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Os tricomas em tomateiro proporcio-
nam proteção limitando o acesso

de insetos à superfície da planta pela sua
densidade, ou pela produção de toxinas.
Em particular, tricomas glandulares fun-
cionam como barreiras na atividade de ali-
mentação de vários insetos (Tingey &
Gibson, 1978), determinando a resistên-
cia de espécies silvestres a determinadas
pragas (Kalloo, 1992). A resistência de
plantas a insetos, tendo como causa cer-
tos tipos de tricomas, tem sido exaustiva-
mente estudada (Dimock & Kennedy,
1983; Kennedy & Sorenson, 1985;
Goffreda et al., 1989; Hawthorne et al.,
1992; Rodriguez et al. 1993, Ventura &
Vendramim, 1996; Leite et al., 1999) e
algumas diferenças morfológicas existen-
tes entre os tricomas foram encontradas
(Channarayappa et al., 1992; Aragão,
1998a). Foram identificados tricomas
glandulares como o do tipo I que apresen-
ta maior comprimento em comparação aos
demais glandulares (cerca de 1,5-2,5 mm),
com presença de glândula unicelular em
sua extremidade apical; glandular do tipo
IV que assemelha-se ao tipo I, tendo como
diferença básica o seu comprimento (0,2-
0,4 mm); glandular do tipo VI que possui
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RESUMO
Foram identificados os tipos de tricomas em alguns genótipos

de Lycopersicon, utilizando microscópio eletrônico de varredura.
Foram utilizados os genótipos L. hirsutum (PI 127826 e PI 127827),
L. hirsutum var. glabratum (PI 134417), L. pennellii (LA 716) e L.
esculentum (híbrido Bruna VFN e Santa Clara). Os tricomas glan-
dulares encontrados foram tipo IV em LA 716, PI 127826, PI 127827
e PI 134417; tipo VIc em PI 127826, PI 127827, PI 134417 e Santa
Clara; tipo VII em PI 127826, PI 127827 e PI 134417; tipo I em PI
127826, PI 127827, PI 134417, híbrido Bruna VFN e Santa Clara;
tipo VIa em híbrido Bruna VFN. Os tricomas não glandulares ob-
servados foram: tipo Va em PI 127826, PI 127827, PI 134417, híbri-
do Bruna VFN e Santa Clara; VIII em híbrido Bruna VNF e os tipos
III e Vb em Santa Clara.

Palavras-chave: Lycopersicon hirsutum, Lycopersicon hirsutum
var. glabratum, Lycopersicon pennellii, Lycopersicon esculentum.

ABSTRACT
Types of trichomes in Lycopersicon genotypes.

The types of trichomes in some Lycopersicon genotypes were
identified using the scanning electron microscope. The tomato
genotypes observed were L. hirsutum (PI 127826 and PI 127827),
L. hirsutum f. glabratum (PI 134417), L. pennellii (LA 716) and L.
esculentum (Bruna VFN hybrid and Santa Clara). The following
glandular trichomes were found: type IV in LA 716, PI 127826, PI
127827 and PI 134417; type VIc in PI 127826, PI 127827, PI 134417
and Santa Clara; type VII in PI 127826, PI 127827 and PI 134417;
type I in PI 127826, PI 127827, PI 134417 , Bruna VFN hybrid and
Santa Clara; type VIa in Bruna VFN hybrid. The following
nonglandular trichomes were observed: type Va in PI 127826, PI
127827, PI 134417, Bruna VFN Hybrid and Santa Clara; type VIII
in Bruna VNF hybrid and types III and Vb in Santa Clara.

