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RESUMO 

 

ZEIST, André Ricardo. Componentes fisiológicos e divergência genética em espécies e 

cruzamentos interespecíficos de tomateiro. Guarapuava: UNICENTRO, 2017. 171p. (Tese –

Doutorado em Produção Vegetal). 

 

Estudos dos aspectos reprodutivos intra e interespecíficos em tomateiro são de fundamental 

importância, considerando que possibilitam maximizar as taxas de sucesso dos cruzamentos 

artificiais e permitem que alelos de interesse agronômico, presentes em espécies silvestres, 

sejam explorados por programas de melhoramento genético. Também devem ser tema de 

estudos, pesquisas básicas que proporcionem a descoberta de novas funções biológicas 

presentes na variabilidade interespecífica, que corroborem com o desenvolvimento e seleção 

de genótipos que melhor se adaptem a determinadas condições edafoclimáticas. O objetivo 

com este trabalho foi estudar aspectos reprodutivos dos cruzamentos interespecíficos, 

componentes fisiológicos e a divergência genética de acessos de espécies e híbridos 

interespecíficos de tomateiro, gerando assim, informações básicas que possam contribuir com 

os programas de melhoramento genético. Para realização dos cruzamentos interespecíficos 

foram utilizados nove genitores, sendo sete silvestres: Solanum pimpinellifolium acesso ‘AF 

26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, Solanum peruvianum acesso ‘AF 19684’, 

Solanum chilense acesso ‘LA-1967’, Solanum habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, 

Solanum habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e Solanum pennellii acesso ‘LA-

716’, e duas linhagens Solanum lycopersicum: Redenção e RVTM08. Para a estimativa da 

temperatura base (Tb) para emissão de nós e plastocrono, avaliações de trocas gasosas, análise 

de crescimento e estudo de divergência avaliaram-se seis acessos silvestres (‘AF 26970’, ‘LA-

1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-127826’, ‘PI-134417’ e ‘LA-716’) e a cultivar comercial Redenção, 

juntamente com os respectivos híbridos interespecíficos. O acesso ‘LA-1967’, além de ter 

demonstrado ser auto-incompatível, apresentou baixa viabilidade de grãos de pólen e 

promoveu na maioria dos cruzamentos híbridos, tanto quando utilizado como genitor 

feminino, como masculino, a formação de frutos sem sementes. Os acessos ‘AF 26970’, ‘LA-

1401’ e ‘AF 19684’ e as linhagens Redenção e RVTM08 foram os que apresentaram melhor 

desempenho reprodutivo como genitores femininos. De modo geral, o índice de pegamento de 

cruzamentos, número de sementes por fruto, receptividade do estigma e viabilidade de grãos 

de pólen, apresentaram grande variação entre os genitores, demonstrando assim, a existência 
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de grande diversidade de desempenhos reprodutivos entre os tomateiros avaliados no presente 

trabalho. As menores Tbs foram verificadas para ‘PI-127826’, ‘PI-134417’, ‘Redenção’ x ‘PI-

127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, com valores de 5,2; 4,5; 6,3; e 6,4ºC, respectivamente. 

Ao contrário, para os demais genótipos foram verificados valores de Tb, que variaram de 11 a 

15ºC. Foram observados os maiores valores de plastocrono da haste principal para ‘LA-1401’, 

‘AF 19684’
 

e ‘LA-716’. Para PI-127826’, ‘PI-134417’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’, além de observada a menor Tb, verificaram-se baixos valores de 

plastocrono, maiores rendimentos fotossintéticos e transpiração e incrementos do acúmulo de 

área foliar e da massa seca total. Foi verificada grande divergência entre as espécies e híbridos 

interespecíficos de tomateiro. Além disso, foi possível observar que das espécies de tomateiro 

avaliadas, S. lycopersicum é a que apresenta a maior dissimilaridade genética e que os 

cruzamentos interespecíficos de S. lycopersicum com acessos silvestres, geram descendentes 

com características morfoagronômicas e fisiológicas mais próximas daquelas dos genitores 

silvestres. 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, acessos silvestres, análise de crescimento, biologia 

reprodutiva, fotossíntese, plastocrono, pré-melhoramento. 
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ABSTRACT 

 

ZEIST, André Ricardo. Physiological components and genetic divergence in species and 

interspecific crosses of tomato. Guarapuava: UNICENTRO, 2017. 171p. (Tese – Doutorarado 

em Produção Vegetal). 

 

Studies of the intra and interspecific reproductive aspects in tomato are of fundamental 

importance considering that they make it possible to maximize the success rates of the 

artificial crosses and to allow genes of agronomic interest present in wild species to be 

exploited by breeding programs. Basic research that provides the discovery of new biological 

functions present in interspecific variability and that corroborate with the development and 

selection of genotypes that best adapt to certain environmental conditions should also be the 

objective of studies. The objective of this work was to study the reproductive aspects of the 

interspecific acrosses, physiological components and genetic divergence of accesses of 

species and interspecific hybrids of tomato, thus generating basic information that can 

contribute to the programs of genetic improvement. For realization of intra and interspecific 

crosses were used nine parentes, with seven wild: Solanum pimpinellifolium access ‘AF 

26970’, Solanum galapagense access ‘LA-1401’, Solanum peruvianum access ‘AF 19684’, 

Solanum chilense access ‘LA-1967’, Solanum habrochaites var. hirsutum access ‘PI-127826’, 

Solanum habrochaites var. glabratum access ‘PI-134417’ and Solanum pennellii access ‘LA-

716’, and two Solanum lycopersicum lines: Redenção and RVTM08.  For the estimation of 

the base temperature (Tb) for nodes emission and plastochron, assessments of gas exchange, 

analysis of growth and divergence study, were evaluated six wild accesses (‘AF 26970’, ‘LA-

1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-127826’, ‘PI-134417’ and ‘LA-716’) and the cultivate commercial 

Redenção, together with their interspecific hybrids. The acess ‘LA-1967’, in addition to 

shown to be self-incompatible, showed low viability of pollen grains and promoted in most 

hybrid crosses, both when used as female parent, as male, the formation of seedless fruits. The 

accesses ‘AF 26970’, ‘LA-1401’ e ‘AF 19684’ and lines Redenção and RVTM08 showed the 

best behavior reproductive as female parents. Generally, the rate of fixation of crosses, the 

number of seeds per fruit, stigma receptibilidade and pollen grains viabilit also showed great 

variation between the parents, thus demonstrating the existence of a variety of reproductive 

behaviors in tomato plants evaluated in the present work. Smaller Tbs were observed for ‘PI-
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127826’; ‘PI-134417’; ‘Redenção’ x ‘PI-127826’; and ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, with values 

of 5.2; 4.5; 6.3; and 6.4°C respectively. Contrary, to the other genotypes were observed Tb 

values ranging from 11 to 15ºC. Were observed the highet values of plastochron the HP for 

‘LA-1401’, ‘AF 19684’ and ‘LA-716’. For ‘PI-127826’, ‘PI-134417’, ‘Redenção’ x ‘PI-

127826’ and ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, besides observing the lowest Tb, were observd low 

values of plastochron, higher photosynthetic yields and transpiration, and increments of leaf 

area accumulation and dry mass total. Was verified high divergence between species and 

interspecific hybrids of tomato. In addition, it was possible to observe that of the tomato 

species evaluated, S. lycopersicum is the one with the greatest genetic dissimilarity and that 

the interspecific crosses of S. lycopersicum with wild accesses, generate offspring with 

morphoagronomic and physiological characteristics closer to those of the wild parents. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, wild accesses, growth analysis, reproductive biology, 

plastochron, pre-breeding, thermal time, base temperature, photosynthesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O melhoramento de plantas contribuiu significativamente para o aumento da produção 

de espécies cultivadas, compreendendo desde o processo de caracterização de acessos 

silvestres até o uso de tecnologias que possibilitam o desenvolvimento de cultivares altamente 

produtivas. As instituições de pesquisa têm investido cada vez mais na caracterização de 

recursos genéticos vegetais. Estas atividades relacionadas ao pré-melhoramento de plantas são 

de suma importância, considerando que propõem resolver problemas decorrentes do 

estreitamento da base genética das espécies cultivadas e promover o aumento da eficiência 

dos programas de melhoramento genético. 

O tomateiro cultivado Solanum lycopersicum L., além da variedade cerasiforme, 

possui diversas espécies silvestres que apresentam, entre estas, maior ou menor 

compatibilidade em cruzamentos interespecíficos: Solanum pimpinellifolium L., Solanum 

cheesmaniae (L. Riley) Fosberg, Solanum galapagense S.C. Darwion & Peralta, Solanum 

pennelli Correll, Solanum habrochaites S. Knapp & D. M Spooner, Solanum huaylasense 

Peralta, Solanum corneliomulleri J. F. Macbr., Solanum peruvianum L., Solanum chilense 

(Dunal) Reiche, Solanum arcanum Peralta, Solanum chmielewskii C. M. Rick et al. e D. M. 

Spooner et al., Solanum neorickii D. M. Spooner et al., Solanum lycopersicoides Dunal, 

Solanum sitiens I. M. Johnst., Solanum juglandifolium Dunal e Solanum ochranthum Dunal 

(PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008).  

Muitas características biológicas presentes nas espécies silvestres de tomateiro podem 

ser incorporadas no cultivado, desde que adequadamente estudadas e conhecidas. 

Considerando este aspecto, o pré-melhoramento do tomateiro é indispensável para identificar 

e disponibilizar informações de novas funções biológicas que possibilitem uma tomaticultura 

mais sustentável e produtiva.  

Quando se deseja utilizar uma espécie silvestre como fonte de genes de interesse, é 

necessário ter conhecimento a respeito do seu mecanismo de reprodução (BERGOUGNOUX, 

2014). De modo geral, para garantir o sucesso dos cruzamentos interespecíficos em 

programas de melhoramento genético, é necessário conhecer a biologia reprodutiva e as 

condições necessárias para maximizar as taxas de pegamento dos cruzamentos (SILVA et al., 

2001).  

