantida neste teste (V argas, 1970; Paulo, 1986; Giustolin, 

1991; Giustolin & Vendramim, 1994) que obtiveram valores variáveis entre 12 e 14,5 

dias. 

Não houve efeito significativo dos fatores genótipo e tratamento 

sobre a viabilidade larval da traça, cujos valores foram variáveis entre 75,33 e 89,56% 

(Tabela 2). 

Essa alta viabilidade observada para as lagartas criadas na PI 134417 

sugere que a quantidade de aleloquímicos presentes nas suas folhas era inferior àquela 

esperada, já que efeitos deste material sobre a viabilidade larval de T. absoluta, em 

laboratório, já tinham sido observados por Giustolin & Vendramin1 (1994). Assim., a 

quantidade de aleloquímicos, embora tenha afetado a alimentação das lagartas prolongando 
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o seu período de desenvolvimento, não se apresentavam em concentração suficiente para

afetar a sobrevivência larval. 

Essa quantidade de aleloquímicos relativamente baixa pode ser 

devido ao fato do experimento ter sido desenvolvido no inverno (junho), período de dias 

curtos, no qual, segundo Kennedy et a1 (1981), há redução na produção de aleloquímicos 

pelos tricomas glandulares da linhagem PI 134417, o que foi confirmado por Giustolin et 

al. (1996). É possível que a diferença na idade da planta utilizada por estes autores 

também tenha propiciado estes resultados. 

Tabela 1. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro 
em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14h) e casa de 
vegetação (Temp: 20±5ºC� UR: 80±10% e fotofase natural). 

Duração* (dias) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 11,56 ± 0,04 aA 13,08 ± 0,11 aB 12,46 

Lab. (Placa) 12,52 ± O) 1 bA 14,88 ± 0,12 bB 13,70 

C.Veg. (Vaso) 16,88 ± 0,41 cA 20,56 ± 0,51 cB 18,72 

Médias 13,75 16,I 7 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento
da interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2. Viabilidade da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14h) e 
casa de vegetação (Temp: 20±5ºC; UR: 80±10% e fotofase natural). 

Viabilidade * (%) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 89,56 ± 2,69 87,00 ± 3,35 88,28 a 

Lab. (Placa) 87,78 ± 3,07 75,33 ± 5,92 82,55 a 

C.Veg. (Vaso) 84,67 ± 3,59 83,33 ± 3.33 83,87 a 

Médias 88,00 A 81,80 A

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem
significativamente entre si, pelo teste de Tukey. ao nível de 5% de probabilidade.



40 

Houve efeito significativo dos fatores genótipo e tratamento sobre a 

duração da fase pupal de T. absoluta (Tabela 3). 

Independente do local e do recipiente utilizado, as lagartas 

alimentadas com a linhagem apresentaram, em média para os três tratamentos, maior 

duração (9,21 dias) que aquelas alimentadas com a cv. Santa Clara (8,84 dias) (Tabela 3). 

Por outro lado, independente dos genótipos utilizados para a 

alimentação da traça, verifica-se que as pupas provenientes de lagartas criadas em vaso, 

em casa de vegetação, apresentaram menor duração (8,69 dias) que aquelas obtidas em 

laboratório, tanto em placas (9,11 dias) como em tubos (9,27 dias). Esta menor duração 

em casa de vegetação provavelmente tenha ocorrido como uma compensação ao 

alongamento da fase larval ocorrido neste ambiente (Tabela 1 ). 

O efeito da linhagem PI 134417 sobre a duração da fase pupal de T.

absoluta já tinha sido observado por Giustolin & Vendramim (1994). 

Com relação à cultivar comercial, os valores obtidos para a duração 

da fase pupal foram semelhantes aos obtidos, em temperaturas próximas às utilizadas no 

presente ensaio, por Vargas (1970) e Paulo (1986). Já Coelho & França (1987), trabalhando 

à 22,8º

C, obtiveram valor superior (10,0 a 11,0 dias), enquanto Haji et al (1988), à 27,0ºC, 

obtiveram valor inferior (6,15 dias). 

Tabela 3. Duração da fase pupal de Tuta absoluta proveniente de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14h) e casa de vegetação (Temp: 20±5 ºC; UR: 80±10% e fotofase 
natural). 

Duração * (dias) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 9,14 ± 0,32 9,41 ± 0,28 9,27 a 

Lab. (Placa) 8,85 ± 0,24 9,39 ± 0,38 9, 11 a 

C.Veg. (Vaso) 8,65 ± 0,15 8,71 ± 0,10 8,69b 

Médias 8,84 A 9,21 B 

* Médias seguidas de mesma letra, mínúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem
significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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No que se refere à viabilidade pupal, não houve efeito significativo 

dos fatores genótipo e tratamento, constatando-se valores variáveis entre 87,30 e 98, 77% 

(Tabela 4). 

Tabela 4. Viabilidade da fase pupal de Tuta absoluta proveniente de lagartas criadas em 
dois genótipos de tomateiro em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14h) e casa de vegetação (Temp: 20±5 ºC; UR: 80±10% e foto fase 
natural). 

Viabilidade*(%) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 91,03 ± 2,65 93,33 ± 5,38 91,97 a 

Lab. (Placa) 94,60 ± 3,08 87,30 ± 3,58 92,18 a 

C.Veg. (Vaso) 97,50 ± 2,50 98,77 ± 1,23 98,07 a 

Médias 94,69 A 93,48 A 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem
significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

O peso de pupas machos não foi afetado pelos genótipos, ainda que 

tenha ocorrido uma tendência de menor peso dos insetos criados em PI 134417 em 

relação a 'Santa Clara' (2,87 e 2,97 mg, respectivamente, considerando-se a média entre 

os três tratamentos) (Tabela 5). 

Houve efeito, no entanto, dos tratamentos sobre este parâmetro, já 

que o peso das pupas machos provenientes de lagartas criadas em vasos, em casa de 

vegetação (3,46 mg) foi, em média, maior que os obtidos em tubo (2,57 mg) e em placa 

(2,75 mg), em laboratório (Tabela 5). 

No que se refere ao peso de pupas fêmeas, constatou-se interação 

significativa dos fatores genótipo e tratamento (Tabela 6). 

O efeito dos genótipos sobre este parâmetro foi constatado em casa 

de vegetação ( 4,25 mg em PI 134417 e 4.64 mg em 'Santa Clara') e nas placas, em 

laboratório (3,47 e 3,89 mg em PI 134417 e 'Santa Clara', respectivamente). Quando a 
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criação foi feita nos tubos, por outro lado, os pesos das pupas fêmeas foram semelhantes 

(3,32 mg em PI 134417 e 3,24 mg em 'Santa Clara') (Tabela 6). 

Giustolin & Vendramim (1994), estudando a biologia desta praga em 

laboratório, observaram menor peso, tanto para as pupas machos como para as fêmeas na 

linhagem PI 134417 em relação àquelas criadas na cv. Santa Cruz Kada. 

No que se refere ao efeito dos tratamentos utilizados, os resultados 

variaram de acordo com o genótipo. Assim, para as lagartas alimentadas com a cv. Santa 

Clara, os três tratamentos diferiram entre si, constatando-se o maior valor em vaso ( 4,64 

mg) e o menor em tubo (3,24 mg). Para as alimentadas com a PI 134417, as lagartas 

criadas em plantas mantidas em vaso, em casa de vegetação ( 4,25 mg) e em placas, em 

laboratório (3,47 mg), originaram pupas mais pesadas que aquelas obtidas em laboratório 

em tubo (3,32 mg) (Tabela 6). 

Tabela 5. Peso de pupas machos de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em 
dois genótipos em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14h) 
e casa de vegetação (Temp: 20±5ºC; UR: 80±10% e fotofase natural). 

Peso* (mg) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 2,56 ± 0J 1 2,58 ± 0,07 2,57 b 

Lab. (Placa) 2,82 ± 0,11 2,67 ± 0,10 2,75 b 

C.Veg. (Vaso) 3,54 ± 0,09 3,37 ± 0,09 3,46 a 

Médias 2,97 A 2,87 A 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem
significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 6. Peso de pupas fêmeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em 
dois genótipos de tomateiro em laboratório (Temp: 25±2ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14h) e casa de vegetação (Temp: 20±5ºC; UR: 80±10% e fotofase 
natural). 

Peso* (mg) 

Tratamentos 'Santa Clara' PI 134417 Médias 

Lab. (Tubo) 3,24 ± 0,12 cA 3,32 ± 0,08 aA 3,30 

Lab. (Placa) 3,89 ± 0,14 bA 3,47 ± 0,10 bB 3,68 

C.Veg. (Vaso) 4,64 ± O, 11 aA 4,25 ± 0,14 bB 4,44 

Médias 3,92 3,69 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento
da interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Os resultados evidenciam que o efeito prejudicial da linhagem PI 

134417 sobre a biologia de T. absoluta está relacionado ao local (temperatura e 

fotoperíodo) e ao tipo de recipiente (tubo, placa e vaso) no qual as lagartas foram 

alimentadas. Com base nos dados obtidos, verifica-se que nos tratamentos desenvolvidos 

em placa plástica ocorreram resultados mais próximos, em relação aos obtidos em tubo, 

daqueles observados em casa de vegetação onde as lagartas foram criadas em planta 

intacta, o que sugere que, em condições de laboratório, as placas simulam mais 

adequadamente que os tubos a condição natural. 