Keywords: Lycopersicon hirsutum, Lycopersicon hirsutum var.
glabratum, Lycopersicon pennellii, Lycopersicon esculentum.
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o corpo que se afila da base para a extre-
midade apical, encerrando na formação de
uma glândula multicelular composta de 4
lóbulos, com comprimento variando de
0,2-0,4 mm. O tricoma glandular do tipo
VI é o de maior importância para a resis-
tência a artrópodes e no mesmo estão con-
tidas as maiores concentrações de 2-TD.
O tricoma glandular do tipo VII que apre-
senta glândula multicelular composta de
4 lóbulos, bem mais evidenciada que a do
tipo VI, sendo que seu corpo mantem-se
com diâmetro uniforme desde a base até
a extremidade apical e é o menor tricoma,
com comprimento de 0,05-0,1 mm.

Considerando a importância do co-
nhecimento dos tipos de tricomas envol-
vidos na proteção da planta ao ataque
de pragas, este trabalho teve por objeti-
vo identificar os tipos dessa estrutura
existentes em alguns genótipos de
Lycopersicon.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na UNESP
em Jaboticabal (SP). Os genótipos uti-
lizados foram PI 127826 e PI 127827
(L. hirsutum), PI 134417 (L. hirsutum

var. glabratum), LA 716 (L. pennellii),
e híbrido Bruna VFN e Santa Clara (L.
esculentum). A semeadura ocorreu em
bandeja de plástico contendo substrato
e após vinte e oito dias, cada muda foi
transplantada para vaso de 3 litros de
capacidade, contendo três partes de solo,
uma parte de areia e uma parte de com-
posto orgânico. A adubação foi 1,5 g de
superfosfato simples; 0,3 g de cloreto
de potássio; 0,3 g de nitrato de amônio
por kg de solo. As plantas foram
mantidas em casa-de-vegetação e aos
trinta dias de idade foram coletados três
folíolos dos terços superior, mediano e
inferior, das plantas de cada genótipo.
Os folíolos foram lavados em água cor-
rente e fixados com glutaraldeído a 3%,
em solução tampão de fosfato de potás-
sio 0,05M e pH 7,4 à temperatura de 8ºC,
por 72 horas. Após a fixação inicial em
glutaraldeído, cada material foi lavado
seis vezes na solução tampão pura, em
um intervalo de 15 minutos, sendo, em
seguida, pós-fixados em tetróxido de
ósmio a 2%, no mesmo tampão. A desi-
dratação dos materiais foi realizada em
série de etanol (30; 50; 70; 80; 90; 95;
100; 100 e 100%) e secos em secador
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de ponto crítico, utilizando-se CO2. A
seguir foram montados, metalizados
com 35 nm de ouro-páladio em
metalizador Denton Vaccum Desk II e
elétron-micrografados em microscópio
eletrônico de varredura JEOL JSM
5410, operado em 15 KV.

A metodologia para visualizar os ti-
pos de tricomas foi baseada em Luckwill
(1943) citado por Channarayappa et al.
(1992) e as elétron-micrografias foram
realizadas na página abaxial, local de
maior preferência dos insetos e ácaros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação dos diferentes tricomas
encontrados na superfície abaxial de
folíolos das espécies de tomateiro está
apresentada na Tabela 1, enquanto os
seus formatos e aspectos estão dispos-
tos na Figura 1.

Figura 1. Elétron-micrografias de varredura dos tricomas presentes na superfície abaxial de folíolos de Lycopersicon ssp.: 1A) Glandular
do tipo IV; 1B) Não glandular do tipo Va; 1C) glandular do tipo VIc; 2A) Glandular do tipo VII; 2B) Não glandular do tipo III; 2C) Não
glandular do tipo Vb; 3A) Glandular do tipo VIa; 3B) Glandular do tipo I; 3C) Não glandular do tipo VIII. Jaboticabal, UNESP, 1999.
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Tabela 1. Tipos de tricomas na superfície abaxial de folíolos de espécies de Lycopersicon.
Jaboticabal, UNESP, 1999.