Algumas das espécies silvestres de tomateiro são encontradas em regiões de elevada 



6 

 

altitude (3000 m), onde ocorre grande amplitude térmica, com noturnas chegando a ficar 

abaixo de 0°C e durante o dia podendo ser bastante elevada. Exibindo assim os acessos de 

espéies silvestres, características que podem possibilitar o desenvolvimento vegetativo mesmo 

quando as condições térmicas ao longo do ciclo não são favoráveis para o tomateiro cultivado 

(VENEMA et al., 2008). 

A ampliação do conhecimento acerca dos aspectos reprodutivos dos cruzamentos intra 

e interespecíficos possibilita maximização das taxas de sucesso dos cruzamentos artificiais. 

Enquanto, que por meio da estimativa da temperatura base, do plastocrono e da caracterização 

do comportamento fotossintético e vegetativo de espécies e híbridos interespecíficos de 

tomateiro, pode-se auxiliar na seleção de plantas que melhor se adaptem a determinadas 

condições ambientais. Colaborando assim, com técnicas utilizadas nos programas de 

melhoramento genético do tomateiro. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 
 

Estudar aspectos reprodutivos dos cruzamentos interespecíficos, componentes 

fisiológicos e a divergência genética de acessos de espécies e híbridos interespecíficos de 

tomateiro, gerando assim, informações básicas que possam contribuir com os programas de 

melhoramento genético. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Avaliar a compatibilidade de cruzamentos artificiais intra e interespecíficos, a 

receptividade do estigma e a viabilidade de grãos de pólen em espécies de tomateiro; 

Estimar a temperatura base para emissão de nós e o plastocrono em espécies silvestres 

de tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos 

interespecíficos; 

Avaliar as trocas gasosas em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção, 

bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos cultivados em dois 

ambientes; 

Analisar o crescimento em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção, 

bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos cultivados em dois 

ambientes; 

Analisar a divergência genética entre acessos de espécies silvestres e híbridos 

interespecíficos F1 de tomateiro, por meio de caracteres morfoagronômicos e fisiológicos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A cultura do tomateiro 

 

3.1.1 Origem e histórico 

 

O tomateiro cultivado Solanum lycopersicum L. (Tubiflorae: Solanaceae), tomate 

(português, espanhol, francês), tomat (indonésio), faanke’e (chinês), tomati (africano 

ocidental), tomatl (nauatle), jitomate (espanhol mexicano), pomodoro (italiano), nyanya 

(swahili), tomato (inglês), é uma espécie cosmopolita e descendente da espécie andina, 

silvestre – S. lycopersicum var. cerasiforme – que produz frutos do tipo “cereja”. 

O tomateiro é originário da região que abrange uma área que se estende desde o 

Equador, ao norte, até o norte do Chile, ao sul, e da costa do Pacífico, a oeste, até a 

Cordilheira dos Andes, a leste, na América (Colômbia, Equador, Peru e parte do Chile) e as 

Ilhas Galápagos, tendo como meio de domesticação a intervenção dos índios mexicanos antes 

da colonização espanhola, sendo a partir do ano de 1.544, expandida por meio de europeus, 

pela Europa, Ásia, África e demais partes do Mundo (NAIKA et al., 2006; PERALTA et al., 

2008; OLIVEIRA JÚNIOR, 2012; ALVARENGA, 2013). Na Europa o tomateiro foi 

introduzido pelos espanhóis em meados do século XVI, difundindo-se posteriormente para os 

demais países do continente. Por volta do século XVIII, o tomateiro chegou aos Estados 

Unidos e Japão. 

Durante muitos anos o tomateiro foi utilizado apenas como espécie ornamental. A 

semelhança com algumas plantas tóxicas dificultaram a aceitação para a alimentação humana, 

tornando relativamente lenta a inclusão do tomate como alimento para consumo humano 

(SANTOS, 2009). Os frutos eram considerados ‘venenosos’, por apresentarem coloração 

avermelhada e pela planta pertencer à mesma família de algumas plantas tóxicas. A 

presumível ‘toxidade’ do tomateiro é devido à presença de alcaloides, que é a tomatina, 

composto presente em níveis elevados nas folhas e frutos imaturos, no entanto, com o 

processo de maturação dos frutos, a substância se degrada em compostos inertes 

(FILGUEIRA, 2008; ALVARENGA, 2013; BERGOUGNOUX, 2014). 

Os italianos, devido à curiosidade e pela beleza dos frutos e atrativa estética da planta 

foram os primeiros a cultivar. Em relatos presentes na literatura, a primeira referência do 
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consumo humano de tomate foi realizada por Matthiolus na Itália em 1554, com uma espécie 

que produzia frutos amarelos, dando origem ao nome Pomi d’oro ou maça dourada. 

No Brasil, o tomateiro foi introduzido por meio dos primeiros imigrantes Europeus 

(EMRICH, 2012). No entanto, o marco inicial do tomateiro de mesa se sucedeu muitos anos 

depois, em função do surgimento do tomate Santa Cruz, que segundo Hiroshi Nagai, 

pesquisador científico aposentado do Instituto Agronomico de Campinas, a cultivar teria se 

originado em Suzano-SP, no final da década de 1930, onde algumas cultivares pertencentes a 

este grupo passaram por processos de hibridização natural e seleção realizada por agricultores 

de origem japonesa associados à extinta Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), fortalecendo 

assim o cultivo (MELO et al., 2016). No entanto, durante a segunda Guerra Mundial, muitos 

desses produtores, mudaram-se para o Núcleo Agrícola do Instituto Nacional de Imigração e 

Colonização (INIC), em Santa Cruz-RJ, com a intenção de estabelecer a atividade olerícola na 

região e abastecer o mercado de hortaliças da então Capital Federal. Com isso, apesar do 

tomateiro Santa Cruz ter sido desenvolvido no estado de São Paulo, o estabelecimento da 

colônia de agricultores japoneses em Santa Cruz-RJ, fez com que o tomate recebesse o devido 

nome e seja comumente reportado em literatura que se sucedeu nessa região o marco inicial 

do cultivo do tomate pertencente ao grupo Santa Cruz. 

No Brasil, em relação ao cultivo de tomate industrial, iniciou-se no final do século 

XVIII, no estado de Pernambuco. No entanto, o grande impulso ocorreu apenas após a década 

de 1950, quando foi introduzido o cultivo no estado de São Paulo. O cultivo visando à 

agroindústria gerou aumento de emprego e renda local, estando atualmente em constante 

expansão na região Centro-Oeste, impulsionado principalmente pelo aumento da renda per 

capita, mudanças de hábitos alimentares, crescimento das redes de fast foods e surgimento de 

novas empresas no mercado de tomate processado (CLEMENTE e BOITEUX, 2012). 

 

3.1.2 Taxonomia, classificação e botânica 

 

O tomateiro é uma planta eudicotiledonea, pertencente ao genero Solanum 

(PERALTA e SPOONER, 2000; PERALTA et al., 2006) e subgênero Eulycopersicum ou 

Eriopersicum (ALVARENGA, 2013) e faz parte da ordem Tubiflorae, que é distribuída em 

todo mundo, abundante na América, abrangendo cerca de 90 gêneros e englobando 

aproximadamente 1.400 espécies (CAMARGO FILHO et al., 1994; NAIKA et al., 2006; 
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VENTURA et al., 2007).  

A nomenclatura científica atual do tomateiro é resultado de uma longa e confusa 

história, conforme as citações relatadas por Peralta et al. (2006): o primeiro a descrever a 

denominação científica foi Tournefort (1694), que classificou a planta como Lycopersicon, 

significando “pêssego de lobo” na língua grega. No entanto, Linnaeus (1753), o criador da 

nomenclatura binominal e da classificação científica, no livro “Species Plantarum, 1753”, 

reclassificou o tomateiro como sendo do gênero Solanum. No entanto, não muito tempo 

depois, Miller (1754) reclassificou o gênero como Lycopersicon e, quatorze anos depois, 

novamente Miller (1768) descreveu o tomateiro como L. esculentum. 

Na sequência, diversas outras pesquisas evidenciaram a alta correlação genética entre 

L .esculentum e espécies do gênero Solanum e o tomateiro foi reclassificado como Solanum 

esculentum (SANTOS, 2009). Contudo, em função de diversas pesquisas realizadas utilizando 

ferramentas da engenharia genética, relacionadas à sequência de DNA e de estudos 

morfológicos e de distribuição, o tomateiro atualmente é taxonimicamente chamado de 

Solanum lycopersycum, conforme proposto por Linnaeus ainda em 1753, constando no Code 

of Nomenclature for Cultivated Plants (SPOONER et al., 2003; BRICKELL et al., 2004; 

SPOONER et al., 2005; PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008). 

O tomateiro é agrupado em dois subgêneros, Eulycopersicum e Eriopersicum. A 

diferença é que no gênero Eulycopersicum as plantas produzem frutos de coloração 

avermelhada, enquanto que no Eriopersicum os frutos são de coloração esbranquiçada, verde 

ou amarela (ALVARENGA, 2013).  

O gênero Solanum apresenta, além da espécie cultivada S. lycopersicum, diferentes 

espécies de tomateiro catalogadas e identificadas, sendo estas Solanum pimpinellifolium L., 

Solanum cheesmaniae (L. Riley) Fosberg, Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta, 

Solanum pennelli Correll, Solanum habrochaites S. Knapp & D. M Spooner, Solanum 

huaylasense Peralta, Solanum corneliomulleri J. F. Macbr., Solanum peruvianum L., Solanum 

chilense (Dunal) Reiche, Solanum arcanum Peralta, Solanum chmielewskii C. M. Rick et al. e 

D. M. Spooner et al., Solanum neorickii D. M. Spooner et al., Solanum lycopersicoides Dunal, 

Solanum sitiens I. M. Johnst., Solanum juglandifolium Dunal e Solanum ochranthum Dunal 

(PERALTA e SPOONER et al., 2005; PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008). 

