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RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de detectar e monitorar a resistência de popuçaões 

brasileiras da traça do tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

para elaborar plano de manejo desta resistência. Foram estabelecidas curvas 

concentração-mortalidade para os principais inseticidas usados no Brasil para 

controle de T. absoluta. O nível de resistência foi estabelecido através da relação 

CL80/ dose recomendada. As populações de T. absoluta não apresentaram 

resistência aos inseticidas dos grupos das avermectinas, naturalyte e oxadiazianas. 

As populações de T. absoluta das regiões Sudeste e Centro-Oeste (Cerrado) não 

apresentaram resistência a bifenthrin. Já a população do estado de Pernambuco 

não apresentou resistência ao teflubenzuron. Foi estabelecido um plano de manejo 

da resistência de populações de T. absoluta para as regiões Sudeste, Centro-Oeste 

(Cerrado) e Nordeste em função do sistema e época de cultivo. 

Palavras chave: Lycopersicon esculentum, resistência a inseticidas, Tuta absoluta, 

controle químico. 

 

ABSTRACT 

Management insecticide resistance in the tomato: Susceptibility of populations 

South American tomato pinworm to insecticides 

 

This work aimed the detection and monitoring of insecticide resistance of Brazilian 

populations of South American tomato pinworm Tuta absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) for elaboration of a management plan of their resistance. 

Concentration-mortality curves were established for main insecticides used in the T. 

absoluta control in Brazil. The resistance level was established through of the 

relationship CL80/ field recommended dosage. The T. absoluta populations haven’t 
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presented insecticide resistance to the avermectins, naturalyte, and oxadiazians. 

The T. absoluta populations of the Southeast and Center-west of Brazil haven’t 

presented resistance the bifenthrin. The population of the Pernambuco State haven’t 

presented resistance for the teflubenzuron. A plan of management insecticide 

resistance to T. absoluta populations was elaborated for the Center-west, Southeast, 

and Northeast of Brazil in function of the cultivation system and season. 

Key words: Lycopersicon esculentum, insecticide resistance, Tuta absoluta, 

chemical control. 

 

INTRODUÇÃO 

É grande o número de aplicações de inseticidas pelos tomaticultores no controle de 

pragas, sobretudo para a traça do tomateiro Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) que constitui praga-chave da cultura (Picanço et al., 1996b, 1998). 

Entretanto, a aplicação de muitos destes inseticidas não tem alcançado a eficiência 

de controle desejada (Guedes et al., 1994; Leite et al., 1998b). Entre as possíveis 

razões para esta baixa eficiência está a resistência deste inseto-praga a inseticidas 

(Siqueira et al., 2000). Como conseqüência da resistência, a dosagem e/ou o 

número de aplicações de inseticidas são aumentados, gerando problemas 

ecológicos, econômicos e toxicológicos (Knight & Norton, 1989; Roush & Tabashnik, 

1990; Denholm & Rowland, 1992). Dessa forma, a tomaticultura carece de estudos 

que visem a detecção e monitoramento adequado de populações de T. absoluta 

resistentes a inseticidas, minimizando os impactos sociais e ecológicos por parte 

dos inseticidas mediante adequadas táticas de manejo de populações de insetos 

resistentes a inseticidas. Assim, o objetivo desse estudo foi obter uma visão geral da 

situação da resistência da traça do tomateiro a inseticidas mais utilizados no seu 

controle bem como a inseticidas novos, através do estabelecimento de curvas 

concentração-mortalidade para populações de T. absoluta provindas de regiões 

produtoras de tomate para, a partir dos resultados, elaborar um plano de manejo da 

resistência dessa praga a inseticidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sete populações de Tuta absoluta foram utilizadas nos bioensaios. Essas 

populações, provindas de regiões brasileiras produtoras de tomate, foram mantidas 
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na ausência de inseticidas, em gaiolas com folhas de tomateiro cv. Santa Clara 

cultivado em casas de vegetação e criadas conforme Leite et al. (1998a). Os 

bioensaios foram conduzidos no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da 

Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais. 