Para L. pennellii (LA 716) foi ob-
servado o tricoma glandular do tipo IV
(Figura 1-1A). As folhas, caule e frutos
da maioria das linhagens desta espécie
estão recobertos com esse tipo, que
exsudam uma substância pegajosa cons-

tituída de cerca de 90% de acil-açúca-
res (Burke et al., 1987) e o principal
componente é o 2,3,4 tri-O-acil-açúcar
(Hawthorne et al., 1992). Este fato tam-
bém foi relatado por Liedl et al. (1995)
que observaram a relação da presença
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de acil-açúcar ao mecanismo de resis-
tência de L. pennellii 716, a espécies de
mosca branca e de outros insetos.

Os tricomas glandulares dos tipos IV,
VIc e não glandular Va, (Figura 1-1B),
glandular do tipo VII (Figura 1-2A) e
glandular do tipo I (Figura 1-3A) foram
encontrados em L. hirsutum (PI 127826
e PI 127827). Os mesmos tipos foram
observados por Channarayappa et al.
(1992) em L. hirsutum (LA 386 e LA
1777), que ressaltaram também a exis-
tência de exsudato pegajoso, eliminado
pelo tricoma glandular do tipo VIc, res-
ponsável pela captura de insetos, como
a mosca-branca. Esses autores verifica-
ram ainda a ocorrência de mais um tipo
de tricoma, o não glandular do tipo III,
que não foi observado no presente tra-
balho. A ausência, baixa ou elevada den-
sidade de um tipo de tricoma em uma
determinada espécie de Lycopersicon
pode estar associada ao fato de existir
diferentes acessos da mesma espécie ou
até mesmo à influência de outros fato-
res como, o fotoperíodo, nas densida-
des de tricomas dos tipos IV e VI de L.
hirsutum (Snyder et al., 1998), a idade
da planta (Leite et al., 1999), o nível de
adubação (Marschner, 1995; Leite et al.,
1999) e a posição da folha no dossel
(Leite et al., 1995; Picanço et al., 1995).

Os tricomas presentes no L. hirsutum
var. glabratum (PI 134417) foram os
glandulares IV, VIc e não glandular Va
(Figura 1-1A), glandular do tipo VII (Fi-
gura 1-2A) e glandular do tipo I (Figura
1-3B). Aragão et al. (1998b) encontra-
ram nesse material os tricomas glandu-
lares I, IV, e VI, VII e os tipos não glan-
dulares II, III, V. Desses, o mais impor-
tante é o tipo IV, pois confere resistência
a vários insetos, como à traça Phthorimae
operculella relatado por Ventura &
Vendramim (1996) por possuir elevados
teores (66,70 mg/cm2) de aleloquímicos
2-tridecanona + 2-undecanona em rela-
ção aos outros genótipos.

Para a espécie L. esculentum, o hí-
brido Bruna VFN apresentou os tipos
glandulares I e VIa (Figura 1-3A e 3B)
e os não glandulares Va (Figura 1-1B) e
VIII (Figura 1-3C), enquanto a cultivar
Santa Clara apresentou os tricomas glan-
dulares dos tipos VIc (Figura 1-1C) e I
(Figura 1-3B) e os não glandulares Va
(Figura 1-1B) e III e Vb (Figura 1-2B e
2C, respectivamente). Channarayappa et
al. (1992) não encontraram o tricoma

não glandular do tipo Va na página
abaxial das folhas de plantas de L.
esculentum (cv. Pusa Ruby), mas veri-
ficaram esse tricoma na página adaxial.
A espécie L. esculentum avaliada por
esses autores teve em comum o tricoma
glandular do tipo VIa com o híbrido
Bruna VFN e os tricomas não glandula-
res Vb e VIa com o Santa Clara.

Considerando a relação dos tricomas
glandulares com a resistência a insetos
e ácaros, o conhecimento dos vários ti-
pos de tricomas presentes nas espécies
de Lycopersicon spp. podem ser de gran-
de valia para o melhoramento de plan-
tas visando gerar variedades resistentes
a pragas.
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