O tomateiro possui características que o torna um excelente modelo genético, devido 

as espécies do gênero Solanum apresentaem seus genes distribuídos em 12 pares de 
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cromossomos, sendo o tomateiro cultivado diploide (2n=24), autógama, com um genoma 

relativamente pequeno (950 MB) e facilmente mapeado devido à abundância de marcadores 

associados a características de importância econômica e biológica (GONÇALVES et al., 

2008; ARIKITA, 2011; SALAZAR, 2011). Com isso, como outras solanáceas, é facilmente 

transformado com Agrobacterium (MC CORMICK, 1991). Devido a estas vantagens, o 

tomateiro é cada vez mais utilizado para estudos fisiológicos, de desenvolvimento e processos 

evolutivos (BEDINGER et al., 2011). 

O tomateiro cultivado é uma planta perene, cultivada anualmente, que possui sistema 

radicular axial vigoroso (BERGOUGNOUX, 2014). A arquitetura natural da planta é idêntica 

a uma moita, sendo verificada abundante ramificação lateral. Por sua vez, a arquitetura pode 

ser alterada por meio da aplicação da prática de poda (NAIKA et al., 2006; SILVA e VALE, 

2007). A colheita dos frutos normalmente é realizada aos 45-55 dias após a florescência, ou 

90-120 dias após semeadura (FERREIRA et al., 2004). 

As características do sistema radicular do tomateiro são influenciadas pelo método de 

propagação que é empregado. Considerando que quando é realizada semeadura direta 

estimula-se o desenvolvimento do sistema radicular no sentido vertical (pivotante), podendo a 

raiz principal ultrapassar 2 m de profundidade (MATTEDI et al., 2007). Ao contrário, quando 

é empregada a técnica da semeadura em bandejas e transplantio das mudas, as raízes tendem a 

se tornar mais ramificadas, ocorrendo maior desenvolvimento lateral, e consequente, inibição 

do desenvolvimento no sentido vertical (NAIKA et al., 2006).  

O caule do tomateiro pode se desenvolver de diversas formas, como ereta, semiereta 

ou rasteira (PERALTA et al., 2008). No estágio inicial de desenvolvimento vegetativo o caule 

é flexível e piloso, tornando-se fibroso no decorrer do ciclo. Por sua vez, no estágio de 

desenvolvimento reprodutivo, é incapaz de suportar o peso dos frutos e manter a posição 

vertical (NAIKA et al., 2006).  As folhas são dispostas de forma helicoidal, com formato que 

varia de oval a oblonga, compostas de número ímpar de folíolos e cobertas com pêlos, que na 

maioria são glandulares e quando são esmagados, emitem odores característicos das 

solanáceas (ARAGÃO et al., 2000; PERALTA et al., 2008). 

As flores do tomateiro são bissexuais, pequenas, preferencialmente autógamas e 

predominantemente de coloração amarela, apresentando em maioria cinco sépalas, seis 

pétalas e seis estames. São agrupadas em inflorescências que podem ser simples, bifurcada e 

ramificada (LACERDA et al., 1994; NAIKA et al., 2006).  As inflorescências do tipo simples 
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apresentam maior frequência na parte inferior da planta e, por sua vez, as dos tipos 

ramificadas e bifurcadas ocorrem com maior presença na parte superior. 

O tomateiro apresenta frutos do tipo baga carnosa, de tamanho e forma bastante 

variáveis (HETZRONIA et al., 2011). Apesar da baixa produção de etileno pela planta, os 

frutos são climatérios, aumentando a síntese de etileno apenas devido à alteração na taxa de 

respiração que ocorre na fase de maturação (PAULA, 2013). O tamanho, forma e lóculos dos 

frutos diferem-se conforme grupo e a cultivar, apresentando superfície lisa ou canelada, 

formato arredondado, alongado ou elíptico, com 2 a 10 lóculos, que variam conforme a 

coloração entre o amarelo e vermelho, com sementes pequenas e que são protegidas por 

mucilagem quando estão dentro do fruto (FERREIRA et al., 2004; XU et al., 2015).   

A superfície externa das sementes do tomate é de colocação amarelo-acinzentada, 

cobertas por uma camada de tegumento e tricomas, apresentando diâmetro de 3 a 5 mm e 

forma ovalada, com depressões nas laterais (PEÑALOZA e DURÁNC, 2015). O número de 

sementes por fruto é variável, conforme o genótipo, podendo apresentar até mais de 200 

sementes por fruto (XU et al., 2015). 

O tomateiro cultivado apresenta cultivares tanto com características de hábito de 

crescimento indeterminado, como de hábito determinado ou do tipo arbusto 

(BERGOUGNOUX, 2014), caracterizadas respectivamente pelos segmentos de mesa e 

indústria (ALVAREGA, 2013). Nas cultivares que apresentam hábito de crescimento 

indeterminado não é observada diferenciação entre os estágios vegetativo e reprodutivo, não 

ocorrendo sobreposição da maturação dos frutos sobre o desenvolvimento vegetativo e 

formação de novos frutos (CARMEL-GOREN et al., 2003; PIOTTO et al., 2012) e para uma 

adequada produção de frutos são tutoradas e podadas e, normalmente é adotada a prática de 

raleio de cachos e frutos. As plantas de tomateiro de crescimento indeterminado podem 

atingir mais de 2,5 metros de altura e seus frutos são apropriados para abastecer o segmento 

destinado ao consumo in natura (PNUELI et al., 1998; NAIKA et al., 2006). 

O hábito de crescimento determinado é uma característica de cultivares de tomateiro 

destinadas à agroindústria, existindo devido à presença da mutação recessiva Self-Pruning 

(SP), que é utilizada em programas de melhoramento de tomateiro para processamento 

(PNUELI et al,. 2003; PIOTTO et al., 2012). Estas plantas apresentam sobreposição do 

estágio reprodutivo sobre o vegetativo, ocorrendo simultaneamente à maturação de todos os 

frutos. Para uma adequada produção, não é necessário realizar práticas de tutoramento, poda e 
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raleio de cachos e frutos (ALVARENGA, 2013). Ao final do florescimento, o tomateiro reduz 

o acúmulo de biomassa vegetativa, ocorrendo à maturação dos frutos de maneira 

relativamente concentrada, dentro de apenas duas ou três semanas (CARMEL-GOREN et al., 

2003).  

Devido aos avanços de trabalhos desenvolvidos por programas de melhoramento 

genético, foi relatado que quando um mutante recessivo Self-Pruning é combinado com 

variações alélicas de espécies silvestres, como o alelo SP9D presente na espécie silvestre S. 

pennellii é possível que os descendentes possuam hábito de crescimento semidetermidado 

(PIOTTO et al., 2012). Segundo estes mesmo autores, o crescimento semideterminado 

representaria uma considerável vantagem para os produtores, possibilitando cultivares de 

consumo in natura sem necessidade de poda e de indústria com aumento do período 

vegetativo e, consequentemente incremento da produtividade. 

 

3.1.3 Importância socioeconômica da tomaticultura 

 

Dentre as oleráceas, o tomateiro é a cultura mais amplamente difundida, posicionando-

se na cadeia agroindustrial como uma das mais importantes no complexo do agronegócio, por 

ser uma das hortaliças mais consumidas no mundo, tanto in natura, como processada. Ocupa 

a posição de segunda hortaliça em área cultivada no mundo e a principal em volume 

industrializado (PEREIRA et al., 2007). No Brasil, o tomateiro e a batata são as solanáceas 

mais produzidas e cultivadas (KIMURA e SINHA, 2008; MATOS et al., 2012). Sendo em 

termos agronômicos a hortaliça de maior complexidade e risco econômico, devido aos 

problemas de ordem fitossanitária que podem acometer danos ao longo do ciclo de 

desenvolvimento da cultura (LUZ et al., 2007; AQUINO et al., 2011; ALVARENGA, 2013).  

Tanto o tomateiro industrial, quanto o de consumo in natura são cultivados em 

praticamente todas as regiões geográficas do Brasil (PEREIRA et al., 2007; SOUZA et al., 

2014). Segundo a FAO (2014) o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial da produção 

de tomate, com produção de aproximadamente quatro milhões de toneladas, cultivadas numa 

área de 71 mil hectares, sendo a China o maior produtor mundial, seguida por Índia, Estados 

Unidos, Turquia, Egito, Irã e Itália. Por sua vez, quanto à produção de tomate para 

processamento, produz apenas aproximadamente 1,35 milhão de toneladas. 

A região Centro-Oeste do Brasil é a maior produtora de tomate para indústria e a 
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região Sudeste é a maior produtora de tomate para consumo in natura. De acordo com o 

levantamento sistemático da produção agrícola, o estado de Goiás é o maior produtor 

nacional, com área colhida, no ano de 2015, de aproximadamente 20 mil hectares, com 

produtividade média de 88 toneladas por hectare, seguido pelos estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul (IBGE, 2015). Entretanto, alguns produtores com 

maior disponibilidade de tecnologias, chegam a atingir níveis de produtividade de frutos 

acima de 100 t ha
-1

 (CARVALHO e PAGLIUCA, 2007). Segundo o IBGE (2016) estima-se 

que a produção brasileira no ano de 2017 será superior a 3,6 milhões de toneladas, numa área 

de aproximadamente 55,6 mil hectares, por sua vez, com decréscimo de 13,6% em 

comparação com o ano anterior. 