4.2. Determinação do número de ínstares de lagartas de T. absoluta em dois 

genótipos de Lycopersicon spp. 

Tanto para lagartas criadas na cultivar Santa Clara como para 

aquelas criadas em folhas da linhagem PI 134417, ocorreram, nas duas temperaturas (26 

e 30ºC), quatro picos de freqüência de largura de cápsulas cefálicas (Figuras 1, 2, 3 e 4), 

o que demonstra que, em todos os tratamentos, a traça-do-tomateiro passou por quatro

ínstares larvais. 
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Estes resultados confirmam dados referidos na literatura. em tomateiro 

comercial, por Coelho & França (1987) e Haji et al (1988) que observaram este número de 

ínstares, através de mensurações do comprimento e diâmetro do corpo e da largura da cápsula 

cefálica das lagartas, respectivamente. 
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Figura 1. Freqüência e largura de cápsulas cefálicas de lagartas de Tuta absoluta criadas 
em folhas da cv. Santa Clara, a 26ºC. 
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Figura 2. Freqüência e largura de cápsulas cefálicas de lagartas de Tuta absoluta criadas 
em folhas da cv. Santa Clara. a 30ºC. 
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Figura 3. Freqüência e largura de cápsulas cefálicas de lagartas de Tuta absoluta criadas 
em folhas da linhagem PI 134417, a 26ºC. 
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Figura 4. Freqüência e largura de cápsulas cefálicas de lagartas de Tuta absoluta criadas 
em folhas da linhagem PI 134417, a 30ºC. 

Através do teste da hipótese de ocorrência de quatro ínstares. a 

partir da regra de Dyar (Parra & Haddad, 1989) obtiveram-se coeficientes de 

determinação (R2 
) de 100%, para todos os tratamentos, o que indica um bom ajuste dos
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dados. As razões de crescimento (K) também estiveram bastante próximas (variando 

entre 1,45 e 1,55) nos quatro tratamentos (Tabela 7). 

Tabela 7. Coeficientes de determinação (R2) e razões de crescimento (K) relativos aos 
mstares de lagartas de Tuta absoluta criadas em folhas de Lycopersicon spp., 
em diferentes temperaturas. 

Tratamentos Nº mstares R2 (%) K 

'Santa Clara' (26ºC) 4 100 1,50 

'Santa Clara' (30ºC) 4 100 1,48 

PI 134417 (26ºC) 4 100 1,55 

PI 134417 (30ºC) 4 100 1,45 

Verifica-se, por outro lado, que os intervalos de variação dos 

valores de cápsula cefálica foram bastante próximos para os quatro tratamentos (Tabelas 

8, 9, 10, 11). 

Os tempos médios necessários para o inseto atingir o segundo, 

terceiro e quarto ínstar, a contar da eclosão, na cultivar Santa Clara, foram de 3,19; 5,37 

e 8,93 a 26ºC (Tabela 8) e 2,62; 4,55 e 7,38 dias a 30ºC (Tabela 9). 

Na linhagem PI 134417, estes tempos foram proporcionalmente 

maiores, tendo sido registrados os valores de 4,57; 7,88 e 11,02 dias à 26ºC (Tabela 10) 

e 3,25; 5,68 e 8,38 dias a 30ºC (Tabela 11). 

Tabela 8. Largura (mm) de cápsula cefálica de lagartas de Tuta absoluta e tempo médio 
(dias) para as lagartas atingirem cada mstar quando criadas em folhas da cv. 
Santa Clara a 26ºC. 

Instares Largura da 

I. V.

1 0,14-0,18 

II 0,21 - 0,25 

III 0,31 - 0,42 

IV 0,48 - 0,64 
1 LV. Intervalo de variação

cápsula cefálica (mm) 

Média 

0,15 

0,24 

0,36 

0,54 

Tempo 

Médio (dias) 

3,19 

5,37 

8.93 
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Tabela 9. Largura (mm) de cápsula cefálica de lagartas de Tuta absoluta e tempo médio 
(dias) para as lagartas atingirem cada ínstar quando criadas em folhas da cv. 
Santa Clara a 30ºC. 

Instares Largura da 

LV. 

I 0,12 - 0,22 

II 0,23 - 0,34 

III 0,35 - 0,45 

IV 0,49 - 0,64 

Intervalo de variação 

cápsula cefálica (mm) 

Média 

0,16 

0,26 

0,39 

0,57 

Tempo 

Médio (dias) 

2,62 

4,55 

7,38 

Tabela 1 O. Largura (mm) de cápsula cefálica de lagartas de Tuta absoluta e tempo médio 
(dias) para as lagartas atingirem cada ínstar quando criadas em folhas da PI 
134417 a 26ºC. 

Instares Largura da 

I. V.

I 0.14 - 0,20 

II 0,21 - 0,29 

III 0,33 - 0,47 

IV 0,49 - 0,71 
1 intervalo de variação 

cápsula cefálica (mm) 

Média 

0,16 

0,25 

0,39 

0,60 

Tempo 

Médio (dias) 

4,57 

7,88 

1L02 

Tabela 11. Largura (mm) de cápsula cefálica de lagartas de Tuta absoluta e tempo médio 
( dias) para as lagartas atingirem cada ínstar quando criadas em folhas da PI 
134417 a 30ºC. 

Instares Largura da cápsula cefálica (mm) Tempo 

I. V.l Média Médio (dias) 

I O, 14 - 0,21 0,16 

II 0,23 - 0,31 0,26 3.25 

III 0,32 - 0,43 0,39 5.68 

IV 0.50 - 0.63 0,55 8,38 
1 Intervalo de variação 
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4.3. Estimativa da CL50 de Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) para lagartas 

recém-eclodidas de T. absoluta 

A mortalidade das lagartas de T absoluta foi diretamente proporcional 

ao aumento nas concentrações de esporos de Bt aplicados em folhas de tomateiro cv. Santa 

Clara (Figura 5). 

Através da análise de Probit, obteve-se a equação da reta Y = -3,80249 

+ 1,10495 * logx (onde Y = Probit ex = concentração) sendo o x\0,05;5,0) = 7,06 (n.s.). O

valor da concentração letal 50 (CL50) foi de 1,84xl06 esporos/mi de suspensão com intervalo

de confiança de 1,04x106 a 3x106
•
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Figura 5. M01talidade larval de Tuta absoluta criada em folhas de tomateiro cv. Santa Clara 
tratadas com diferentes concentrações de esporos de Bacillus thuringiensis. Temp: 
30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

4.4. Efeito associado de genótipos de tomateiro e B. thuringiensis sobre lagartas de T. 

absoluta 

Em todos os ínstares, utilizou-se a concentração de 1,84x106 �sporos/ml 

de suspensão, conforme determinado no item 4.3. 
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4.4.1. Efeito sobre lagartas recém-eclodidas 

Houve efeito significativo tanto do fator genótipo como do fator 

patógeno (Bt) na sobrevivência larval da traça-do-tomateiro (Tabela 12). 

Verifica-se que, independente da presença do entomopatógeno, as 

lagartas criadas na linhagem PI 134417 apresentaram, em média, mortalidade superior 

(53,33%) que as criadas na cultivar Santa Clara (38,59 %) (Tabela 12). 

Já com relação ao patógeno, constata-se que, independente do genótipo 

oferecido como alimento, nas folhas tratadas com esporos de Bt, a mortalidade larval foi, em 

média, superior (65,62%) que nas não tratadas (26,30%) (Tabela 12). 

Nos dois genótipos, o efeito do patógeno foi constatado já no primeiro 

dia após a aplicação, ocorrendo mortalidade de cerca de 40% (Figura 6). O efeito se manteve 

no decorrer do desenvolvimento larval, o que pode ser confirmado através do aumento na 

mortalidade, mais acentuado até o quinto dia, a qual atingiu quase 70% ao final da fase larval. 

Nos genótipos não tratados a mortalidade foi relativamente baixa principalmente em 'Santa 

Clara' onde não ultrapassou 15%, ao final do período de avaliação. Na PI 134417, a 

mortalidade atingiu 10% no quarto dia, aumentando progressivamente até o final da fase 

quando atingiu cerca de 40%. 

Tabela 12. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando recém-eclodida, com folhas dos respectivos genótipos 

tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR:
70±10% e fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 14,03 ± 4,64 63,16 ± 8,41 38,59 a 

PI 134417 38,33 ± 7,75 68,33 ± 7,04 53.33 b 

Média 26,30 A 65,62 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 6. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando recém-eclodida, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 

30±0,SºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

No que se refere à duração da fase larval, novamente foi observado 

efeito significativo dos fatores genótipo e patógeno. Assim, constatou-se que, independente 

do tratamento com Bt, as lagartas criadas na linhagem PI 134417 apresentaram, em média, 

fase larval mais longa (12,41 dias) que as alimentadas com o tomateiro comercial (10,30 dias). 

A adição do patógeno, por outro lado, provocou um alongamento da fase larval, constatando

se, em média, para os dois genótipos, 11,79 e 10,92 dias nas parcelas tratadas e não tratadas, 

respectivamente (Tabela 13). 

