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1. RESUMO 

No presente trabalho, objetivou-se avaliar o comportamento do ácaro rajado 

(Tetranychus urticae) na presença de genótipos de tomateiro com diferentes teores 

de zingibereno e provenientes de cruzamentos de Solanum. habrochaites var. 

hirsutum ‘PI 127826’e a cultivar comercial Solanum. lycopersicum “Redenção”. Para 

tanto, investigou-se se os teores desse aleloquímico influenciam a seleção do 

hospedeiro para locomoção destes ácaros. O zingibereno, presente em S. 

habrochaites var. hirsutum (PI-127826) encontra-se nos tricomas glandulares e é um 

aleloquímico que confere resistência a insetos e ácaros-praga do tomateiro. A 

resistência a esses artrópodes-praga é esperada em genótipos com alta densidade 

destes tricomas, que ao mesmo tempo tem alto teor de zingibereno. Características 

observadas neste trabalho em plantas selecionadas para alto teor do aleloquímico. 

Nos ensaios comportamentais, pode-se observar a não preferência de T. urticae, 

pela planta selvagem S. habrochaites var. hirsutum ‘PI 127826 e também pelos 

genótipos com alto teor de zingibereno, RVTZ pl#79; RVTZ pl#142; RVTZ pl#331. 

Plantas com baixo teor de zingibereno, RVTZ pl#09 e a cultivar comercial S. 

lycopersicum “Redenção” foram suscetíveis a T. urticae, tanto para postura, quanto 

para alimentação. Com base nos resultados observados para T. urticae, concluiu-se 

que existe o mecanismo de resistência do tipo “não preferência”, por genótipos com 

alto teor de zingibereno. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Na tomaticultura brasileira, um dos principais problemas é a alta suscetibilidade 

das plantas ao ataque de pragas, as quais estão presentes em todos os sistemas de 

produção. Entre os inúmeros artrópodes-praga que atacam o tomateiro, o ácaro 

rajado, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) está entre os mais 

importantes, pois ninfas e adultos sugam o conteúdo celular, causando 

amarelecimento, necrose e queda de folhas, resultando em perdas econômicas 

significativas (MECK, 2013). Considerando a alta capacidade destrutiva desses 

ácaros, o seu controle é realizado basicamente com agrotóxicos. Assim, o 

desenvolvimento de cultivares com graus elevados de resistência aos ácaros pode 

ser uma alternativa reduzindo os níveis populacionais e incrementando as 



possibilidades de controle em um programa de manejo integrado de pragas (MIP) 

(FREITAS et al., 2000).  

Considerando que as espécies selvagens de Solanum possuem fatores 

químicos e físicos de resistência a artrópodes-praga, nos últimos anos tem-se 

buscado incrementar graus de resistência em cultivares comerciais de S. 

lycopersicum a partir de cruzamentos destes dois grupos de plantas (GONÇALVES 

et al., 2006). Dentre as espécies selvagens, Solanum. habrochaites var. hirsutum ‘PI 

127826’ é uma das mais promissoras em programas de melhoramento genético, 

para resistência a pragas.  Esta espécie possui altas densidades de tricomas 

glandulares do tipo IV (FREITAS et al., 2002) e VI (GIANFAGNA et al., 1992), que 

exudam o zingibereno, composto volátil com ação deletéria sobre artrópodes-praga. 

Segundo Freitas et al (2000), o cruzamento interespecífico de S. lycopersicum x S. 

habrochaites var. hirsutum ‘PI 127826’, resulta em uma geração com maior grau de 

resistência a pragas.  

Desse modo, é possível utilizar a densidade de tricomas e respostas 

comportamentais dos ácaros como parâmetros para a constatação de genótipos 

derivados desses cruzamentos e potenciais para uso em programas de 

melhoramento para resistência a artrópodes-praga (FREITAS et al., 2000). 

 

3. OBJETIVO 
 

No presente trabalho, objetivou-se avaliar o comportamento do ácaro rajado 

(Tetranychus urticae) na presença de genótipos de tomateiro com diferentes teores 

de zingibereno e provenientes de cruzamentos de Solanum. habrochaites var. 

hirsutum ‘PI 127826’e a cultivar comercial Solanum. lycopersicum “Redenção”. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Obtenção dos ácaros 

 

Para início da criação, foram coletados indivíduos de T. urticae no campo 

experimental da Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO Campus 

CEDETEG - Guarapuava – PR. Os adultos coletados foram enviados ao Instituto 

Biológico de Campinas, (Campinas-SP) e identificados em nível de espécie. 