A maior parte do cultivo nacional de tomate é para consumo in natura (SOUZA et al., 

2014). O tomate de mesa, que após sua colheita é comumente destinado ao varejo (PEREIRA 

et al., 2007), é consumido in natura, em saladas, ou como molhos e tempero (KIMURA e 

SINHA, 2008). Ao contrário, o tomate de processamento é direcionado para a indústria, onde 

é utilizado como matéria-prima para obtenção de extratos simples, polpas concentradas, 

sucos, ketchups, molhos, tomate seco e outros (MELO e VILELA, 2004; MOURA-

ANDRADE et al., 2010). 

O fruto do tomateiro é de baixo valor calórico, baixo teor de massa seca e com 

características funcionais devido às propriedades antioxidantes do licopeno, que exerce 

função preventiva no controle de doenças crônicas, especialmente câncer e doenças cardíacas 

(ANDREUCCETTI et al., 2005; SHIRAHIGE et al., 2010; CRUZ et al., 2012). A cadeia 

produtiva do tomate, por ter sofrido importantes transformações econômicas nos últimos anos, 

tornou-se a segunda hortaliça mais consumida no mundo, com consumo per capita no Brasil 

próximo a 18,5 kg habitante ano
-1

, quantidade considerada relativamente baixa quando 

comparado com países como Líbia (150,3 kg), Egito (115,9 kg) e Grécia (105,3 kg) Tunísia 

(94,9 kg) e Turquia (90,5 kg) (BERGOUGNOUX, 2014). 

O setor produtivo do tomate de mesa, além de ser intensivo em mão-de-obra, é 

cultivado em escala mínima de produção, gerando elevada rentabilidade. Esta característica 

torna o produto uma importante alternativa para a agricultura familiar, auxiliando na redução 

do êxodo rural e geração de renda no campo (PEREIRA et al., 2007; SOUZA et al., 2014). 

Embora menos prestigiado por políticas públicas de grande porte, o setor hortícola, que 

engloba o tomateiro oferece oito vezes mais empregos por hectare que uma cultura do setor de 
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grãos e é caracterizado na maioria por pequenas áreas de cultivo e mão de obra familiar 

(LUENGO et al., 2001; PEREIRA et al., 2007). 

O Brasil é o maior produtor do tomate para processamento e o principal consumidor 

de seus derivados na América do Sul, com incremento vigoroso da produção desde meados da 

década de 1990 (MELO e VILELA, 2004; MELO e VILELA, 2005; BOITEUX et al., 2016). 

Como matéria-prima para derivados, representa uma importante atividade para geração de 

renda, em função que engloba significativo número de produtores e é uma interessante fonte 

de renda (ASSUNÇÃO et al., 2013). 

O tomate industrial é de elevada importância, em função que além de ser uma 

promissora matéria prima, movimenta diversas indústrias, como as de insumos, embalagens, 

máquinas agrícolas e equipamentos de irrigação (MOURA-ANDRADE et al., 2010). Estes 

fatores fazem com que a hortaliça tenha também elevada importância social, considerando 

que a cadeia de negócios do tomate envolve grande número de pessoas, gerando direta ou 

indiretamente, diversos empregos (PEREIRA et al., 2007). 

Para serem obtidos bons rendimentos e lucratividade econômica com o tomateiro são 

necessários investimentos em função de fatores inerentes a nutrição, ao uso correto de água, a 

genética e a sanidade (SILVA et al., 2013). Em relação aos investimentos necessários na 

implantação da cultura do tomateiro, nota-se um custo de produção muito variável, tendo em 

vista a maior ou menor necessidade de controle de pragas e doenças, aplicação de 

fertilizantes, irrigação, mão de obra, sementes e outros, sendo de R$ 2,00 a R$ 3,00 reais o 

custo por planta de tomateiro cultivada sob manejo convencional (CORRÊA et al., 2012). No 

entanto, se for cultivado em sistema orgânico o custo relativo de produção é reduzido em 

19%, quando comparado ao sistema convencional (LUZ et al., 2007).   

 

3.1.4 Tomateiro para processamento industrial 

 

O processamento do tomate possibilita que consumidores das mais diversas regiões do 

país tenham seus derivados disponíveis em qualquer época do ano por um maior período de 

tempo. Além disso, ao contrário do tomateiro de mesa, o de processamento não precisa ser 

exposto na prateleira, diminuindo assim, as perdas que normalmente ocorrem na pós-colheita 

(GAMEIRO et al., 2007). O mercado deste tomate está em constante avanço no Brasil, 

considerando que é cada vez maior a inserção de novas empresas de processamento e de redes 
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fast food que vem induzindo mudança nos hábitos alimentares da população (CLEMENTE e 

BOITEUX, 2012). 

A produção brasileira de tomate para industrialização ou tomate rasteiro como é 

popularmente conhecido, começou no estado de Pernambuco, no município de Pesqueira 

(FRANÇA, 2007). Por sua vez, o impulso do seu cultivo se sucedeu apenas nos anos de 1950, 

no estado de São Paulo, viabilizando assim, a implantação de agroindústrias. Atualmente, a 

região do Centro-Oeste é a que possui maior área de cultivo, em função que apresenta 

condições climáticas e geográficas que favorecem a cultura, como clima seco, solos 

profundos e bem drenados e topografia plana, que facilita a colheita mecanizada e utilização 

de sistemas tecnificados de irrigação (FRANÇA, 2007; ASSUNÇÃO et al., 2013). 

Nos últimos 20 anos, houve um significativo acréscimo da produção de tomate para 

processamento, devido principalmente ao incremento das áreas de cultivo e do aumento do 

nível tecnológico dos produtores (PEREIRA P.A. et al., 2012).  No Brasil, enquanto que nos 

anos de 1990 a produtividade média do tomateiro para processamento era de 34 t ha
-1 

(MELO 

e VILELA, 2004; MELO e VILELA, 2005), passou a ser em 2011 de 88,2 t ha
-1

 (VILELA et 

al., 2012). Dentre os fatores mais importantes para se obter sucesso na produção de tomate 

industrial, destaca-se bom desenvolvimento da cobertura foliar, uniformidade da maturação, 

baixos índices de defeitos e anomalias fisiológicas e resistência dos frutos ao transporte 

(MELO, 2012). 

A cadeia produtiva do tomateiro industrial é bastante complexa, considerando que 

exige a demanda do produto durante todo o ano (GAMEIRO et al., 2008). Apesar de que por 

muitos anos a colheita do tomate industrial tenha sido caracterizada pela utilização intensiva 

de muita mão de obra, atualmente é praticamente toda mecanizada (ASSUNÇÃO et al., 

2013). No entanto, devido à necessidade de não danificar o maquinário e minimizar as perdas 

da colheita, é possível realizar o cultivo apenas em áreas que não apresentem declive 

acentuado e com ausência de rochas e restos de árvores e arbustos (JACINTO et al., 2012). 

Apesar da cultura do tomate industrial mostrar-se bastante rentável, é de alto risco 

econômico (ASSUNÇÃO et al., 2013). Considerando que o cultivo não se sucede em 

ambiente protegido, é altamente sensível às pragas e doenças, exigindo assim, realização de 

intensivas aplicações de defensivos químicos (SILVA J.B.C. et al., 2000). Além disso, por se 

tratar de um produto de larga escala, os preços dos derivados são influenciados pelo mercado 

internacional, o que gera a necessidade de diminuir os custos de produção, ao mesmo tempo 
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em que é necessária também a obtenção de altos índices de produtividade e qualidade de 

frutos (FRANÇA, 2007). 

É possível, que ao decorrer do tempo, ocorra aumento continuo da produtividade do 

tomate para processamento e da participação brasileira no mercado mundial. Para isto, são 

necessárias medidas que aprimorem as técnicas de produção, bem como a logística de 

transporte e comercialização do produto final e sejam realizados investimentos no 

desenvolvimento de cultivares híbridas que apresentem aliado, ao potencial produtivo, 

características que lhes confiram tolerância a patógenos, insetos-praga e a condições 

edafoclimáticas adversas de cultivo (MELO e VILELA, 2005; GEOFFREY et al., 2014). 

 

3.1.5 Espécies silvestres de tomateiro 

 

As espécies silvestres de tomateiro são nativas de regiões que se situam no Oeste da 

América do Sul, ao longo da costa, englobando principalmente os Andes do Equador, Peru e 

norte do Chile e as Ilhas Galápagos (PERALTA et al., 2008). Ou seja, são espécies que se 

desenvolveram em uma variedade de habitats, que vão desde o nível do mar na Costa do 

Pacífico até 3300 m de altitude nas montanhas andinas do Equador, com climas que variam 

do árido a extremamente chuvosos (BERGOUGNOUX, 2014). 

A diversidade genética entre as espécies de tomateiro se expressa por meio de 

características morfológicas, fisiológicas e sexuais (PERALTA e SPOONER, 2005; 

SPOONER et al., 2005). É bem provável que a geografia andina, com os diversos habitats 

ecológicos e os diferentes climas em conjunto contribuíram para a diversidade do tomateiro 

(BERGOUGNOUX, 2014).  Esta hipótese pode ser confirmada, quando são avaliadas as 

características de duas espécies estreitamente relacionadas, como S. pimpinellifolium e S. 

lycopersicum (NAKAZATO e HOUSWORTH, 2011). 

O tomateiro cultivado Solanum lycopersicum, além da variedade cerasiforme, possui 

16 espécies silvestres, que apresentam entre elas maior ou menor compatibilidade 

interespecífica de cruzamento (PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008) (Quadro 1). 

Peralta et al. (2008) propuseram uma classificação taxonômica do tomateiro baseada em 

filogenia, reconhecendo 13 espécies de tomateiro nativas do oeste da América do Sul, 

localizadas no Chile, do Equador ao norte da Bolívia e nas Ilhas Galápagos. Os mesmos 

autores também forneceram uma classificação informal, reconhecendo como relacionadas ao 
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tomateiro as espécies Solanum juglandifolium e Solanum ochranthum, distribuídas na 

Colômbia, Equador e Peru e, Solanum lycopersicoides e Solanum sitiens, distribuídas no sul 

do Peru e norte do Chile. 