Tabela 13. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando recém-eclodida, com folhas dos respectivos genótipos 

tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,SºC; UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

Duração* (dias) 

Tratamentos Sem Bt ComBt Média 

'Santa Clara' 9,84 ± 0,14 10,82 ± 0,28 10,30 a 

PI 134417 12,03 ± 0,44 12,75 ± 0,79 12,41 b 

Média 10,92 A 11,79 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.



51 

Em relação ao peso de pupas, constatou-se efeito apenas do fator 

genótipo, verificando-se, novamente, que os insetos criados com folhas da linhagem PI 

134417 tiveram o desenvolvimento afetado em relação àqueles criados em 'Santa Clara', 

ocorrendo menor peso de pupas tanto para machos (1,98 contra 2,85 mg, Tabela 14) como 

para remeas (2,37 contra 3,64 mg, Tabela 15). A aplicação de Bt, por outro lado, não afetou 

o peso de pupas machos e remeas (Tabela 14 e 15).

Tabela 14. Peso de pupas machos de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando recém-eclodidas, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 
Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Tratamentos 

'Santa Clara' 

PI 134417 

Média 

SemBt 

2,77 ± 0,10 

1,97 ± 1,97 

2,36A 

Peso* (mg) 

ComBt 

3,00± OJ 1 

L97 ± 0,15 

2,47 A 

Média 

2,85 a 

1,98 b 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 15. Peso de pupas remeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando recém-eclodidas, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 
Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Tratamentos 

"Santa Clara' 

PI 134417 

Média 

SemBt 

3,58 ± 0,21 

2,28 ± 0,10 

2,93 A 

Peso* (mg) 

ComBt 

3,67 ± 0,21 

2,50 ± 0,23 

3,08 A 

Média 

3.64 a 

237b 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha. não diferem entre si.
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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4.4.2. Efeito sobre lagartas de 1º ínstar 

Tanto o genótipo como a formulação de Bt afetaram significativamente 

a sobrevivência das lagartas de T. absoluta alimentadas ( durante 1 dia) nos respectivos 

genótipos antes do tratamento deste com o patógeno (Tabela 16). 

Independente do tratamento com a bactéria, as lagartas criadas na 

linhagem PI 134417 apresentaram, em média, maior mortalidade ( 48,23%) que as alimentadas 

com folhas do tomateiro comercial (25,83%) (Tabela 16). 

Por outro lado, independente do genótipo, as lagartas expostas aos 

esporos de Bt apresentaram maior mortalidade (52,42%) que as alimentadas em folhas não 

tratadas (21,64%) (Tabela 16). 

Observa-se que, para as lagartas que receberam folhas tratadas no 

primeiro instar, um dia de idade, ocorreu, nos dois genótipos, aumento na mortalidade em 

relação aos respectivos tratamentos sem o patógeno (Figura 7). Neste caso, o Bt não causou 

alta mortalidade (apenas 4% nos dois genótipos) no início da avaliação (primeiro dia após a 

aplicação) como ocorrido para lagartas recém-eclodidas (Figura 6). O efeito do patógeno foi 

observado, de forma mais nítida, somente quatro dias após a aplicação, verificando-se um 

efeito mais drástico na linhagem PI 134417 tratada ( cerca de 50% de mortalidade) que no 

tomateiro comercial tratado ( cerca de 20% ). A partir dessa data, a mortalidade na PI 134417 

tratada praticamente se estabilizou, atingindo cerca de 60% ao final da fase larval. Na cultivar 

tratada, por outro lado, a mortalidade, a partir do quarto dia, aumentou até o nono dia, 

quando atingiu cerca de 40%, mantendo-se neste valor até a pupação. Na linhagem PI 134417 

não tratada, a mortalidade larval aumentou ao longo do desenvolvimento de forma menos 

intensa que nos dois tratamentos que receberam aplicação de patógeno, tendo sido, porém, 

mais elevada que no material comercial não tratado. 
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Tabela 16. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 1 º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,SºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos Sem Bt ComBt Média 

'Santa Clara' 10,00 ± 3,50 41,67 ± 5,86 25,83 a 

PI 134417 33,33 ± 6,60 63,16 ± 7,16 48,23 b 

Média 21,64 A 52,42 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tuk:ey, ao nível de 5% de probabilidade.

MORTALIDADE(%) 
100 r-------------:::::===================:1

(...-Sta.Clara +PI 134417 •Sta.Clara+Bt +PI 134417+Bt) 

80 
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o ... --IF-:::_________________________ __J 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

DIAS 

Figura 7. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 1 º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos 
tratadas com f01mulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

A duração da fase larval também foi afetada significativamente tanto 

pelo fator genótipo como pelo patógeno. Verifica-se que, independente do tratamento com 

esporos de Bt, o valor obtido para a duração desta fase em folhas da linhagem PI 134417 

(12,60 dias) foi, em média, maior que na cultivar Santa Clara (9,88 dias). A aplicação de 

esporos de Bt também causou, independente do substrato alimentar, aumento na duração da 

fase larval (11,74 dias contra 10,74 dias, em média para os dois genótipos) (Tabela 17). 
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Tabela 17. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 1 2 ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 

com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,SºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Duração* (dias) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 9,36±0,07 10,40 ± 0,61 9,88 a 

PI 134417 12,12 ± 0,73 13,08 ± 1,75 12,60 b 

Média 10,74A 11,74 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Foi constatado efeito do fator genótipo no peso de pupas, verificando-se 

que, independente da aplicação do patógeno, os insetos criados na linhagem PI 134417 

apresentaram menores valores que aqueles criados no material comercial tanto para machos 

(1,97 e 2,97 mg, respectivamente, Tabela 18), como para remeas (2,22 e 3,46 mg 

respectivamente, Tabela 19), considerando-se a média entre os tratamentos com e sem Bt. O 

uso do patógeno, por outro lado, afetou significativamente apenas as pupas machos que 

apresentaram, em média para os dois genótipos, maior peso nas parcelas tratadas (2,63 mg) 

que nas não tratadas (2,31 mg) (Tabela 18). As pupas remeas apresentaram pesos semelhantes 

considerando-se a média nas parcelas com e sem Bt (Tabela 19). 

Tabela 18. Peso de pupas machos de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando no 1 2 instar. com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 

Temp: 30±0,SºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Tratamentos 

'Santa Clara' 

PI 134417 

Média 

SemBt 

2.79 ± 0J l 

1.84 ± 0,13 

2.31 A 

Peso* (mg) 

ComBt 

3,17 ± 0,09 

2,08 ± 0,13 

2.63 B 

Média 

2,97 a 

1,97 b 

* Médias seguidas de mesma letra. minúscula na coluna ou maiúscula na linha. não diferem entre si.
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 19. Peso de pupas fêmeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando no 1 2 ínstar, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 

Temp: 30±0,SºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Tratamentos 

'Santa Clara' 

PI 134417 

Média 

SemBt 

3,53 ± 0,16 

2,08 ± 0,11 

2,81 A 

Peso* (mg) 

ComBt 

3,38 ± 0,15 

2,50 ± 0,16 

2,87 A 

Média 

3.46 a 

222b 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

4.4.3. Efeito sobre lagartas de 22 ínstar 

O genótipo e o patógeno afetaram significativamente a sobrevivência 

das lagartas de T absoluta alimentadas nos respectivos genótipos ( durante 3 dias no material 

comercial e 4 dias na linhagem, conforme item 4.2.) antes do uso de Bt (Tabela 20). 

Independente da presença do patógeno, as lagartas criadas na linhagem 

PI 134417 apresentaram, em média, maior mortalidade ( 44, 17%) que as alimentadas com 

folhas do tomateiro comercial (26,50%) (Tabela 20). 

Por outro lado, independente do genótipo utilizado para alimentação 

das lagartas, os insetos criados com folhas tratadas com Bt apresentaram maior mortalidade 

(59,83%) que as criadas em folhas não tratadas (10,83%) (Tabela 20). 

A aplicação do patógeno incrementou a mortalidade larval da traça em 

relação às parcelas não tratadas (Figura 8). Na linhagem PI 134417 tratada com Bt, observou

se efeito drástico do patógeno já no segundo dia de avaliação, com mortalidade larval de 45%, 

a qual evoluiu para cerca de 70% ao final da fase larval. Na cv. Santa Clara, o efeito do Bt foi 

menos drástico, com mortalidade de cerca de 15% no segundo dia e de 48% ao final do 

desenvolvimento larval. Nos tratamentos em que não houve aplicação de Bt, as mortalidades 

foram mais baixas, aun1entando gradativamente na PI 13441 7 até atingir um máximo de 18%, 

bastante inferior ao verificado nos dois tratamentos com Bt, enquanto em 'Santa Clara'. 

mesmo ao final da fase larval, a mortalidade não chegou a atingir 4%. 
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Tabela 20. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 2º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 

com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 3,33 ± 2,22 48,33 ± 4,85 26,50 a 

PI 134417 18,33 ± 5,24 70,00 ± 4,85 44,17 b 

Média 10,83 A 59,83 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 8. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 2º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos 

tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

Os fatores genótipo e patógeno afetaram significativamente a duração 

da fase larval de T absoluta alimentada, no 2º ínstar, com os respectivos genótipos (Tabela 

21). Assim, verificou-se que, independentemente do tratamento com Bt, as lagartas 

alimentadas com folhas da linhagem PI 134417 apresentaram, em média, maior fase larval 

(11,45 dias) que as criadas no tomateiro comercial (10,83 dias). Analisando-se o efeito de Bt, 

por outro lado, observou-se que, independente dos genótipos, as lagartas criadas nos 
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tomateiros tratados apresentaram, em média para os dois genótipos, maior duração (12,03 

dias) que os não tratados (10,26 dias). 