Uma vez confirmada a espécie, foi estabelecida uma criação estoque, na qual 

os ácaros foram mantidos e multiplicados em plantas de feijão de porco (Canavalia 

ensiformis DC.), cultivadas em vasos (5 L) e acondicionadas em sala climatizada 

(25±2ºC, fotofase de 12 horas), sob irrigação diária.  

A partir da criação estoque, deu-se início à criação programada, a qual 

consistia em 10 ácaros adultos (3 machos e 7 fêmeas) mantidos em folíolos 

individuais de feijão de porco, obtidos na parte mediana das plantas. Cada folíolo foi 

mantido em bandejas plásticas (200x300 mm), com a face inferior voltada para cima, 

e sobre uma esponja umedecida em água destilada. 

Os ácaros foram mantidos nos folíolos durante 24 horas, e em seguida os 

adultos foram retirados, permanecendo apenas os ovos. Para a renovação e preparo 

de novas bandejas, os folíolos antigos em estádio de senescência foram colocados 

sobre os folíolos novos, permitindo a passagem dos ácaros. A criação programada 

foi realizada em câmara climatizada tipo BOD (temperatura 25±1ºC, umidade de 

70±10% e fotofase de 12 horas). 

 

4.2 Obtenção dos genótipos de tomateiro e cultivo das plantas 

 

Para obter os genótipos foram realizados cruzamentos interespecíficos entre 

S. habrochaites var hirsutum PI-127826 (espécie selvagem com altos teores de 

zingibereno, fonte de resistência a pragas) e a cultivar ‘Redenção’ S. lycopersicum 

(com baixos teores de zingibereno). A quantificação do teor de zingibereno foi 

realizada segundo metodologia proposta por Freitas et al. (2000). Para esta 

avaliação foram utilizados genótipos contrastantes quanto ao teor de zingibereno, da 

população F2 que foi obtida a partir de sementes de autofecundação de plantas F1 

do cruzamento interespecífico (S. habrochaites var hirsutum x S. lycopersicum 

‘Redenção’). 

A partir da quantificação, selecionou-se plantas com teores contrastantes de 

zingibereno, sendo três genótipos para alto teor (RVTZ pl#79; RVTZ pl#142; RVTZ 

pl#331) e um para baixo teor (RVTZ pl#09), além de S. habrochaites var hirsutum e 

S. lycopersicum ‘Redenção’. Todos os materiais foram clonados a partir do 

enraizamento de brotos axilares retirados das plantas. Os clones foram transferidos 

para vasos com cinco litros de capacidade, e durante o desenvolvimento das 

plantas, foram realizados todos os tratos culturais rotineiros, como adubações, 



irrigação, tutoramento, entre outros, exceto tratamento fitossanitário. As plantas 

foram mantidas em casa de vegetação até os 45-60 dias de idade, quando foram 

utilizadas nos bioensaios. 

 

4.3 Bioensaios com chance de escolha  

 

Com o objetivo de avaliar a preferência das fêmeas do ácaro rajado em relação 

aos genótipos de tomateiro, foram realizados experimentos com chance de escolha 

em arenas. Estas arenas consistiram, em placas de petri (60 mm de diâmetro) 

contendo uma camada de algodão, sobreposta a uma esponja saturada em água 

(Figura 1). Nas extremidades opostas das placas foram inseridos discos foliares (30 

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

lamínula de plástico (10 x 10 mm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Placa de petri contendo uma arena para a realização do bioensaio com 

chance de escolha, para avaliar o direcionamento do ácaro rajado, Tetranychus 

urticae, em relação à os genótipos de tomateiro. 

Todos os discos foliares foram obtidos de folhas medianas das plantas de 

tomateiro com 50 dias de desenvolvimento e dispostos na placa de petri com a face 

inferior voltada para cima. Após montadas as arenas, seis fêmeas adultas dos 

ácaros foram liberadas na porção mediana da lamínula, a qual permitia a livre 

passagem e o acesso dos ácaros aos folíolos de ambas as extremidades. A 

liberação dos indivíduos foi realizada com auxílio de pincel de cerdas finas e sob 

estereomicroscópio. As placas foram mantidas durante 24 horas em câmara 

climatizada tipo BOD (temperatura 25±1ºC, umidade de 70±10% e fotofase de 12 

horas). Após esse período, realizou-se a contagem do número de ácaros presentes 



em cada um dos discos. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente 

casualizado com 8 tratamentos e 5 repetições. 

