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A traça do tomateiro Tuta absoluta é considerada uma das principais pragas da tomaticultura e as 

suas larvas afetam a produtividade, por reduzirem a área fotossintética ao se alimentarem do 

mesófilo foliar e broquearem o fruto. O principal método de controle de T. absoluta é realizado 

por meio de inseticidas. Em consequência do uso indiscriminado de inseticidas tem-se verificado 

a contaminação do meio ambiente e o desenvolvimento de resistência dessa praga ao inseticida. 

Uma alternativa ao controle químico é a utilização de variedades resistentes, sendo necessário a 

busca alternativa de variabilidade genética. Desta forma, os bancos de germoplasma são 

importantes para a obtenção de variabilidade genética em acessos com genes que conferem 

resistência à pragas. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar acessos de tomateiros 

Solanum sp. do Banco de Germoplasma de Hortaliças da UFV (BGH-UFV) com potencial para 

melhoramento genético. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa-

Campus de Rio Paranaíba, MG. O delineamento experimental foi em blocos cazualizados com 

11 tratamentos (BGH 1497, 2064, 2119, 2214, 2233, 4309, 674, 985, LA 716, PI 127826, PI 

134417 e ‘Santa Clara’) e 16 repetições. Realizou-se contagem direta de minas com larvas 

mortas e vivas da traça do tomateiro quinzenalmente na planta inteira. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e suas médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 

p<0,05. Verificou-se diferenças significativas no número de lagartas de T. absoluta mortas e 

vivas entre os tratamentos (acessos+Santa Clara) e entre as datas de avaliação. As densidades 

médias variaram de 0,00 a 10,55 minas de com lagartas vivas de T. absoluta e com minas mortas 

de 0,00 a 7,03. Os acessos BGHs 4309, 985; PIs 127826 e 134417; e LA 716 apresentaram 

baixas densidades de minas vivas, com 0,39; 1,95; 0,00; 0,78 e 0,00, respectivamente. Já os 

outros acessos testados não diferiram nas densidades de minas da variedade suscetível (Santa 

Clara). Por outro lado, o número de lagartas mortas foi maior em ‘Santa Clara’. Portanto, os 

acessos BGHs 4309, 985; PIs 127826, 134417 e LA 716 do BGH-UFV são indicados para serem 

utilizados no programa de melhoramento para obtenção de variedades resistentes à T. absoluta. 
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