Já no que se refere ao peso de pupas, constatou-se efeito significativo 

apenas do fator genótipo, verificando-se que, independente do tratamento com Bt, as pupas 

provenientes de lagartas alimentadas com PI 134417 apresentaram pesos menores que os 

criados em 'Santa Clara', tanto para os machos (2,24 e 2,82 mg, respectivamente) como para 

as fêmeas (2,48 e 3,56 rng, respectivamente), considerando-se a média entre insetos 

alimentados com genótipos tratados e não tratados. A aplicação de Bt, neste caso, não afetou 

o peso das pupas machos e fêmeas (Tabelas 22 e 23).

Tabela 21. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 22 ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas
com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e
fotofase de 14 h. 

Duração* (dias) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 9,83 ± 0,11 11,86 ± 1,23 10,83 a 

PI 134417 10,68 ± 0,16 12,00 ± 0,36 11.45 b 

Média 10,26 A 12,03 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 22. Peso de pupas machos de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando no 22 ínstar, com folhas dos
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 
Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h.

Tratamentos 

'Santa Clara' 

PI 134417 

Média 

SemBt 

2,90± 0,07 

2,33 ± 0,03 

2,61 A 

Peso* (mg) 

ComBt 

2,74 ± 0,11 

2,16 ± 0,14 

2,45 A 

Média 

2,82 a 

2,24 b 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 23. Peso de pupas fêmeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando no 2º ínstar, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 
Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Peso* (mg) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 3,62 ± 0,10 3,46 ± 0,17 3,56 a 

PI 134417 2,45 ± 0,12 2,63 ±0,16 2,48 b 

Média 3,04A 3,00A 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

4.4.4. Efeito sobre lagartas de 32 ínstar 

A sobrevivência das lagartas de T absoluta alimentadas na cv. Santa 

Clara (durante 5 dias) e na linhagem (durante 7 dias) (conforme item 4.2.) antes do tratamento 

com o patógeno foi afetada significativamente apenas pelo fator patógeno (Tabela 24). 

Assim, verifica-se que, independente do genótipo, as lagartas 

alimentadas com folhas tratadas com formulação de Bt apresentaram, em média, maior 

mortalidade (80,83%) que as não tratadas (11,67%). Considerando-se a média entre 

tratamentos com e sem Bt, observa-se que a mortalidade larval para os insetos criados com a 

linhagem PI 134417 foi semelhante aos alimentados com o tomateiro comercial (Tabela 24). 

Observando-se a evolução da mortalidade após a alimentação das 

lagartas com folhas tratadas com o Bt, verifica-se, logo no primeiro dia de avaliação, urna 

diferença marcante, entre as mortalidades nas parcelas tratadas, cerca de 20%, e as não 

tratadas, praticamente nula. A partir do segundo dia, os valores aumentaram rapidamente nas 

parcelas tratadas e mais intensamente no tratamento em que foram utilizadas folhas da 

cultivar, no qual foi registrada mortalidade de cerca de 50% contra cerca de 40% no 

tratamento com PI 134417. A tendência de maior mortalidade na cultivar foi mantida até 

quase o final da fase larval, tornando-se semelhante por ocasião da pupação, em que, para os 

dois substratos, os valores estiveram próximos de 80%. Nos dois genótipos não tratados as 

mortalidades larvais foram baixas, não ultrapassando 15% ao final da fase larval (Figura 9). 
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Tabela 24. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 3º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 

com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 8,33 ± 4,10 81,67 ± 5,66 45,00 a 

PI 134417 15,00±4,51 80,00 ± 5,62 47,50 a 

Média 11,67 A 80,83 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 9. Mmtalidade larval acumulada de Tuta absoluta c1iada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 3º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos 

tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

A interação dos fatores genótipo e patógeno foi significativa para o 

parâmetro duração da fase larval (Tabela 25). Assim, verifica-se que o efeito dos genótipos só 

foi constatado para as lagartas alimentadas em folhas tratadas com Bt, situação na qual as 

criadas com a PI 134417 apresentaram maior fase larval (12,95 dias) que as alimentadas com 

o tomateiro comercial (11,25 dias). O efeito do Bt, por outro lado, somente foi observado

quando as lagartas foram criadas na PI 134417, situação em que o uso do entomopatógeno 
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provocou alongamento da fase larval (12,95 dias) em relação ao tratamento em que o 

substrato alimentar não recebeu Bt (10,82 dias). 

No que se refere ao peso de pupas, não foi possível a análise dos dados 

referentes aos machos, já que em função da alta mortalidade larval verificada para as lagartas 

alimentadas com folhas tratadas com Bt (Tabela 24), o número de repetições, neste caso, não 

foi suficiente para a comparação estatística. 

Já, para peso de pupas :femeas, verificou-se efeito significativo dos 

fatores genótipo e patógeno (Tabela 26). Independente da aplicação do patógeno, os insetos 

criados na PI 134417 apresentaram pesos menores que aqueles criados no material comercial 

(2,33 e 2,98 mg, respectivamente), considerando-se a média entre os tratamentos com e sem 

Bt. O uso do patógeno, por outro lado, afetou o peso das pupas :femeas que apresentaram, em 

média para os dois genótipos, menor valor nas parcelas tratadas (2,39 mg) que nas não 

tratadas (2,92 mg). 

Tabela 25. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 3º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas
com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e
fotofase de 14 h. 

Duração* (dias) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 10,62 ± 0,14 aA 11,25 ± 0,19 aA 11,16 

PI 134417 10,82 ± O, 13 aA 12,95 ± 0,45 bB 11,66 

Média 10,72 12,10 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento da
interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 26. Peso de pupas fêmeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentadas, quando no 3º ínstar, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). 
Ternp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Peso* (mg) 

Tratamentos SemBt ComBt Média 

'Santa Clara' 3,19±0,13 2,95 ± 0,21 2,98 a 

PI 134417 2,65 ± 0,10 1,86 ± 0,14 2,33 b 

Média 2,92A 2,39B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

4.4.5. Efeito sobre lagartas de 4º ínstar 

No que se refere à sobrevivência das lagartas de T absoluta alimentadas 

previamente no material comercial (durante 7 dias) e na linhagem (durante 9 dias) (conforme 

item 4.2.) antes do tratamento com o patógeno foi constatada interação significativa dos 

fatores genótipo e patógeno (Tabela 27). 

Assim, verifica-se que o efeito do genótipo na sobrevivência larval foi 

observado apenas para lagartas alimentadas com folhas tratadas, na qual a mortalidade larval 

na linhagem foi superior (96,67%) à verificada para os insetos criados com o tomateiro 

comercial ( 45,00%) (Tabela 27). 

Por outro lado, as lagartas alimentadas com folhas tratadas com 

formulação de Bt apresentaram maior mortalidade que as não tratadas, tanto quando criadas 

na PI 134417 (96,67 e 13,33%, respectivamente) como em 'Santa Clara' (45,00 e 7,00%, 

respectivamente) (Tabela 27). 

Observando-se a evolução da mortalidade ao longo da fase larval, 

constata-se que, neste caso, os valores observados logo no primeiro dia após a aplicação de 

Bt são bastante superiores na PI 134417 (cerca de 40%) que em 'Santa Clara (cerca de 5%) 

(Figura 1 O). A mortalidade continuou aumentando nos dois genótipos atingindo no quarto dia 

o valor de aproximadamente 80% na PI 134417 e 30% na cv. Santa Clara. Ao :final da fase

larval os referidos valores atingiram cerca de 95 e 45%, respectivan1ente. Tanto na PI 134417 



62 

como em 'Santa Clara' não receberam aplicação de Bt, as IJlOrtalidades larvais foram 

novamente baixas, não atingindo 15%. 

Tabela 27. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentadas, quando no 4º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 

com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 30±0,5ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBt Com Bt Média 

'Santa Clara' 7,00 ± 3,06 aA 45,00 ± 5,00 aB 30,33 

PI 134417 13,33 ± 3,74 aA 96,67 ± 2,29 bB 55,00 

Média 10,00 75,33 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento da

interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 10. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 4º ínstar, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com formulação de Bacillus thuringiensis (Bt). Temp: 

30±0,5ºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Devido à alta mortalidade ocorrida no tratamento em que as lagartas 

foram alimentadas com folhas da linhagem PI 134417 tratadas com Bt, não foi possível a 
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análise estatística dos dados referentes aos parâmetros duração da fase larval e peso de pupas 

machos e fêmeas. 

4.4.6. Considerações Finais 

A comparação dos resultados obtidos para as lagartas alimentadas 

com folhas tratadas com Bt, nas diversas fases testadas, evidencia que, para lagartas 

recém-eclodidas, de 1 º e 2º ínstar, a mortalidade ( consideradas sempre ao final da fase 

larval) foi causada tanto pela linhagem PI 134417 (índependente do uso ou não do Bt) 

como pelo Bt (índependente do genótipo em que as lagartas tinham sido criadas antes e 

após a aplicação do referido patógeno) (Tabelas 12, 16 e 20). Considerando-se que, nos 

três casos, as maiores mortalidades ocorreram no tratamento em que a linhagem foi 

associada ao Bt e que não foi constatada interação dos fatores genótipo e patógeno, 

pode-se concluir que os efeitos foram índependentes e aditivos. 