Antes da descoberta das espécies S. juglandifolium, S. ochranthum, S. lycopersicoides 

e S. sitiens, os tomateiros silvestres eram classificadas apenas como pertencentes à seção 

Lycopersicon (PERALTA et al., 2006). A partir da classificação informal destas espécies, 

realizada por Peralta et al. (2008), surgiram as seções Lycopersicoides e Juglandifolia, 

referentes respectivamente às espécies (S. lycopersicoides e S. sitiens) e (S. juglandifolium e 

S. ochranthum) (Quadro 1). 

  

Quadro 1. Espécies de tomateiro reconhecidas e sua distribuição geográfica.  

Seção Grupo Espécie Distribuição geográfica 

Lycopersicon Licopersicon S. lycopersicum Globalmente cultivada 

S. pimpinellifolium Costa do Equador ao Chile 

S. cheesmaniae Ilhas Galápagos 

S. galapagense Ilhas Galápagos 

Neolycopersicon S. pennelli Encostas andinas ocidentais do Peru ao Chile 

Eriopersicon S. habrochaites Montanhas do Equador e do Peru 

S. huaylasense Callejón de Huaylas, Peru 

S. corneliomulleri Encostas andinas ocidentais do sul do Peru  

S. peruvianum Costa do Peru ao norte do Chile 

S. chilense Costa do Chile e sul do Peru 

Arcanum S. arcanum Norte do Peru, vales interandinos e costeira 

S. chmielewskii Sul do Peru 

S. neorickii Equador ao Peru, vales interandinos 

Lycopersicoides - S, lycopersicoides Sul do Peru e norte do Chile 

S. sitiens Sul do Peru e norte do Chile 

Juglandifolia - S. juglandifolium Colômbia, andes do Equador e Peru 

S. ochranthum Andes do Equador e Peru  

Fonte: Adaptado de Peralta et al. (2008). 

 

O tomateiro cultivado tem maior similaridade genética com o seu ancestral S. 

pimpinellifolium e com as espécies S. cheesmaniae e S. galapagense (VÍQUEZ-ZAMORA et 
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al., 2003). Isto se sucede devido que estas espécies silvestres, além de apresentarem o centro 

de origem localizado em um mesmo local ou de regiões bastante próximas, são classificadas 

genealogicamente como pertencentes ao mesmo grupo, que é o Licopersicon (DARWIN et 

al., 2003). Ao contrário, espécies como S. habrochaites e S. pennelli, pertencentes 

respectivamente aos grupos Eriopersicon e Neolycopersicon, são as espécies que apresentam 

menor similaridade genética com o tomateiro S. lycopersicum (VÍQUEZ-ZAMORA et al., 

2003). 

As espécies silvestres de tomateiro não apresentam valor comercial, em função que 

apresentam características desfavoráveis, como frutos pequenos e normalmente pubescentes 

(PERALTA et al., 2008). No entanto, são promissoras em programas de melhoramento 

genético, quando da espécie silvestre são introduzidas na cultivada, características 

agronômicas de interesse (MALUF et al., 2010; LIMA et al., 2015; LUCINI et al., 2015; 

DIAS et al., 2016). 

As espécies silvestres de tomateiro são valorizadas para uso em programas de 

melhoramento por possuírem genes de resistência a fitopatógenos, artrópodos-praga, a 

estresses abióticos e melhorias na qualidade nutricional (GONCALVES-GERVASIO et al., 

1999; GONÇALVES et al., 2006; GONÇALVES et al., 2007; GONÇALVES NETO et al., 

2010; MALUF et al., 2010; MIRANDA et al., 2010; LIMA et al., 2015; LUCINI et al., 2015; 

LUCINI et al., 2016; DIAS et al., 2016). No decorrer da evolução, as plantas silvestres 

sofreram pressão de seleção, em que para sobreviver e garantir sua reprodução nas condições 

do centro de origem, desenvolveram mecanismos de resistências contra as mais adversas 

condições presentes no ambiente natural. 

 

 3.1.6 Reprodução das espécies de tomateiro 

 

Quando se deseja utilizar uma espécie silvestre como fonte de genes de interesse em 

programas de melhoramento, é necessário ter conhecimento a respeito do seu mecanismo de 

reprodução. O tomateiro cultivado S. lycopersicum e as espécies S. neorickii, S. 

pimpinellifolium, S. cheesmaniae e S. galapagense são preferencialmente autógamas, ao 

contrário, S. pennelli, S. habrochaites, S. huaylasense, S. corneliomulleri, S. peruvianum, S. 

chilense, S. arcanum, S. chmielewskii, S. lycopersicoides, S. sitiens, S. juglandifolium e S. 

ochranthum são espécies alógamas (PERALTA et al., 2008). 
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O sistema de reprodução desempenha um papel fundamental na diversidade das 

espécies, sendo o principal responsável pela variabilidade genética do tomateiro (PERALTA e 

SPOONER, 2005; SPOONER et al., 2005; BERGOUGNOUX, 2014). As plantas silvestres de 

tomateiro podem, além de apresentar características reprodutivas de autoincompatibilidade, 

possuírem cruzamento compatível apenas com um determinado grupo de espécies 

(BEDINGER et al., 2011). Este aspecto, muitas vezes acaba dificultando o trabalho de 

programas de melhoramento genético, onde existe o interesse de cruzamentos artificiais para 

introduzir genes da espécie silvestre no tomateiro cultivado (LI et al., 2010). 

As barreiras reprodutivas fazem parte da evolução das plantas. Em que, no decorrer do 

tempo, foram desenvolvidos mecanismos genéticos para evitar a hibridização com espécies 

afins (LI et al., 2010). Estas barreiras podem se expressar antes ou após a fertilização, sendo 

caracterizadas como incompatibilidade unilateral ou incongruidade entre as espécies, podendo 

em alguns casos o pólen de uma espécie ser rejeitado pelos pistilos de outra espécie 

relacionada, enquanto que nenhuma rejeição ocorre no cruzamento recíproco (BEDINGER et 

al., 2011). 

Em casos específicos de autoincompatibilidade, correlaciona-se fortemente ao grau de 

fecundação cruzada, com a diversidade alélica, exposição floral e grau de proeminência 

estigmática das espécies silvestres (PERALTA et al., 2008). De modo geral, uma espécie com 

estigma localizado acima das anteras promoverá polinização cruzada e ao contrário, um 

estigma abaixo das anteras tende a estimular a autofecundação (CHEN e TANKSLEY, 2004). 

Por sua vez, no tomateiro a autoincompatibilidade é gametofítica e acaba variando, podendo 

as plantas serem alógamas incompatíveis, alógamas facultativas, autógamas e 

autocompatíveis (BEDINGER et al., 2011). 

As populações de tomateiro autoincompatíveis apresentam maior grau de diversidade, 

enquanto as autocompatíveis são caracterizadas por menor diversidade genética 

(BERGOUGNOUX, 2014). Em estudos realizados por Rick (1982), verificou-se que em uma 

mesma espécie, como no caso de S. habrochaites e S. pennellii, podem ser identificadas 

populações autocompatíveis e autoincompatíveis. Este mesmo autor identificou que o sistema 

de acasalamento evolui de plantas que anteriormente eram autoincompatíveis e passaram a ser 

autocompatíveis. Por sua vez, estes eventos em que uma espécie deixa de ser incompatível e 

torna-se compatível, são de pouca frequência e tendem a ocorrer de forma independente 

(IGIC et al., 2008). 
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Para realização de cruzamentos artificiais em tomateiro, é necessário compreender as 

características de reprodução de cada espécie e avaliar a compatibilidade intra e 

interespecífica. Um dos maiores entraves é que os grãos de pólen de espécies autocompatíveis 

são em muitos casos rejeitados por pistilos de espécies autoincompatíveis (LI et al., 2010). 

Mesmo aquelas espécies que perderam a incompatibilidade, e atualmente são 

autocompatíveis, podem manter a capacidade de rejeitar o pólen de outra planta (IGIC et al., 

2008). Por sua vez, no sentido inverso é possível na maioria dos casos obterem-se sucesso 

(BEDINGER et al., 2011). 

A espécie que se cruza mais facilmente com o tomateiro cultivado é a espécie S. 

pimpinellifolium (IGIC et al., 2008). Espécies como S. cheesmaniae, S. galapagense, S. 

chimielewskii, S. neorickii, S. pennellii e S. habrochaites, tendem a apresentar 

incompatibilidade unilateral quando são utilizadas como genitores femininos. Por sua vez, 

quando utilizadas como genitores masculinos, tendem a proporcionar sucesso (BEDINGER et 

al., 2011). Já as espécies S. peruvianum e S. chilense apresentam dificuldades para se 

combinar com o tomateiro cultivado, mesmo quando usadas como genitor masculino 

(MILLER e KOSTYUN, 2011). Neste caso, a cultura de embriões in vitro constitui-se uma 

interessante alternativa (CHEN e IMANISHI, 1991; CHEN e ADACHI, 1992; CHEN e 

ADACHI, 1996; RIBEIRO e GIORDANO, 2001). 

Devido às variações dos sistemas de acasalamento das diferentes espécies de 

tomateiro, são vários fatores que podem influenciar no sucesso de cruzamentos 

interespecíficos (BEDINGER et al., 2011). Além dos aspectos de reprodução que variam 

entre as espécies, ou mesmo entre acessos de uma mesma espécie, a viabilidade de grãos de 

pólen e a receptividade estigmática, também são fatores que merecem atenção na realização 

de cruzamentos artificiais (SILVA et al., 2001; XU et al., 2010). Nesse sentido, estudos que 

avaliem a viabilidade de grãos de pólen e a receptividade estigmática são considerados 

importantes, em função que as informações proporcionadas, possibilitam a avaliação 

qualitativa do potencial reprodutivo dos materiais que serão utilizados nos cruzamentos 

(TIAGO et al., 2014; FLORES et al., 2015). 