Os dados referentes aos bioensaios com chance de escolha foram analisados 

pelo teste de qui-quadrado (P≤0,05), testando-se a hipótese de igualdade entre as 

frequências observadas e esperadas de indivíduos que se dirigiam para cada 

tratamento. Por sua vez, os bioensaios de capacidade de locomoção foram 

analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). As análises foram realizadas pelo 

software Statística 7.0 (StatSoft Inc., 2004). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os experimentos foram realizados nos Laboratórios de Entomologia e Fisiologia 

Vegetal, localizados no Departamento de Agronomia, no Campus Cedeteg da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, em Guarapuava, PR (latitude 

25°23'36" S e longitude 51°27'19" W e altitude média de 1100 metros). Os 

experimentos foram realizados durante o período de janeiro a maio de 2013. 

 

6. RESULTADOS 

 

Nos bioensaios de preferência, houve diferença significativa na frequência de 

escolha do ácaro rajado em relação aos genótipos avaliados. Quando se comparou 

os genótipos padrões de resistência e de suscetibilidade, confirmou-se a preferência 

dos ácaros em relação ao padrão suscetível (S. lycopersicum “Redenção”), bem 

como a rejeição ao genótipo utilizado como padrão de resistência (S. habrochaites 

var. hirsutum) (Figura 2 A, B). 

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

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

esse genótipo selvagem, exceto quando a combinação oferecida foi S. habrochaites 

var. hirsutum e F1 (Figura 2 B). Neste último caso, as frequências de escolhas dos 

ácaros não diferiram estatisticamente entre os tratamentos, indicando que ambos os 

genótipos influenciam igualmente o comportamento dos artrópodos e que o genótipo 

F1 proporciona níveis de resistência semelhantes ao padrão resistente. Por outro 

lado, embora os genótipos RVTZ-2011pl#331, RVTZ-2011pl#79, RVTZ-2011pl#142 



tenham sido selecionados pelo alto teor de zingibereno, estes teores não foram 

suficientes para ocasionar uma alteração no comportamento dos ácaros quando o 

genótipo S. habrochaites var. hirsutum foi utilizado como padrão (Figura 2 B).  

A maior diferença de escolha pelo ácaro rajado, pode-se observar na 

combinação de S. habrochaites var. hirsutum X S. lycopersicum (Redenção), onde 

100% dos ácaros escolheram a cultivar Redenção. Isso se deve ao fato, desta 

planta ser o padrão de suscetibilidade, ou seja, o baixo teor de zingibereno, que leva 

o ácaro a optar por esta planta e não pela planta selvagem, que possui alto teor de 

zingibereno (Figura 2 A, B). 

A preferência alimentar do ácaro rajado, confrontado S. lycopersicum 

(Redenção) e os demais genótipos, também apresentou diferença significativa na 

frequência de escolhas (Figura 2 A). Na comparação da preferência alimentar entre 

S. lycopersicum (Redenção) e o genótipo RVTZpl#09, observa-se que, apesar dos 

baixos teores de zingibereno, este genótipo demonstrou certo nível de resistência, 

uma vez que foi rejeitado em relação ao genótipo padrão de suscetibilidade. O 

mesmo ocorreu para os genótipos com altos teores do composto (RVTZ-

2011pl#331, RVTZ-2011pl#79, RVTZ-2011pl#142), que foram rejeitados em relação 

a S. lycopersicum (Redenção) (Figura 2 A). Assim, é provável que na ausência do 

genótipo padrão de suscetibilidade, as diferenças na frequência de escolhas dos 

ácaros sejam mais claramente evidenciadas. 

Esses resultados sugerem que, embora os genótipos selecionados 

demonstrem diferenças quando comparados aos padrões de resistência e de 

suscetibilidade, os seus reais níveis de resistência são mais claramente mensuráveis 

quando estes forem comparados entre si. Valores significativos observados nas 

frequências de escolha, quando comparado S. habrochaites var. hirsutum com os 

demais genótipos comprovam que o aleloquímico zingibereno está presente e causa 

a repelência ao ácaro rajado. 

Gonçalves et al. (2006), em experimento avaliando a repelência ao ácaro 

vermelho, Tetranychus evansi, demonstraram a eficiência de clones com alto teor de 

zingibereno, quando comparado com clones de baixo teor desse aleloquímico. Os 

autores afirmam o grande potencial para utilização de materiais em programas de 

melhoramento que visem a obtenção de plantas resistentes a artrópodes-praga.  
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Figura 2. Frequência de escolhas realizadas pelo ácaro rajado, Tetranychus urticae, 
em relação a genótipos de tomateiro, Solanum lycopersicum. A) Comparação entre 
a cultivar padrão de suscetibilidade, S. lycopersicum Redenção e todas as demais; 
B) Comparação entre o genótipo padrão de resistência, S. habrochaites var. 
hirsutum e todas as demais. (ns) Não significativo; (*) Diferença significativa entre os 
tratamentos (n=48, Qui-quadrado; P<0,05); (**) Diferença significativa entre os 
tratamentos (n=48, Qui-quadrado; P<0,01). 