Para lagartas que receberam alimento tratado no 3º ínstar, observou

se efeito apenas do Bt (independente do genótipo) de modo que os valores de 

mortalidade foram semelhantes nos dois genótipos e superiores com o uso do patógeno 

(Tabela 24). 

A ocorrência de ínteração significativa, quando as lagartas 

receberam alimento tratado no 4º ínstar e a constatação de que a mortalidade no 

tratamento que incluía PI 134417 e Bt foi maior que o somatório das mortalidades 

provocadas por estes fatores isoladamente indica a ocorrência de sínergismo entre os 

fatores genótipo (PI 134417) e patógeno (Bt) (Tabela 27). 

Observa-se que, neste caso ( experimento com lagartas de 42 ínstar), 

ocorreu, na cv. Santa Clara tratada com Bt, redução na mortalidade larval, se comparada às 

mortalidades registradas nos experimentos realizados com os demais ínstares. Isto 

possivelmente se deveu à quantidade insuficiente de toxina, considerando-se a maior idade ( 4º 

ínstar) das lagartas ou a sua menor suscetibilidade. A alteração na suscetibilidade de insetos a 

patógenos. ao longo do desenvolvimento larval, foi discutida por Li et al. (1995) que 

comentaram, que apesar de todos os ínstares larvais de Choristoneura rosaceana (Barris) 
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terem sido suscetíveis ao Bt, a mortalidade ocorrida para lagartas de 4º ínstar foi maior que a

observada para aquelas de 6º ínstar. No caso das lagartas criadas na PI 134417 esta redução

não foi constatada, provavelmente, em função do estresse provocado pelos aleloquímicos 

presentes na referida linhagem (Murray et ai., 1993), o que levou a um sinergismo entre os 

fatores genótipo e patógeno. 

Os efeitos adversos de aleloquímicos sobre o Bt, afetando sua eficiência 

(Krischik et al., 1988 e Shepard & Dahlman, 1988) não foram observados no presente 

trabalho já que em nenhum dos ínstares ocorreu antagonismo entre os fatores genótipo e 

patógeno. 

Na PI 134417 tratada, os valores de mortalidade em todos os 

experimentos avaliados, com exceção daquele com lagartas de 1º ínstar, foram, em média,

aumentando ao longo do desenvolvimento até atingirem, no último ínstar, praticamente 100% 

(Tabela 27). Esse progressivo aumento na mortalidade larval da traça (Figura 11 ), 

provavelmente, tenha ocorrido devido ao período de tempo no qual as lagartas ficaram 

expostas ( se alimentando) aos fatores de resistência da PI 134417 antes e após a aplicação de 

Bt, ou seja, as lagartas de ínstares mais avançados ficaram mais tempo expostas a estes fatores 

( antes do contato com o Bt) que aquelas dos primeiros ínstares. 

Efeitos semelhantes aos obtidos nestes experimentos, onde os fatores de 

resistência presentes na planta afetaram o desempenho do inseto, tornando-o mais suscetível 

ao Bt, foram também citados por Meade & Hare (1993), que observaram que lagartas de 

Spodoptera exigua (Hübner) criadas em cultivar suscetível apresentaram melhor performance 

( em relação às criadas em cultivar resistente) mesmo tendo consumido mais tecido foliar 

tratado com Bt e, conseqüentemente, terem sido expostas à maior dosagem de Bt, indicando 

que os fatores de resistência associados à planta podem apresentar importante papel no 

aumento da eficiência do Bt. 

Comparando-se os quatro ínstares testados, nos cinco experimentos, 

observa-se que os valores de mortalidade larval acumulada até o período de pupação sofreram 

variações em função do estágio no qual as lagartas receberam alimento tratado com Bt. Para a 

linhagem PI 134417 tratada, observa,-se que, no experimento com lagartas de l º ínstar, a 

mortalidade foi menor que nos demais experimentos, o que demonstra que, no genótipo 
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resistente, o patógeno foi mais efetivo no controle de lagartas de ínstares mais avançados 

(Figura 11 ). 

Com relação à cultivar Santa Clara tratada, ocorreu maior variação no 

efeito do patógeno sobre os quatro ínstares testados comparada com a linhagem PI 134417 

tratada (Figura 11). Assim, observa-se que, nos experimentos com lagartas de 1º, 2º e 4º

ínstares, a mortalidade foi menor que àquela verificada para o experimento em que as lagartas 

receberam folha tratada quando recém-eclodidas e de 3º ínstar. 

Para os experimentos com lagartas de 1 º e 2º ínstares, a menor 

mortalidade observada, pode ser explicada pelo comportamento das lagartas, sendo 

interessante destacar que as recém-eclodidas raspam a folha antes de penetrar no mesófilo e, 

segundo Coelho & França ( 1987), o tempo decorrido da eclosão à penetração nos tecidos da 

planta varia de 20 a 45 minutos. Isto pode ter exposto esses insetos à maior concentração de 

esporos causando aumento no valor de mortalidade neste experimento, efeito não observado 

nos experimentos com lagartas de 1 º e 2º ínstares que não apresentam este tipo de 

comportamento. Esta hipótese pode ser comprovada quando se observa o valor de 

mortalidade obtido no primeiro dia de avaliação (45,61%) (Figura 6) no experimento com 

lagartas recém-eclodidas, que foi maior que os obtidos para os demais ínstares. 

Observou-se também que as lagartas alimentadas com folhas da cultivar 

tratada no 3º ínstar, apresentaram maior mortalidade que a ocorrida quando a aplicação do 

patógeno foi feita nos demais ínstares. Este fato, provavelmente, tenha sido causado pelo 

maior consumo foliar, pois nesta fase as lagartas consumiam todo o disco tratado, não 

penetrando no interior da folha devido ao maior tamanho, sendo conseqüentemente expostas 

a maior concentração do patógeno, aumentando assim a possibilidade de adquirirem a doença. 

As lagartas de 4º ínstar, mesmo consumindo todo disco tratado, estavam expostas a uma 

concentração da formulação de Bt proporcionalmente menor (Figura 11). 

Com relação aos insetos que não receberam alimento tratado, observa

se que, independente do genótipo em que os mesmos foram criados, as mortalidades forarn 

decrescendo à medida que se utilizaram lagartas com mais idade no início dos testes. Isto é 

facilmente explicável já que os insetos utilizados no início de cada teste eram obtidos de uma 

criação nos respectivos genótipos e a mortalidade computada apenas a partir deste início, não 
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se considerando a mortalidade anterior. Isto fez com que fossem utilizados, no irúcio dos 

experimentos, insetos mais vigorosos e no caso do tratamento com a PI 134417, menos 

suscetíveis aos fatores de resistência. Ainda assim, comparando-se a PI 134417 com a cv. 

Santa Clara, verifica-se que a referida linhagem causou maior mortalidade larval, 

demonstrando, assim, a suscetibilidade da traça ao tomateiro selvagem (Tabelas 12, 16, 20, 

24, 27 e Figuras 6, 7, 8, 9, 10). 

Os efeitos adversos da linhagem PI 134417 sobre a traça-do-tomateiro 

já haviam sido observados anteriormente (França et al., 1984; Lourenção et al., 1985; 

Giustolin & Vendramim, 1994) causando não apenas alta mortalidade mas também afetando 

outros aspectos biológicos dos insetos sobreviventes (Giustolin & Vendramim, 1994). 

O efeito do Bt sobre todos os ínstares larvais de T. absoluta, por outro 

lado, confirma a eficiência do referido patógeno sobre a traça (Marques & Alves, 1996). 
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Figura 11. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 

alimentada, nos diferentes ínstares, com folhas tratadas com formulação de 

Bacillus thuringiensis. Temp: 30±0,SºC; UR: 70±10% e fotofase de 14 h.
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4.5. Estimativa da CL50 de Beauveria bassiana (Bb) para lagartas recém

eclodidas de T. absoluta

A mortalidade das lagartas de T. absoluta foi diretamente proporcional 

ao aumento nas concentrações de conídios de B. bassiana aplicados em folhas da cv. Santa 

Clara (Figura 12). 