De modo geral, para garantir o sucesso dos cruzamentos interespecíficos em 

programas de melhoramento genético, é necessário conhecer a biologia reprodutiva e as 

condições necessárias para maximizar as taxas de pegamento dos cruzamentos (SILVA et al., 

2001).  
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3.1.7 Ecofisiologia do tomateiro 

 

O tomateiro é uma planta de mecanismo fotossintético C3 (BEZERRA NETO e 

NOGUEIRA, 1999), que tem os aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento 

vegetativo, florescimento e frutificação, dependentes de diversos elementos, como potencial 

genético, umidade, radiação solar, temperatura, nutrição mineral, disponibilidade de água e 

concentração de CO2 atmosférico, que atuam em complexa interação (ADAMS et al., 2001; 

CALIMAN et al., 2005; SALADIÉ et al., 2007; ALBUQUERQUE NETO e PEIL, 2012). 

Características de origem biótica, como infecção e disseminação de fungos, bactérias, vírus e 

ataque de pragas, também podem afetar o crescimento e desenvolvimento vegetativo e as 

características reprodutivas do tomateiro (CALIMAN et al., 2005). 

O tomateiro cultivado é produzido no campo ou em ambiente protegido, com vários 

níveis de manejo e tecnologia (PEREIRA et al., 2012). Apesar de ser pouco influenciado pelo 

fotoperíodo devido ser uma planta originária de baixas latitudes, a radiação fotossintética 

ativa (RFA) é indispensável para promover adequadas taxas de assimilação líquida de CO2 e 

acúmulo de carboidratos (DEMERS et al., 1993; CALIMAN et al., 2005). 

O tomateiro cultivado que produz frutos de elevada qualidade tem o crescimento e 

desenvolvimento influenciados pela temperatura do ar, com certa amplitude térmica, exigindo 

para o seu ótimo crescimento e desenvolvimento e produção adequada, temperaturas médias 

diárias entre 18 a 25ºC e noturnas de 10 a 20ºC (PALARETTI et al., 2012). A temperatura 

afeta os processos de trocas gasosas, absorção de água e nutrientes e a viabilidade de órgãos 

reprodutivos, com a disponibilidade térmica coordenando o crescimento e a mudança de 

estágios fenológicos.  

A disponibilidade hídrica é um dos fatores de manejo que mais limita a produção e a 

qualidade físico-químicas de frutos, relacionando-se com a disponibilidade de nutrientes e as 

desordens fisiológicas. A disponibilidade de água influencia diretamente a transpiração, 

sendo, portanto um fator limitante para a abertura estomática e consequente, aumento das 

taxas de trocas gasosas. 

A umidade relativa do ar é outro elemento climático importante que influencia o 

crescimento e desenvolvimento vegetativo e a produtividade do tomateiro (XIANG et al., 

2006), considerando que afeta a condutância estomática, turgescência e evapotranspiração, 

podendo afetar processos metabólicos ligados ao crescimento e desenvolvimento da planta, 
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como por exemplo, a absorção de nutrientes (CALIMAN et al., 2005). 

 

3.1.7.1 Influência da temperatura do ar no desenvolvimento do tomateiro 

 

A temperatura do ar caracteriza-se como um dos principais elementos climáticos que 

promovem ou inibem o desenvolvimento e crescimento do tomateiro (PIVETTA et al., 2007). 

A temperatura do ar, que representa a energia que está contida no meio, é uma característica 

que pode tanto inibir como favorecer o crescimento e desenvolvimento das plantas 

(CALLEJAS et al., 2014). 

Cada espécie apresenta temperaturas cardinais mínima, máxima e ótima de 

desenvolvimento e crescimento. Para o tomateiro cultivado a temperatura base inferior, base 

superior e ótima para emissão estruturas vegetativas é respectivamente 10, 34 e 22°C 

(PIVETTA et al., 2007). Por sua vez, a temperatura do ar ótima para o desenvolvimento e 

crescimento é alterada conforme a fase da planta: germinação, de 16 a 29°C; subperíodo 

vegetativo, de 20 a 24°C; floração, de 18 a 24°C; fixação dos frutos, de 13 a 18°C, noturna, e 

de 19 a 25°C, diurna; e maturação dos frutos, de 20 a 24°C (DUARTE et al., 2011). 

O aumento da temperatura do ar durante o dia possibilita maior precocidade e 

produtividade, favorecendo de modo geral o crescimento vegetativo, fixação de flores e o 

pegamento e amadurecimento dos frutos.  No entanto, temperaturas diurnas acima de 28°C 

causam prejuízos, diminuindo a síntese de α-licopeno, substância essencial para conferir a 

coloração avermelhada aos frutos (DUARTE et al., 2011). Temperatura do ar acima dos 36°C 

promove efeitos deletérios sobre o crescimento do tubo polínico, prejudicando a polinização, 

gerando abortamento de flores e reduzindo o número de frutos por cacho (SILVA et al., 2000; 

COSTA et al., 2011). Por sua vez, temperaturas inferiores de 12ºC durante o dia também são 

indesejáveis, pois prejudicam a fecundação e favorecem a produção de frutos deformados 

com presença de poucas sementes, retardam o crescimento e desenvolvimento vegetativo e, 

mais tardiamente, geram perdas na produção dos frutos (ADAMS et al., 2001). 

A intensidade da severidade dos danos provocados pela temperatura do ar à cultura 

depende do tempo de exposição a condições térmicas abaixo ou acima da faixa ideal de 

desenvolvimento. Temperaturas desfavoráveis que comprometem o desenvolvimento do 

tomateiro acabam limitando as áreas geográficas de produção e o período de cultivo durante o 

ano todo ou em períodos específicos. Temperaturas do ar abaixo de 10°C e acima de 38°C 
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prejudicam ainda mais a cultura, ocorrendo alterações na germinação (FOOLAD e LIN, 

2000), danificando os tecidos da planta, reduzindo a absorção de água e nutrientes, inibindo a 

fotossíntese e gerando mudanças e irregularidade no amadurecimento dos frutos, entre outros 

(BLOOM et al., 1998; VENEMA et al., 2000; BLOOM et al., 2004). 

Ao mesmo tempo em que o aumento da temperatura do ar é um entrave para o cultivo 

do tomateiro, o plantio é limitado também em regiões de ocorrência de baixas temperaturas 

durante determinado período do ano. Devido à suscetibilidade de cultivares comerciais de 

tomateiro aos danos acometidos por temperaturas próximas ou inferiores a 5ºC, há limitação 

na distribuição geográfica e na época do ano para realização do cultivo. Os produtores, 

principalmente na região Sul do Brasil, correm riscos de ocorrência de baixas temperaturas no 

início da primavera (no mês de setembro e na primeira quinzena do mês de outubro). Com 

isso, as cultivares devem ser semeadas ou transplantadas no campo em curto período de 

tempo, de maneira a evitar temperaturas baixas ou mesmo geadas, não permitindo assim uma 

boa flexibilidade ao produtor.  

Cultivares com maior adaptação a amplitude das temperaturas cardinais apresentariam 

risco muito menor e permitiriam maior eficiência, aumentando a produção ao longo do tempo 

e a adaptação do tomateiro em locais de incidência de temperaturas que inibem o 

desenvolvimento e crescimento. Existem vários acessos silvestres de tomateiro que se 

desenvolvem em uma ampla gama de latitudes, adaptados a diversos tipos de clima 

(PERALTA et al., 2008). Ao contrário do tomateiro cultivado, algumas espécies silvestres se 

recuperam rapidamente após exposição a temperaturas inferiores a 5ºC, o que pode ser 

observado mediante melhor capacidade de crescimento e diminuição da inibição fotossintética 

(BRÜGGEMANN e LINGER, 1994; VENEMA et al., 2008). 

Considerando que as cultivares comerciais de tomateiro são suscetíveis às injúrias por 

baixas temperaturas (SCOTT e JONES, 1982; VENEMA et al., 2000; VENEMA et al., 2008; 

EASLON et al., 2013) e a produção pode ser limitada em regiões de incidência de 

temperaturas do ar próximas ou inferiores a 5ºC e da existência de potencial genético para 

este caráter, é indispensável explorar a variabilidade das espécies silvestres para verificar a 

possibilidade de aumentar a tolerância a este tipo de estresse. 
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3.1.7.2 Temperatura base e exigência térmica em espécies de tomateiro 

 

As mudanças ambientais são elementos de natureza abiótica e por isso, os efeitos de 

sua ocorrência podem ser negativos, sendo estes de difícil controle em nível de manejo no 

cultivo do tomateiro em campo aberto, o que torna a busca de tolerância genética de extrema 

importância (GIORDANO et al., 2005). Além disso, no Brasil os cultivos de tomateiro são 

realizados com frequência em áreas sujeitas a estresses abióticos, ocasionados por altas 

temperaturas como no caso da região do norte ou por baixas temperaturas na região sul, 

aumentando assim, a necessidade de estratégias de seleção de materiais genéticos que se 

desenvolvam em condições adversas de crescimento.  

Algumas das espécies silvestres de tomateiro são encontradas em regiões de elevada 

altitude (3000 m), onde as temperaturas são de variação constante, com noturnas chegando 

abaixo de 0°C e podendo ser bastante elevadas durante o dia. Ao contrário do tomateiro 

cultivado, algumas espécies silvestres se desenvolvem mesmo com exposição a baixas 

temperaturas (BRÜGGEMANN e LINGER, 1994). Entre estas, destaca-se S. habrochaites, 

que é adaptada a uma ampla gama de distribuição latitudinal, exibindo assim características 

que podem favorecer o desenvolvimento, mesmo quando as condições térmicas durante o dia, 

ou ao longo do ciclo, não são favoráveis para o desenvolvimento e crescimento do tomateiro 

cultivado (VENEMA et al., 2008). 