Para os inseticidas de ação lenta (Aciluréias e BT - Cry Iab), o delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com três repetições. Para se traçar as 

curvas concentração-mortalidade foram utilizadas pelo menos quatro concentrações 

de cada inseticida. Na testemunha as folhas foram imersas em água. Em todos os 

tratamentos foi utilizado o espalhante adesivo N-dodecilbenzeno sulfonato de sódio 

320 CE na concentração de 20 mL/100 L de calda, conforme a recomendação 

(Andrei, 1999). Antes da imersão, após terem sido colhidas, o pecíolo das folhas 

foram mergulhados em água contida num recipiente de vidro com capacidade de 

100 mL, de gargalo fino, e com algodão hidrofóbico envolveu-se os pecíolos 

tampando os recipientes. Após a imersão nas caldas inseticidas por cinco segundos, 

as folhas foram submetidas a um fluxo de ar, em laboratório, para remoção do 

excesso de umidade e, posteriormente, foram acondicionadas em garrafas plásticas 

de refrigerante de 2 litros de capacidade. Foram colocadas 20 larvas de 1
o
 instar 

sobre as folhas. As garrafas plásticas foram levadas para estufa incubadora mantida 

na temperatura de 25 ± 0,5°C e umidade relativa de 75 ± 5%. Oito dias depois 

(tempo suficiente para que as larvas passasem por pelo menos duas ecdises) 

Coelho & França (1987) avaliaram a mortalidade dos insetos em cada unidade 

experimental e os resultados foram corrigidos em relação a mortalidade ocorrida na 

testemunha pela fórmula de Abbott (1925). 

Para os inseticidas de impacto rápido (neurotóxicos), o delineamento foi 

inteiramente casualizado com quatro repetições. Folhas de tomate da cultivar Santa 

Clara foram imersas, por cinco segundos, em seis concentrações de cada inseticida 

(diluídos em água) e em água (testemunha). Em todos os tratamentos foi utilizado o 

espalhante adesivo N-dodecilbenzeno sulfonato de sódio 320 CE na concentração 

de 20 mL/100 L de calda, conforme a recomendação (Andrei, 1999). As folhas 

foram colocadas para secar por duas horas, e após a secagem, foram 

acondicionadas em placas de Petri de 9 cm de diâmetro por 2 cm de altura. Em 

cada placa foram colocadas 10 larvas de 3
o
 instar. As placas de Petri foram levadas 

para estufa incubadora a temperatura de 25  0,5 oC e umidade relativa de 75  
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5%. Quarenta e oito horas depois, foram contados os insetos mortos em cada 

unidade experimental e os resultados foram corrigidos em relação à mortalidade 

ocorrida na testemunha (Abbott, 1925). 

Determinou-se, por análise de próbite, curvas concentração-mortalidade cuja 

probabilidade de aceitação do 
2
 fosse maior que 0,05. Por meio destas curvas 

foram estimadas as concentrações letais (Finney, 1971). Foi calculado o Índice de 

Resistência (IR) para cada inseticida pela expressão: IR = CL80 estimada/ Dose de 

campo recomendada do inseticida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados se encontram nas Tabelas 1 a 3. Os inseticidas testados, 

representantes dos principais grupos químicos utilizados no controle da traça do 

tomateiro foram agrupados segundo a intensidade de resistência das populações 

em 2 grupos. O Grupo 1 compreende os inseticidas que apresentaram índice de 

resistência (IR) inferior a 5, sendo nesse caso a resistência considerada ausente ou 

não detectada; o Grupo 2 inclui inseticidas com IR maior que 5, sendo a resistência 

considerada presente ou detectada. De acordo com a proveniência das populações 

de T. absoluta estabeleceu-se um programa de manejo da resistência para cada 

macrorregião produtora de tomate. As macrorregiões delimitadas foram Cerrado, 

representada por populações de Goiás e Minas Gerais e caracterizada por cultivos 

de tomate industrial; Sudeste, representada por populações de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, predominando cultivos de tomate para mesa 

e, Nordeste, representada pela população de Pernambuco (Tabela 1). 

Para as macrorregiões do Cerrado e Sudeste, avermectinas (abamectin), naturalyte 

(spinosad), oxadiazianas (indoxacarb) e bifentrin foram, em ordem crescente, os 

inseticidas que apresentaram o menor grau de resistência dentre os produtos 

testados, sendo portanto, agrupados no Grupo 1. Para Pernambuco observou-se o 

mesmo padrão, com exceção do inseticida teflubenzuron que foi classificado no 

grupo 1 no lugar de bifentrin. (Tabela 1). Portanto, esses inseticidas ou grupos de 

inseticidas podem ser recomendados para uso no manejo de T. absoluta nessas 

macrorregiões, visto que a resistência de populações dessa praga a esses produtos 

é praticamente nula (Tabela 3). Os piretróides, juntamente com Bt Cry Iab e 

deltametrina+triazophos apresentaram grau intermediário de resistência, enquanto 
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que as aciluréias, inseticidas reguladores de crescimento, apresentaram índices 

maiores de resistência em todas as macrorregiões (Tabela 1). 