Através da análise de Probit, obteve-se a equação da reta Y= -0,80591 

+ 0,82950 * logx (Y = Probit e x = concentração) sendo x2(0,05;5,0 ) = 1,08 (n.s.). O valor

da concentração letal 50 (CL50) foi de 1,0x107 conídios/ml de suspensão, com um intervalo de

confiança de 7,9xl06 a 1,2x107 •
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Figura 12. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em folhas de tomateiro, cv. Santa Clara, 
tratadas com diferentes concentrações de conídios de Beauveria bassiana. Temp: 
26±0,5ºC ;UR: 70±10% e foto fase de 14 h.
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4.6. Efeito associado de genótipos de tomateiro e B. bassiana sobre lagartas de T. 

absoluta 

Nos testes preliminares em que se utilizou a CL5o detenninada no item 

4.5 (concentração de 1,0x107 
conidios/ml de suspensão) em lagartas de 22 ínstar, constatou-se 

que o tempo necessário para iniciar a mortalidade das lagartas foi muito longo, o que poderia 

comprometer a observação do efeito do patógeno sobre o desenvolvimento de lagartas 

inoculadas em ínstares mais avançados, nas folhas tratadas. Em função disso, optou-se por 

utilizar, neste experimento, a concentração de 5xl0
7 

conidios/ml de suspensão (Alves
4

) 

4.6.1. Efeito sobre lagartas recém-eclodidas 

A observação dos valores de mortalidade no tratamento com lagartas 

recém-eclodidas, revelou que houve efeito significativo apenas do patógeno na sobrevivência 

larval da traça-do-tomateiro (Tabela 28). Constatou-se que, independente do genótipo, nas 

folhas tratadas com conidios de Bb, a mortalidade larval foi, em média, maior (95,00%) que 

nas não tratadas (17,50%). Neste ensaio, ao contrário do observado nos estudos envolvendo 

o Bt, não se detectou efeito dos genótipos na sobrevivência larval.

A maior mortalidade larval nos tomateiros tratados em relação aos não 

tratados pode ser observada logo no primeiro dia após a aplicação do patógeno, com os 

valores atingindo cerca de 30% no tomateiro comercial e 20% na linhagem PI 134417, 

semelhante ao ocorrido com o experimento com Bt, nesta mesma fase (Figura 13). Observa

se ainda que, neste caso, ocorreu efeito mais pronunciado do patógeno sobre as lagartas no 

tomateiro comercial, até o décimo dia de avaliação, passando então a ocorrer maior 

mortalidade no tratamento PI 134417 mais Bb. A linhagem PI 134417 não tratada apresentou 

pouco efeito sobre a traça, ocorrendo pouca diferença na mortalidade das lagartas criadas 

neste material em relação àquelas criadas na cv. Sa..rita Clara. 

-1 ALVES. S.B. (USP. ESALQ. Departamento de Entomologia, Piracicaba, SP.). 
Informação pessoal, 1995. 
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Tabela 28. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando recém-eclodidas, com folhas dos respectivos genótipos 
tratadas com conídios Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC ;UR: 70±10% 
e fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 15,00 ± 5,49 91,67 ± 3,31 53,33 a 

PI 134417 20,00 ± 5,07 98,33 ± 1,68 59,17 a 

Média 17,50 A 95,00 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figw-a 13. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando recém-eclodidas, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC; 
UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Devido a alta mortalidade ocorrida na linhagem PI 134417 tratada com 

Bb não foi possível a análise estatística dos dados referentes à duração da fase larval e peso de 

pupas. 
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4.6.2. Efeito sobre lagartas de 12 ínstar 

Tanto o fator genótipo como o fator patógeno afetaram 

significativamente a sobrevivência das lagartas de T. absoluta, alimentadas ( durante 1 dia, 

conforme item 4.2) nos respectivos genótipos antes do tratamento com o patógeno (Tabela 

29). 

Independente do tratamento com conídios de Bb, as lagartas criadas na 

linhagem PI 134417 apresentaram maior mortalidade (59,52%) que as alimentadas com folhas 

do tomateiro comercial (28,75%) (Tabela 29). 

Por outro lado, independente do genótipo, as lagartas expostas aos 

conídios de Bb apresentaran1 maior mortalidade (67,44%) que as alimentadas com folhas não 

tratadas (20,83%) (Tabela 29). 

Observa-se que, também nesta fase, a aplicação de conídios de Bb 

causou aumento na mortalidade, para os dois genótipos testados (Figura 14). Neste ínstar, no 

entanto, a mortalidade, no primeiro dia após a aplicação do patógeno, foi bastante baixa 

(cerca de 4% na PI 134417 e nula em 'Santa Clara'), diferindo do ensaio com lagartas recém

eclodidas em que, no mínimo, 20% das lagartas já tinham morrido no primeiro dia de 

avaliação. Neste caso, o efeito mais drástico do patógeno (cerca de 40% de mortalidade) foi 

observado três dias após a aplicação de Bb na PI 134417 e nove dias após na cultivar, o que 

indica maior virulência de Bb quando aplicado na linhagem que quando aplicado no tomateiro 

comercial. Já no caso em que se utilizou a linhagem PI 134417 não tratada, o aumento da 

mortalidade em relação à cultivar não tratada passou a se manifestar de forma mais intensa a 

partir do sexto dia atingindo cerca de 35% ao final da fase larval contra apenas cerca de 7% 

na cultivar. 
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Tabela 29. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 1 º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC ;UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 6,67 ± 3,06 50,83 ± 6,57 28,75 a 

PI 134417 35,00 ± 6,61 84,44±6,40 59,52 b 

Média 20,83 A 67,44 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 14. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 1 º ínstar, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC; 
UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

A duração da fase larval também foi afetada tanto pelo fator genótipo 

como pelo patógeno (Tabela 30). Assim, verifica-se que, independente do tratamento com 

Bb, o valor obtido em folhas da linhagem PI 134417 (13,17 dias) foi, em média, maior que no 

tomateiro comercial (10,95 dias). A aplicação de conídios de Bb, por outro lado, também 

causou aumento na duração da fase larval (12,40 dias contra 11,72 dias, em média para os 

dois genótipos). 
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Tabela 30. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 1 Q ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana. Temp: 26±0,5ºC ;UR: 70±10% e fotofase 
de 14 h. 

Duração* (dias) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 10,75±0,17 11,13 ± 0,24 10,95 a 

PI 134417 12,67 ± 0,33 14,00 ± 0,33 13,17 b 

Média 11,72 A 12,40 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Devido à alta mortalidade ocorrida no tratamento PI 134417 mais Bb, 

não foi possível efetuar a análise estatística dos dados relativos ao peso de pupas. 

4.6.3. Efeito sobre lagartas de 2º ínstar 

A interação dos fatores genótipo e patógeno foi significativa em relação 

à sobrevivência das lagartas de T absoluta alimentadas no material comercial (durante 4 dias) 

e na linhagem (durante 5 dias) (conforme item 4.2) antes do tratamento com o patógeno 

(Tabela 31 ). 

A mortalidade das lagartas alimentadas com folhas da linhagem PI 

134417 foi maior que a registrada para as lagartas criadas na cv. Santa Clara, tanto quando os 

dois genótipos foram tratados com Bb (100,00 e 46,67%, respectivamente), como quando os 

genótipos não receberam aplicação do referido patógeno (21,66 e 5,00%, respectivamente) 

(Tabela 31 ). 

O efeito da aplicação do patógeno é bastante evidente quando se 

constata que a porcentagem de lagartas mortas foi maior nos tratamentos com Bb em relação 

aos que não receberam este patógeno, tanto na cv. Santa Clara (46,67 e 5,00%. 

respectivamente) como na PI 134417 (100,00 e 21,66%, respectivamente) (Tabela 31). 

Nos genótipos tratados ocorreu, ao longo do desenvolvimento, 

aumento da mortalidade larval. em relação aos não tratados (Figura 15). Observando-se os 
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valores de mortalidade, após a aplicação do patógeno, constata-se que, para os dois 

genótipos, o uso de Bb não causou mortalidade larval, no primeiro dia de avaliação. Na 

linhagem PI 134417, a mortalidade começou a ser observada no segundo dia de avaliação, 

aumentando rapidamente a partir daí, tendo-se registrado valores de 40, 50 e mais que 70%, 

respectivamente, no quarto, quinto e sexto dias após a aplicação, culminando com 

mortalidade total ao final do ensaio. Na cv. Santa Clara, por outro lado, a mortalidade cresceu 

bem mais lentamente, atingindo o valor de 10% no sexto dia de avaliação; a partir desta fase, a 

mortalidade aumentou mais rapidamente, atingindo cerca de 35% no sétimo dia e 40% ao 

final da fase larvaL ou seja, 9 dias após a exposição ao patógeno. Desta forma, semelhante ao 

que foi observado para lagartas de 1 2 ínstar, o efeito do patógeno foi mais drástico na 

linhagem que no tomateiro comercial. Nos genótipos não tratados, a mortalidade foi bem 

menor, atingindo, ao final da fase larval, cerca de 20% na linhagem PI 134417 e 5% na cv. 

Santa Clara. 

Tabela 31. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 22 ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC ;UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 5,00 ± 2,73 aA 46,67 ± 8,17 aB 25.83 

PI 134417 21.66 ± 4,38 bA 100,00 ± 0,00 bB 60.83 

Média 13,33 73,33 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento da
interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 15. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 2º ínstar, com folhas dos respectivos 

genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana. Temp: 26±0,SºC ;UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

Devido à alta mortalidade ocorrida no tratamento PI 13441 7 mais Bb 

não foi possível analisar estatisticamente os dados referentes à duração da fase larval e peso de 

pupas. 

4.6.4. Efeito sobre lagartas de 3º ínstar 

A interação dos fatores genótipo e patógeno foi significativa em relação 

à sobrevivência das lagartas de T absoluta alimentadas no material comercial (durante 6 dias) 

e na linhagem (durante 8 dias) (conforme item 4.2) antes do tratamento com o patógeno 

(Tabela 32). 