A variabilidade das respostas de acessos silvestres de tomateiro a temperatura do ar 

pode ser uma maneira de possibilitar em longo prazo o surgimento de cultivares que se 

desenvolvam em condições de maior amplitude térmica. De modo geral, quando se observa a 

resposta das plantas perante as condições ambientais, são avaliadas características qualitativas 

e quantitativas do comportamento fisiológico (VENEMA et al., 2008; OTTO et al., 2013). No 

entanto, a estimativa da temperatura base do ar que limita a emissão de folhas ou de nós de 

uma determinada espécie, é comumente realizado por meio de modelos matemáticos que 

simulam o desenvolvimento em função da soma térmica necessária, como realizado por 

Martins et al. (2007) em mudas de eucalipto, Erpen et al. (2013) em batata-doce, Lucas et al. 

(2012) em melancia, Calejjas et al. (2014) em manga da cultivar Roxa, Pedro Junior et al. 

(2004) em triticale e Muller et al. (2009) em azevém. 

O tomateiro cultivado possui temperatura base comumente conhecida de 10ºC 

(PIVETTA et al., 2007). Por sua vez, por meio de uma revisão bibliográfica não foram 

encontrados relatos da estimativa da temperatura base para emissão de nós em espécies 
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silvestres de tomateiro. Informações básicas sobre o desenvolvimento de espécies silvestres 

de tomateiro em função da temperatura podem ser úteis para facilitar a transferência de 

características desejáveis e a seleção de materiais em programas de melhoramento genético. 

Uma medida de tempo mais realista sob o ponto de vista biológico é a soma térmica, 

com unidade em °C dia (STRECK et al., 2008; HELDWEIN et al., 2010; LUCAS et al., 

2012), a qual tem maior significado em plantas do que dias do calendário civil, pois considera 

o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento e crescimento vegetativo. Na cultura do 

tomateiro existe estreita relação entre a temperatura e a formação do dossel vegetativo 

(PIVETTA et al., 2007). No entanto, espécies silvestres podem se comportar de maneira 

distinta perante as condições edafoclimáticas.  

Uma maneira de estimar o surgimento do número de nós é por meio do plastocrono 

(ºC dia nó
-1

), que é o intervalo de tempo entre o aparecimento de dois nós sucessivos na haste 

principal. Trabalhos utilizando o conceito de plastocrono já foram realizados para várias 

espécies agrícolas, como meloeiro (STRECK et al., 2005), soja (STRECK et al., 2008), 

algodoeiro (PEREIRA et al., 2010), crambe (TOEBE et al., 2010), feijão-de-vagem 

(HELDWEIN et al., 2010), melancia (LUCAS et al., 2012), girassol (SOUZA et al., 2016), 

videira (ZEIST et al., 2016) e inclusive tomateiro cultivado (COLEMAN e GREYSON, 1976; 

PIVETTA et al., 2007). Por sua vez, da mesma maneira que a temperatura base, esta 

informação não foi encontrada em literatura para espécies silvestres de tomateiro e híbridos 

interespecíficos. 

Com os dados do número de nós e da soma térmica acumulada é possível também 

determinar a temperatura base. Esta técnica consiste na metodologia do menor quadrado 

médio do erro (QME) da regressão entre o número de nós e a soma térmica acumulada, em 

que para o cálculo da soma térmica diária são testados diferentes valores de temperatura base 

com intervalos de 0,5ºC (SINCLAIR et al., 2004; MARTINS et al., 2007; LUCAS et al., 

2012).  

Por meio de estimativas seguras da temperatura base e do plastocrono é possível 

identificar o comportamento fenológico, definir práticas de manejo mais adequadas e auxiliar 

no zoneamento agrícola da cultura (BARBANO et al., 2001; MARTINS et al., 2007). 

Acredita-se também que seja possível auxiliar na seleção de tomateiros que melhor se 

adaptem a determinadas condições climáticas, corroborando assim com os programas de 

melhoramento genético do tomateiro.   
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CAPÍTULO I 

 

CRUZAMENTOS INTERESPECÍFICOS, RECEPTIVIDADE DO ESTIGMA E 

VIABILIDADE DE GRÃOS DE PÓLEN EM TOMATEIRO 

 

Resumo - Para realização de cruzamentos artificiais em tomateiro é necessário compreender 

as características reprodutivas de cada espécie e avaliar a compatibilidade intra e 

interespecífica. O objetivo com este trabalho foi avaliar a compatibilidade de cruzamentos 

artificiais intra e interespecífico, a receptividade do estigma e a viabilidade de grãos de pólen 

em espécies de tomateiro. Na realização dos cruzamentos foram utilizados nove genitores, 

sendo duas linhagens Solanum lycopersicum: RVTM08 e Redenção e, sete espécies silvestres: 

Solanum pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, 

Solanum peruvianum acesso ‘AF 19684’, Solanum chilense acesso ‘LA-1967’, Solanum 

habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum acesso 

‘PI-134417’ e Solanum pennellii acesso ‘LA-716’. Foram realizados todos os cruzamentos e 

seus recíprocos em esquema dialélico, gerando 72 combinações híbridas. Além dos 

cruzamentos, realizou-se também a autopolinização dos genitores. A partir dos cruzamentos 

artificiais foi avaliado o índice de pegamento de cruzamento (IP) e o número de sementes por 

fruto (NS). O diagnóstico da receptividade do estigma foi realizado utilizando-se a técnica do 

peróxido de hidrogênio a 3%; e da viabilidade dos grãos de pólen por meio do teste 

histoquímico com solução 0,5% do corante cloreto de 2,3,5-trifenil tetrazólio (TCC) sem 

sacarose.  S. chilense, além de demonstrado ser autoincompatível, apresentou baixa 

viabilidade de grãos de pólen e promoveu a formação de frutos sem sementes na maioria dos 

cruzamentos híbridos, tanto quando utilizado como genitor feminino como masculino. S. 

pimpinellifolium, S. galapagense, S. peruvianum e as linhagens RVTM08 e Redenção como 

genitores femininos foram os que apresentaram maior pegamentos de cruzamentos e formação 

de frutos com sementes. De modo geral, o índice de pegamento de cruzamentos, número de 

sementes por fruto, receptividade do estigma e viabilidade de grãos de pólen apresentaram 

grande variação entre os genitores, demonstrando assim, a existência de grande diversidade de 

comportamentos reprodutivos entre os tomateiros avaliados no presente trabalho.  

 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, espécies silvestres, produção de sementes, 

propagação sexuada.  
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INTERSPECIFIC CROSSINGS, RECEPTIVITY OF STIGMA AND VIABILITY OF 

POLLEN GRAINS IN TOMATO 

 

Abstract – In order to conduct artificial crosses in tomato it is necessary to understand the 

reproduction characteristics of each species and evaluate the intra and interspecific 

compatibility. The aim of this study was to evaluate the compatibility of intra and 

interspecific artificial crosses, the receptibilidade stigma and viability of pollen grains in 

tomato species. For realization of intra and interspecific crosses were used nine parentes, with 

two Solanum lycopersicum lines: RVTM08 and Redenção and, seven wild species: Solanum 

pimpinellifolium access ‘AF 26970’, Solanum galapagense access ‘LA-1401’, Solanum 

peruvianum access ‘AF 19684’, Solanum chilense access ‘LA-1967’, Solanum habrochaites 

var. hirsutum access ‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum access ‘PI-134417’ 

and Solanum pennellii access ‘LA-716’. All crosses were conducted and in their reciprocal 

diallel, generating 72 hybrid combinations. In addition to the crosses, also held up the self-

pollination of the genitors. Based on the artificial crosses, it was rated the pegamento index 

crossing (IP) and the number of seeds per fruit (NS). The diagnosis of stigma receptibilidade 

was performed using the technique of hydrogen peroxide to 3% and the viability of the pollen 

grains by the histochemical test solution 0.5% of dye 2.3.5-triphenyl tetrazolium (TCC) 

without sucrose. S. chilense, in addition to shown to be self-incompatible, showed low 

viability of pollen grains and promoted in most hybrid crosses, both when used as female 

parent, as male, the formation of seedless fruits. S. pimpinellifolium, S. galapagense, S. 

peruvianum and lines RVTM08 and Redenção as female parents were the ones that presented 

greater fixation of crosses and formation of fruits with seeds. Generally, the rate of fixation of 

crosses, the number of seeds per fruit, stigma receptibilidade and pollen grains viabilit also 

showed great variation between the parents, thus demonstrating the existence of a variety of 

reproductive behaviors in tomato plants evaluated in the present work. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, wild species, seed production, sexual propagation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As espécies de tomateiro são nativas de regiões que se situam ao longo da costa Oeste 

da América do Sul, englobando principalmente os Andes do Equador, Peru e norte do Chile e 

as Ilhas Galápagos (PERALTA et al., 2008). São espécies que se desenvolvem em uma 

variedade de habitats, que vão desde o nível do mar na Costa do Pacífico até 3300 m de 

altitude nas montanhas andinas do Equador, com climas que variam do árido a extremamente 

chuvoso (BERGOUGNOUX, 2014).  

A diversidade genética entre as espécies de tomateiro se expressa por meio de 

características morfológicas, fisiológicas e sexuais (PERALTA e SPOONER, 2005; 

SPOONER et al., 2005). É bem provável que a geografia andina, com os diversos habitats 

ecológicos e os diferentes climas em conjunto, contribuíram para a diversidade do tomateiro 

(BERGOUGNOUX, 2014).   