Considerando o clima da região, o sistema de cultivo de tomate, a estação do ano, a 

ocorrência de pragas e necessidade de controle químico, foi elaborado uma 

classificação dos cultivos quanto ao risco de resistência de T. absoluta a inseticidas 

(Tabela 2). Na macrorregião do Cerrado o risco de resistência é alto ao longo de 

todo o ano em qualquer sistema de cultivo por causa das condições favoráveis a 

ocorrência da praga. Nas outras duas macrorregiões, o risco é moderado no período 

chuvoso e alto no período seco para cultivos a céu aberto, e alto ao longo de todo o 

ano em cultivos sob ambiente protegido. Portanto, em se tratando de controle 

químico, recomenda-se que onde o risco for alto (Tabela 2) se use apenas 

inseticidas classificados no Grupo 1 (Tabelas 3), e que onde o risco for moderado se 

use inseticidas do Grupo 1 alternados com outros inseticidas, evitando em ambos os 

casos, aplicações sucessivas de inseticidas pertencentes ao mesmo grupo químico 

(Omoto & Guedes, 1998). 

Para finalizar, ressaltamos a importância do uso adequado dos inseticidas dentro da 

perspectiva do manejo integrado pragas nos cultivos de tomate, principalmente 

naqueles cujo risco de resistência é alto. Esse uso adequado envolve, entre outras 

coisas, a correta identificação do inseto-praga e monitoramento de suas populações 

bem como a dos seus inimigos naturais, o planejamento de estratégias e táticas de 

manejo integrado no contexto da região, além da maximização da integração e uso 

de técnicas alternativas de controle de T. absoluta (Pedigo, 1989; Denholm & 

Rowland, 1992; Picanço & Guedes, 1999). Assim, práticas como a escolha do local 

de plantio de tomate, manipulação do ambiente de cultivo para manutenção e/ou 

incremento do controle biológico natural, bom manejo cultural e eliminação de restos 

culturais e/ou de cultivos de tomate abandonados são exemplos de procedimentos 

básicos que, se adotados em conjunto, contribuem para um controle eficiente das 

populações de T. absoluta e, consequentemente, permitem prevenir, retardar ou 

reverter a evolução da resistência deste inseto-praga a inseticidas (Picanço, 1996a; 

Paula, 1997; Omoto & Guedes, 1998; Picanço & Marquini, 1999). 

 

LITERATURA CITADA 

ABBOTT, W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of 

Economic Entomology v.18, n.1, p.265-266, 1925. 



 6 

ANDREI, E. Compêndio de defensivos agrícolas. 6. ed. São Paulo: Andrei, 1999. 

676p. 

COELHO, M.C.F.; FRANÇA, F.H. Biologia, quetotaxia da larva e descrição da pupa 

e adulto da traça-do-tomateiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira v.22, p.129-

135, 1987. 

DENHOLM, I.; ROWLAND, M.W. Tactics for managing pesticide resistance in 

arthropods: theory and practice. Annual Review of Entomology v.37, p.91-112, 

1992. 

FINNEY, D.J. Probit analysis. 3ed. London: Cambridge University, 1971. 333p. 

GUEDES, R.N.C.; PICANÇO, M.C.; MATIOLI, A.L.; ROCHA, D.M. Efeito de 

inseticidas e sistemas de condução do tomateiro no controle de 

Scrobipalpuloides absoluta (Meyrick), (Lepidoptera: Gelechiidae). Anais da 

Sociedade Entomológica do Brasil v.23, n.2, p.321-325, 1994.  

KNIGHT, A.L.; NORTON., G.W. Economics of agricultural pesticide resistance in 

arthropods: theory and practice. Annual Review of Entomololgy v.34, p.293-313, 

1989. 

LEITE; G.L.D.; PICANÇO, M.C.; AZEVEDO, A.A.; ZURITA, Y.; MARQUINI, F. 

Oviposicion y mortalidad de Tuta absoluta en Lycopersicon hirsutum. Manejo 

Integrado de Plagas v.22, n.1, p.26 34, 1989a. 

LEITE, G.L.D.; PICANÇO, M.C.; GUEDES, R.N.C.; GUSMÃO, M.R. Selectivity of 

insecticides with and without mineral oil to Brachygastra lecheguana (Latreille) 

(Hymenoptera: Vespidae), a predator of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae). Ceiba v.39, n.3-6, 1998b. 