O efeito dos genótipos, neste ínstar, foi observado apenas para lagartas 

alimentadas com folhas tratadas com conídios de Bb, situação em que a mortalidade larval na 

linhagem foi superior (98,33%) à verificada para os insetos criados com o tomateiro comercial 

(63,33%). Nos genótipos não tratados, as mortalidades não diferiram (Tabela 32). 

Por outro lado, as lagartas expostas aos conídios de Bb apresentaram 

maior mortalidade que as não expostas, tanto quando alimentadas com a PI 134417 (98,33 e 
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13,33%, respectivamente), como quando alimentadas com 'Santa Clara' (63,33 e 6,67%, 

respectivamente) (Tabela 32). 

Nos genótipos tratados ocorreu, ao longo do desenvolvimento larval, 

aumento da mortalidade larval, em relação aos não tratados (Figura 16). Neste experimento, a 

mortalidade até o segundo dia de avaliação foi bastante baixa atingindo no máxnno 2%, 

mesmo nos genótipos tratados. Na linhagem PI 134417 tratada, a mortalidade aumentou 

rapidamente no terceiro dia, cerca de 40%, atingindo cerca de 85% no sexto dia e quase 

l 00% ao final da fase larval. Na cv. Santa Clara tratada, o aumento de mortalidade ocorreu

mais lentamente até o quinto dia após a aplicação do Bb (20% ), aumentando a partir deste dia 

para 50% no sétimo dia e 60% no oitavo dia, valor que praticamente se manteve até o final da 

avaliação. A comparação das mortalidades nos dois genótipos permite constatar que o efeito 

foi mais drástico quando o Bb foi associado a linhagem. Nos dois genótipos não tratados, por 

outro lado, as mortalidades larvais foram baixas, não atingindo 15% ao final do período de 

observação. 

Tabela 32. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 3º instar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC ;UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 6,67 ± 3,06 aA 63,33 ± 6,35 aB 35,00 

PI 134417 13,33 ± 5,62 aA 98,33 ± 1,67 bB 55,83 

Média 10,00 80,83 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento da
interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 16. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando no 3º ínstar, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana. Temp: 26±0,5ºC ;UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 

Devido à alta mortalidade ocorrida no tratamento PI 134417 mais Bb 

não foi possível efetuar a análise estatística dos dados relativos à duração da fase larval e peso 

de pupas. 

4.6.5. Efeito sobre lagartas de 4º ínstar 

A sobrevivência das lagartas de T absoluta alimentadas no material 

comercial (durante 10 dias) e na linhagem (durante 12 dias) (conforme item 4.2) antes do 

tratamento com o patógeno, foi afetada apenas pelo fator patógeno, verificando-se nas 

parcelas tratadas maior mortalidade em relação às não tratadas (38,70 e 5,67%, em média 

para os dois genótipos). As mortalidades registradas nos dois genótipos, considerando-se a 

média entre parcelas tratadas e não tratadas foram semelhantes (Tabela 33). 

Nos tratamentos com aplicação do patógeno, observa-se, novamente 

que ocorreu um rápido aumento na mortalidade ao longo do desenvolvimento larval em 

relação às respectivas parcelas não tratadas (Figura 17). Neste experimento, o efeito causado 

pelo patógeno foi bastante semelhante nos dois genótipos, ocorrendo aumento gradativo na 
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mortalidade a partir do quarto dia de avaliação ( cerca de 15% ), de modo a atingir cerca de 

25% no quinto dia e cerca de 35% no sexto dia após a exposição ao patógeno, o que 

representou, para as lagartas alimentadas em PI 134417, o final da fase larval. Na cv. Santa 

Clara, o final desta fase ocorreu no sétimo dia após a aplicação do patógeno, em que a 

mortalidade atingiu cerca de 45%. Nos genótipos não tratados, a mortalidade foi 

relativamente baixa ao longo de todo o período de avaliação, atingindo apenas 2% na cultivar 

e 10% na linhagem 

Tabela 33. Mortalidade larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 4º ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,5ºC; UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Mortalidade* (%) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 1,75 ± 1,75 43,33 ± 8,06 22,65 a 

PI 134417 10,42 ± 3,99 33,33 ± 8,09 21,72 a 

Média 5,67 A 38,70 B 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 1 7. Mortalidade larval acumulada de Tuta absoluta criada em dois genótipos de 
tomateiro e alimentada, quando de 4º ínstar, com folhas dos respectivos 
genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana. Temp: 26±0,5ºC; UR: 
70±10% e fotofase de 14 h. 
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No que se refere à duração da fase larval, verifica-se que a interação dos 

fatores genótipo e patógeno foi significativa. Lagartas alimentadas com folhas da linhagem PI 

134417, tratadas ou não tratadas, apresentaram alongamento desta fase (15,77 e 16,18 dias, 

respectivamente) em relação às alimentadas com folhas do material comercial, tratadas e não 

tratadas (14,03 e 13,43 dias, respectivamente) (Tabela 34). 

O efeito do patógeno, alongando a fase larval, por outro lado, foi 

verificado apenas na cv. Santa Clara. Neste genótipo, as lagartas alimentadas em folhas 

tratadas apresentaram fase larval de 14,03 dias, enquanto as criadas em folhas não tratadas 

concluíram a fase larval em 13,43 dias. Na linhagem PI 134417 não foi observado este efeito 

(Tabela 34). 

Tabela 34. Duração da fase larval de Tuta absoluta criada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentada, quando no 42 ínstar, com folhas dos respectivos genótipos tratadas 
com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 26±0,SºC ;UR: 70±10% e 
fotofase de 14 h. 

Duração * (dias) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 13,43±0,16aA 14,03 ± 0,16 aB 13,71 

PI 134417 16, 18 ± O, 18 bA 15,77 ± 0,24 bA 15,98 

Média 14,78 14,91 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, no desdobramento da
interação, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

No que se refere ao peso de pupas, houve efeito significativo apenas dos 

genótipos, o que foi observado tanto para os machos como para as fêmeas. Considerando-se a 

média entre parcelas tratadas e não tratadas, observa-se que os insetos criados em PI 134417 

apresentaram menor peso (L97 mg para os machos e 2.46 mg para as fêmeas) em relação às 

pupas provenientes dos tratamentos com 'Santa Clara' (2, 73 mg para os machos e 3, 17 mg 

para as fêmeas). A aplicação do patógeno, neste caso, não afetou o peso de pupas (Tabelas 35 

e 36). 
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Tabela 35. Peso de pupas machos de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentada, quando no 4Q ínstar, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 
26±0,SºC ;UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Peso* (mg) 

Tratamentos SemBb ComBb Média 

'Santa Clara' 2,76 ± 0,09 2,70 ± 0,13 2,73 a 

PI 134417 2,01 ± 0,12 1,93±0Jl 1,97 b 

Média 2.38 A 2,32A 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 36. Peso de pupas fêmeas de Tuta absoluta provenientes de lagartas criadas em dois 
genótipos de tomateiro e alimentada, quando no 4Q ínstar, com folhas dos 
respectivos genótipos tratadas com conídios de Beauveria bassiana (Bb). Temp: 
26±0,5ºC ;UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 

Tratamentos 

'Santa Clara' 

Pl 134417 

Média 

SemBb 

3,13 ±0,10 

2,57 ±0.12 

2,84A 

Peso* (mg) 

ComBb 

3,29 ± 0,15 

2,31 ± 0,11 

2,79A 

Média 

3.17 a 

2.46 b 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

4.6.6. Considerações Finais 

A comparação dos resultados obtidos com folhas tratadas com Bb, 

nos quatro ínstares testados, evidencia que, para lagartas de 1 Q ínstar, a mortalidade foi 

causada tanto pela linhagem PI 134417, independente do uso de Bb, como por Bb, 

independente do genótipo em que as lagartas tinham sido criadas antes e após a aplicação 

do referido patógeno. Neste caso, a maior mortalidade ocorreu no tratamento em que a 

linhagem foi associada ao patógeno, não sendo observada interação dos fatores de 

resistência e Bb, ocorrendo, portanto, efeitos independentes e aditivos (Tabela 29). 
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As lagartas que receberam alimento tratado quando recém-eclodidas 

e no 4 º instar foram afetadas apenas por Bb, independente do genótipo, sendo os valores 

de mortalidade semelhantes, nos dois genótipos, e superiores com a aplicação de Bb 

(Tabelas 28 e 33). 

Quando as lagartas no 2º e 3º ínstares receberam alimento tratado, 

constatou-se que a interação foi significativa, sendo a mortalidade no tratamento PI 

134417 mais Bb, maior que o somatório das mortalidades causadas por estes fatores 

isoladamente, o que indica que nestes casos ocorreu sinergismo dos fatores genótipo (PJ 

134417) e Bb (Tabelas 31 e 32). 