 

A fim de caracterizar os níveis de resistência dos genótipos selecionados para 

alto e baixo teor de zingibereno, comparou-se cada um deles com os demais 

genótipos, além dos padrões de resistência e de suscetibilidade (Figura 3). Quando 

analisada a frequência de escolha dos ácaros ao genótipo F1 em comparação com 

os demais, observou-se que este genótipo apresenta um alto nível de resistência 

(Figura 3 A). Isso porque os ácaros não diferiram entre as plantas F1 e o padrão de 



resistência, S. habrochaites var. hirsutum, além de serem repelidos por plantas F1 

quando estas foram oferecidas em combinação com outros genótipos de alto teor e 

com genótipos de baixo teor.  

Para as comparações entre o genótipo RVTZpl#09 e os demais, verificou-se 

que este apresenta maior grau de resistência que o padrão de suscetibilidade 

(“Redenção”). Isso ocorreu pelo fato que mesmo RVTZpl#09 sendo baixo teor de 

zingibereno, ele apresenta uma leve presença do aleloquímico, provocando assim 

uma rejeição pelo ácaro, quando comparado ao genótipo Redenção (Figura 3 B). 

Por outro lado, em comparação com genótipos de alto teor de zingibereno, este 

genótipo mostrou-se suscetível, em detrimento aos altos teores de zingibereno.  

Analisando a frequência de escolha do ácaro rajado em relação aos 

genótipos selecionados para altos teores de zingibereno, RVTZpl#142, RVTZpl#79 e 

RVTZpl#331, verificou-se graus aproximados de resistência entre eles, não sendo 

possível a diferenciação precisa entre eles (Figura 3 C, D, E). Embora o RVTZpl#79 

tenha ocasionado repelência nos ácaros quando comparado com o RVTZpl#142, 

aquele genótipo não demonstrou diferença em relação a RVTZpl#331. Assim, 

contrastando-se o genótipo RVTZpl#79 com todos os demais, verifica-se que este 

apresenta grau de resistência maior do que RVTZpl#142 e semelhante a 

RVTZpl#331. Entretanto, quando comparados estes dois genótipos entre si, não se 

observa diferença na frequência de escolhas e, consequentemente, não é possível 

diferenciar os graus de resistência entre eles. 

De qualquer modo, os resultados do presente estudo confirmam a repelência 

causada pelos genótipos de alto teor de zingibereno em relação aos de baixo teor e 

ao padrão de suscetibilidade, uma vez que os ácaros evitaram tais plantas, assim 

como o fizeram para as plantas utilizadas como padrão de resistência (Figura 3 C, D, 

E). 

De acordo com War et al. (2012) as plantas são capazes de emitir compostos 

que alteram o comportamento de artrópodes herbívoros a ponto de reduzir o 

sucesso de busca hospedeira, podem estar expressando resistência do tipo 

antixenose. Em tomateiro, este tipo de resistência já foi relatado em grande escala e 

em relação a diferentes grupos de artrópodes, para o ácaro rajado, Weston e Snyder 

(1990) realizaram testes de repelência em folíolos de tomateiro (Solanum spp), 

demonstrando a resistência por antixenose ao ácaro rajado. 
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Figura 3. Frequência de escolhas realizadas pelo ácaro rajado, Tetranychus urticae, em relação a genótipos de tomateiro, 

Solanum lycopersicum. A) Comparação entre a planta, F1 e todas as demais; B) Comparação entre a planta RVTZ-2011pl# 09 e 

todas as demais; C) Comparação entre a planta RVTZ-2011pl# 142 e todas as demais; D) Comparação entre a planta RVTZ-

2011pl# 79 e todas as demais; E) Comparação entre a planta RVTZ-2011pl# 331 e todas as demais (ns) Não significativo; (*) 

Diferença significativa entre os tratamentos (n=48, Qui-quadrado; P<0,05); (**) Diferença significativa entre os tratamentos (n=48, 

Qui-quadrado; P<0,01). 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os mecanismos de resistência ao ácaro rajado apresentados pelo acesso PI-

127826 de S. habrochaites var.hirsutum e pelos genótipos selecionados para alto 

teor de Zingibereno, RVTZ-2011pl#331, RVTZ-2011pl#79,  RVTZ-2011pl#142, são 

do tipo antixenose ou não-preferência, promovidos pelo aleloquímico zingibereno. 
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