OMOTO, C.; GUEDES, R.N.C. Resistência de pragas a pesticidas: princípios e 

práticas. Mogi Mirim: IRAC-BR. 1998. 24p. 

PAULA, S.V. Incidência de pragas e reflexos na produção do tomateiro em função 

da adoção de nível de controle e de faixas circundantes. Viçosa: UFV, 1997. 

90p. Dissertação de Mestrado. 

PEDIGO, L.P. Entomology and pest management. New York: Macmillan, 1989. 

646p. 



 7 

PICANÇO, M.C.; MARQUINI., F. Manejo integrado de pragas de hortaliças em 

ambiente protegido. Informe Agropecuário v.20, n.200/201, p.126-133, 1999. 

PICANÇO, M.C.; GUEDES., R.N.C. Manejo integrado de pragas no Brasil: situação 

atual, problemas e perspectivas. Ação Ambiental v.2, n.4, p.23-27, 1999. 

PICANÇO, M.C.; LEITE, G.L.D.; MADEIRA, N.R.; SILVA, D.J.H.; MYAMOTO A.N. 

Efeito do tutoramento do tomateiro e seu policultivo com milho no ataque de 

Scrobipalpuloides absoluta e Helicoverpa zea no tomateiro. Anais da Sociedade 

Entomológica do Brasil v.25, n.2, p.175-180, 1996a. 

PICANÇO; M.C.; SILVA, E.A.; LOBO, A.P.; LEITE, G.L.D. Adição de óleo mineral a 

inseticidas no controle de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) e 

Helicoverpa zea (Bod.) (Lepidoptera: Noctuidae) em tomateiro. Anais da 

Sociedade Entomológica do Brasil v.25, n.3, p.495-499, 1996b. 

PICANÇO; M.C.; LEITE, G.L.D.; GUEDES., R.N.C.; SILVA, E.A. Yield loss in 

trellised tomato affected by insecticidal sprays and plant spacing. Crop Protection 

v.17, n.5, p.447-452, 1998. 

ROUSH, R.T.; TABASHNIK, B.E. Pesticide resistance in artrhopods. New York: 

Chapman and Hall, 1990. 

SIQUEIRA, H.A.A; GUEDES., R.N.C.; PICANÇO; M.C. Insecticide resistance in 

populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Agricultural and Forest 

Entomology v.2, n.2, p.147-153, 2000. 



 8 

Tabela 1. Classificação dos inseticidas com base no Índice de Resistência (IR) da concentração letal 80% 

(laboratório) / concentração de campo recomendada, de acordo com a macrorregião produtora de tomate. 

Viçosa, MG, 1999/2002. 

 

MACRORREGIÕES CLASSIFICAÇÃO 

 GRUPO 1* GRUPO 2** 

 Avermectinas Piretróides 

Cerrados – MG/GO Naturalyte BT - Cry Iab 

 Oxadiazinas Deltametrina+Triazophos 

 Bifentrin Aciluréias 

 Avermectinas Piretróides 

Sudeste – 
SP/MG/RJ/ES 

Naturalyte Deltametrina+Triazophos 

 Oxadiazinas BT - Cry Iab 

 Bifenthrin Aciluréias 

 Avermectinas BT - Cry Iab 

São Félix – PE Naturalyte Piretróides 

 Oxadiazinas Aciluréias 

 Teflubenzuron  

* Resistência não detectada. **Resistência detectada. 
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Tabela 2. Classificação dos cultivos de tomate quanto ao risco de resistência de 

Tuta absoluta a inseticidas. Viçosa, MG, 1999/2002. 

 

 SISTEMA DE CULTIVO 

MACRORREGIÕES Industrial Mesa Cultivos 

  Período das 

Águas 

Período Seco Protegid

os 

          

Cerrados - MG/GO         

          

          

Sudeste - 
SP/MG/RJ/ES 

        

          

          

PE (São Félix)         

          

 

   = Risco Moderado 

  = Alto Risco 

 

Tabela 3. Inseticidas recomendados para o controle de Tuta absoluta por 

macrorregião. Viçosa, MG, 1999/2002. 

 

MACRORREGIÕES INSETICIDAS 

Cerrados - MG/GO Avermectinas 
 Naturalyte 
 Oxadiazinas 
 Bifentrin 

Sudeste - SP/MG/RJ/ES Avermectinas 
 Naturalyte 
 Oxadiazinas 
 Bifenthrin 

S. Félix - PE Avermectinas 
 Naturalyte 
 Oxadiazinas 
 Teflubenzuron 

 