O efeito sinergístico, nestes ínstares, fica facilmente evidenciado quando 

se observa que a mortalidade larval no tratamento PI 134417 mais Bb foi praticamente 100% 

enquanto nos demais tratamentos (com exceção de 'Santa Clara' tratada no 3º ínstar) os 

valores da mortalidade foram menores que 50% (Tabelas 31 e 32). A explicação mais 

plausível para estes altos valores de mortalidade (Figura 18) obtidos no tratamento PI 134417 

mais Bb, nestas fases é a mesma discutida no caso dos experimentos com a formulação de Bt, 

ou seja, que as lagartas ficaram se alimentando expostas aos fatores de resistência da PI 

134417, antes da aplicação dos conídios de Bb, mais tempo que aquelas recém-eclodidas e de 

primeiro ínstar, estressando os insetos e tornando-os mais suscetíveis à doença. Esse efeito de 

maior mortalidade foi comentado por Vey & Fargues (1977) que observaram para L.

decemlineata a interferência do alimento na capacidade do inseto de reagir defensivamente e 

superar a infecção provocada por Bb. Hare & Andreadis (1983), por outro lado, observaram 

para a mesma praga, que em plantas resistentes, comparadas com as suscetíveis, ocorreu 

diminuição na sobrevivência das larvas, aumentando a suscetibilidade do inseto ao Bb e 

causando maior mortalidade. 

A não ocorrência de smerg1smo quando as lagartas receberam as 

folhas tratadas no 4º ínstar, possivelmente se deveu à insuficiente concentração de 

conídios eíou ao tempo insuficiente para a penetração destes. o que pode ser evidenciada 

pela mortalidade larval relativamente baixa nos dois genótipos (Tabela 33). 

Igualmente ao observado para os experimentos com aplicação de Bt, 

aparentemente, não ocorreu efeito adverso dos fatores de resistência sobre os conídios de Bb 
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já que não foi observado efeito antagônico entre estes (genótipo e Bb), o qual, segundo alguns 

autores, é constatado quando os aleloquímicos presentes no substrato alimentar dos insetos 

reduzem a patogenicidade de Bb (Alves et al., 1990; Hare & Andreadis, 1983). 

Quando são comparados os quatro ínstares, nos cinco experimentos 

realizados, observa-se que a mortalidade larval total variou em função do estágio no qual as 

lagartas receberam alimento tratado (Figura 18), semelhante ao observado nos experimentos 

com esporos de Bt (Figura 11 ). Assim, constata-se que a menor mortalidade larval observada 

no experimento com lagartas de 1º ínstar alimentadas com folha da PI 134417 mais Bt foi

também observada no experimento com aplicação de Bb para os dois genótipos e de Bt na 

cultivar tratada. No entanto, quando as lagartas de 1º ínstar foram alimentadas com folhas da

linhagem PI 134417 não tratada (experimentos com aplicação de Bb e Bt) ocorreu aumento 

na mortalidade larval, nesta fase, comparada com os demais ínstares testados (Figuras 18 e 

11 ). 

Comparando-se, então, os experimentos com aplicação de Bt e Bb, para 

lagartas de 1 º ínstar, observa-se que a menor mortalidade ocorreu tanto para aquelas 

alimentadas com folhas tratadas com Bt como com Bb em PI 134417 e em 'Santa Clara'. Este 

fato sugere que esta fase do ciclo larval apresenta-se parcialmente "protegida" da ação dos 

patógenos. Esta "proteção" das lagartas não foi causada pelos fatores de resistência, já que 

ocorreu menor mortalidade nos dois genótipos em relação às lagartas recém-eclodidas. 

Observa-se ainda, que nos dois grupos de experimentos (com Bt e Bb), no tratamento PI 

134417 não tratada (Figuras 11 e 18), ocorreu aumento na mortalidade das lagartas, 

demonstrando assim a suscetibilidade desta fase do inseto aos fatores de resistência da Pl 

134417 (França et al., 1984; Lourenção et al., 1985; Giustolin & Vendramim, 1994). Assim, a 

explicação mais plausível para a menor mortalidade, nesta fase, pode estar relacionada ao 

comportamento e ou a suscetibilidade das lagartas aos patógenos. Com relação ao 

comportan1ento das lagartas, observa-se que, nesta fase, elas não raspam as folhas antes de 

penetrarem no mesófilo, como ocorre com lagartas recém-eclodidas. Nesta fase, elas 

penetram rapidamente no mesófilo, expondo-se menos aos patógenos, evitando, pelo menos 

em parte, o contágio inicial (momento em que as lagartas foran1 inoculadas). Quanto à 

suscetibilidade das lagartas aos patógenos, Li et al. (1995), estudando a suscetibilidade dos 
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ínstares larvais de C. rosaceana a Bt, observaram que, todos os estágios larvais do inseto 

foram suscetíveis ao patógeno, mas que o 4º ínstar foi mais suscetível e que o 6º ínstar foi o 

menos. Assim, com relação ao experimento, esta possibilidade pode ter ocorrido, nesta fase, 

demonstrando que o inseto foi menos suscetível ao Bt e ao Bb. 

No experimento com lagartas de 4º ínstar, na PI 134417 tratada com Bb 

(Figura 18), a menor mortalidade observada pode ter sido causada pela baixa concentração de 

conídios utilizada. Outro fator pode ter sido o tempo letal, ou seja, o período necessário para 

que o fungo provocasse a morte das lagartas, pois no último ínstar, ocorre a liberação da 

exúvia antes da penetração dos conídios, o que, segundo Fargues (1972), é um obstáculo 

natural à infecção pelo fungo. Os efeitos dos fatores de resistência da PI 134417 sobre Bb 

podem também ter causado menor mortalidade, já que a aplicação de Bb foi feita sobre as 

folhas, provocando o contato direto dos conídios com substância'> presentes em sua superfície. 

O efeito da planta sobre o patógeno foi comentado por Costa & Gaugler (1989b) que, 

trabalhando com larvas L. decemlineata com a aplicação tópica de conídios, observaram que 

o inseto "protegeu" o fungo dos efeitos dos fatores de resistência da planta.

Com relação à cultivar Santa Clara tratada, observa-se que, a 

conformação da curva obtida para o experimento com aplicação de esporos de Bt (Figura 11) 

e conídios de Bb (Figura 18) foi semelhante, ou seja, nos dois casos ocorreu maior 

mortalidade nos experimentos com lagartas recém-eclodidas e de 3º ínstar e menor 

mortalidade nos experimentos com lagartas de l º, 2º e 4º ínstares. Estes efeitos repetidos nas 

várias fases de desenvolvimento do inseto, tanto nos experimentos com Bt como nos de Bb, 

demonstram que a traça reage de maneira semelhante aos dois patógenos. Este fato confirma 

a suposição feita nos experimentos com Bt, ou seja, que os maiores valores de mortalidades 

ocorridos nos experimentos com lagartas recém-eclodidas e de 3º ínstar, podem ter sido 

devido tanto ao comportamento das lagartas como a sua maior suscetibilidade aos patógenos. 

Quanto às lagartas de 1 º e 2º ínstares, ocorre o mesmo, ou seja, as menores mortalidades 

também podem ser devidas tanto ao comportamento destas como a menor suscetibilidade 

destes ínstares aos dois patógenos. Para lagartas de 4º ínstar, nos experimentos com Bt e Bb. 

a menor mortalidade pode ter sido causada pela baixa concentração de patógenos utilizada e 

somente no caso dos experimentos com Bb, cabe a explicação quanto à proximidade da 
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pupação, ou seja, a ocorrência da liberação do tegumento infectado diminuindo o efeito do 

fungo sobre esta fase. 

Com relação aos tratamentos sem aplicação de patógeno observa-se 

que, também neste caso, a linhagem causou maior mortalidade larval, comparada com a 

cultivar. Essa mortalidade causada pela PI 134417 foi maior nos primeiros ínstares, 

diminuindo com o decorrer do desenvolvimento larval, demonstrando que, o inseto se 

apresenta mais suscetível ao tomateiro selvagem no início do ciclo (Figura 18). 

Os resultados obtidos nestes experimentos com Bb, confirmam 

novamente o efeito da linhagem PI 134417 sobre as lagartas de T. absoluta e, ao mesmo 

tempo, indicam que o referido patógeno é promissor no controle da praga em questão. 
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Figura 18. Mortalidade larval de Tuta absoluta c1iada em dois genótipos de tomateiro e 
alimentadas nos diferentes ínstares com folhas tratadas com conídios de 
Beauveria bassiana. Temp.: 26±0,SºC ;UR: 70±10% e fotofase de 14 h. 
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5. CONCLUSÕES

1. A utilização de placas plásticas (altura de 2,5 cm e diâmetro de 6,2 cm), em laboratório,

mostra-se adequada para observação dos efeitos dos genótipos de Lycopersicon spp. sobre

a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick,1917).

2. A linhagem PI 134417 afeta o desenvolvimento e a sobrevivência da traça.

3. Tanto as lagartas criadas na cv. Santa Clara como aquelas criadas na linhagem PI 134417

apresentam, à 26 e 30ºC, quatro ínstares larvais.

4. As concentrações letais (CL5o) de Bacillus thuringiensis (Bt) e de Beauveria bassiana

(Bb), para lagartas recém-eclodidas da traça, são l,84xl06 esporos/mi de suspensão e

1,0x10
7 

conídios/ml de suspensão, respectivamente.

5. Os entomopatógenos B. thuringiensis e B. bassiana, aplicados nas follias da cv. Santa

Clara e PI 134417, provocam mortalidade em todos os ínstares larvais da traça.

6. A aplicação da formulação de B. thuringiensis e conídios de B. bassiana nas folhas dos

dois genótipos de tomateiro provoca efeito sinérgico ou aditivo destes fatores na

sobrevivência de lagartas, dependendo do ínstar em que estas são alimentadas com folhas

tratadas.
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