As espécies silvestres de tomateiro não possuem valor comercial, por apresentarem 

características desfavoráveis, como frutos pequenos e normalmente pubescentes (PERALTA 

et al., 2008). No entanto, são promissoras em programas de melhoramento genético, quando 

de uma espécie são introduzidas em outra, características que conferem resitência (LUCINI et 

al., 2015; DIAS et al., 2016). 

Quando se deseja utilizar uma espécie silvestre como fonte de genes de interesse em 

programas de melhoramento, é necessário ter conhecimento a respeito do seu mecanismo de 

reprodução. O sistema de reprodução desempenha um papel fundamental na diversidade das 

espécies, sendo o principal fator responsável pela variabilidade genética do tomateiro 

(PERALTA e SPOONER, 2005; SPOONER et al., 2005; BERGOUGNOUX, 2014). As 

plantas silvestres de tomateiro podem, além de apresentar características reprodutivas de 

autoincompatibilidade, possuírem também cruzamento compatível apenas com um 

determinado grupo de espécies (BEDINGER et al., 2011). Este aspecto muitas vezes acaba 

dificultando o trabalho de programas de melhoramento genético, em que existe o interesse de 

por meio de cruzamentos artificiais, introduzir genes de interesse da espécie silvestre no 

tomateiro cultivado, ou mesmo desenvolver um híbrido interespecífico entre silvestres (LI et 

al., 2010). 

As barreiras reprodutivas são decorrentes da evolução das plantas, em que se 

desenvolveram mecanismos genéticos para evitar a hibridização com espécies afins (LI et al., 

2010). Estas barreiras podem se expressar antes ou após a fertilização, sendo caracterizadas 
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como incompatibilidade unilateral ou incongruidade entre as espécies, podendo em alguns 

casos o pólen de uma espécie ser incompatível com os pistilos de outra espécie relacionada, 

enquanto que nenhuma barreira reprodutiva ocorre no cruzamento recíproco (BEDINGER et 

al., 2011).  

Para realização de cruzamentos artificiais em tomateiro é necessário compreender as 

características reprodutivas de cada espécie e avaliar a compatibilidade intra e interespecífica. 

Um dos maiores entraves é que os grãos de pólen de espécies autocompatíveis são em muitos 

casos icompatíveis com pistilos de espécies autoincompatíveis (LI et al., 2010). Mesmo 

aquelas espécies que ao longo de sua evolução deixaram de ser autoincompatíveis e 

atualmente são autocompatíveis, podem ter a capacidade de apresentar barreiras reprodutivas 

com o pólen de outra planta (IGIC et al., 2008). Por sua vez, no sentido inverso é possível na 

maioria dos casos se obter sucesso (BEDINGER et al., 2011). 

Devido às variações dos sistemas de cruzamento das diferentes espécies de tomateiro, 

há vários fatores que podem influenciar no sucesso de cruzamentos intra e interespecíficos 

(BEDINGER et al., 2011). Muitos dos detalhes destes fatores, que são consideradas barreiras 

reprodutivas, são mecanismos que apesar de estudados por pesquisadores de diversas partes 

do mundo, permanecem sem resposta (CHALIVENDRA et al., 2013; GAO et al., 2015). 

Considerando que os programas de melhoramento genético que visam o desenvolvimento de 

novos genótipos por meio da variabilidade interespecífica, relatam que há escassez de 

conhecimento dos aspectos relacionados à compatibilidade, é de grande relevância investigar 

o índice de sucesso de cruzamentos artificiais entre espécies de tomateiro. 

Além dos aspectos de reprodução que variam entre as espécies, ou mesmo entre 

acessos de uma mesma espécie, a viabilidade de grãos de pólen e a receptividade estigmática 

também são fatores que merecem atenção na realização de cruzamentos artificiais (SILVA et 

al., 2001; XU et al., 2010). Nesse sentido, estudos que avaliem a viabilidade de grãos de pólen 

e a receptividade estigmática são considerados muito importantes, em função que as 

informações proporcionadas, possibilitam a avaliação qualitativa do potencial reprodutivo dos 

materiais utilizados nos cruzamentos (TIAGO et al., 2004; FLORES et al., 2015). 

De modo geral, para garantir o sucesso dos cruzamentos intra e interespecíficos em 

programas de melhoramento genético é necessário conhecer a biologia reprodutiva e as 

condições necessárias para maximizar as taxas de pegamento dos cruzamentos (SILVA et al., 

2001). Considerando as informações supracitadas, o objetivo com este trabalho foi avaliar a 
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compatibilidade de cruzamentos artificiais intra e interespecífico, a receptividade do estigma e 

a viabilidade de grãos de pólen em espécies de tomateiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Núcleo de Pesquisa em Hortaliças da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, localizado no município de 

Guarapuava – PR, com latitude 25°38’ S, longitude 51°48’ O e altitude de 1100 metros. O 

clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Subtropical mesotérmico úmido, sem 

estação seca definida, com verão quente e inverno moderado (WREGE et al., 2011). 

Conforme Tabela 1, para realização dos cruzamentos intra e interespecíficos foram 

utilizados nove genitores, sendo duas linhagens Solanum lycopersicum (RVTM08, de hábito 

de crescimento indeterminado, tipo italiano, pertencente ao Banco de Germoplasma do 

Nucleo de Pesquisa em Hortaliças da Universidade Estadual do Centro-Oeste e cultivar 

comercial Redenção, de hábito de crescimento determinado, com características para 

processamento industrial, resistente a geminivírus e tospovírus) e sete espécies silvestres 

(Solanum pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, 

Solanum peruvianum acesso ‘AF-19684’, Solanum chilense acesso ‘LA-1967’, Solanum 

habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum acesso 

‘PI-134417’ e Solanum pennellii acesso ‘LA-716’). Foram realizados todos os cruzamentos e 

seus recíprocos em esquema dialélico, gerando 72 combinações híbridas. Além dos 

cruzamentos, realizou-se também a autopolinização dos genitores. 

 

Tabela 1. Genitores utilizados para realização dos cruzamentos artificiais intra e 

interespecíficos em espécies de tomateiro. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015. 

Espécie  Acesso/linhagem  Sistema de reprodução 

Solanum lycopersicum L.  ‘RVTM08’  Autógama 

Solanum lycopersicum L.  ‘Redenção’  Autógama 

S. pimpinellifolium L  ‘AF 26970’  Autógama  

S. galapagense S.C. Darwin & Peralta  ‘LA-1401’  Autógama 

S. peruvianum L.  ‘AF 19684’  Alógama 

S. chilense (Dunal) Reiche  ‘LA-1967’  Alógama 

S. habrochaites S. Knapp & D. M Spooner var. hirsutum  ‘PI-127826’  Alógama 

S. habrochaites S. Knapp & D. M Spooner var. glabratum  ‘PI-134417’  Alógama 

S. pennellii Correll  ‘LA-716’  Alógama 
  

Fonte: Adaptado de Peralta et al. (2008). 
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A semeadura dos genitores foi realizada em bandejas de poliestireno expandido de 200 

células, contendo substrato comercial a base de casca de pinus bio-estabilizada e mantidas em 

sistema hidropônico tipo “floating” durante o período de 24 dias. A semeadura das espécies S. 

pimpinellifolium, S. peruvianum e Solanum chilense foi realizada juntamente com a das 

linhagens RVTM08 e Redenção. Por sua vez, a semeadura das espécies S. galapagense, S. 

habrochaites var. hirsutum, S. habrochaites var. glabratum e S. pennellii foi realizada dez 

dias antes. A razão da semeadura em datas distintas é devida a diferença de germinação, 

emergência e desenvolvimento dos mesmos. Para garantir quantidade suficiente de mudas, 

foram semeadas duas sementes por célula, com posterior desbaste das plântulas, entre quatro e 

cinco dias após emergência, deixando-se uma plântula por célula. 

Quando as plantas apresentavam de 5 a 6 folhas completamente expandidas, na data de 

21 de abril de 2015, foi realizado transplantio de 20 mudas de cada genitor para vasos de 

polietileno de baixa densidade, com capacidade de 10 dm
3
, contendo solo peneirado e esterco 

bovino na proporção de 3:1. Os vasos tiveram sua superfície coberta com uma camada de 3 

cm de maravalha decomposta, com intenção de reduzir a infestação de plantas daninhas e 

manter a umidade.  

As plantas foram mantidas em casa-de-vegetação, conduzidas com uma haste 

principal, tutoradas por meio de estaquia vertical. O controle fitossanitário foi realizado com 

pulverizações preventivas, de produtos comerciais conforme recomendações técnicas para a 

cultura, com tiametoxam (Actara
®

), oxicloreto de cobre + mancozeb (Cuprozeb
®

) e 

azoxistrobina + difenoconazol (Amistar Top
®
). Semanalmente foram realizadas pulverizações 

foliares com o fertilizante comercial Nutrioxi CAB 105
®
. 

A partir do início do florescimento, foram realizados 50 cruzamentos artificiais para 

cada combinação híbrida e 50 autopolinizações manuais para cada genitor, totalizando 4.050 

polinizações. No período da manhã, utilizando uma pinça e vibrador manual, retiraram-se 

grãos de pólen de flores recém-abertas e colocou-se em pequenos recipientes devidamente 

identificados (Figura 1A). Em seguida, foi realizada a emasculação dos botões florais antes da 

antese, utilizando-se pinças afiadas para facilitar a abertura dos botões e remoção do cone de 

anteras (Figura 1B). Imediatamente após a emasculação as flores foram polinizadas 

manualmente, por meio do procedimento de encostar o estigma no recipiente contendo o 

pólen coletado (Figura 1C). O mesmo procedimento foi realizado na autofecundação, por sua 

vez, utilizou-se o pólen da própria planta que foi emasculada. Após a polinização, as flores 
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foram devidamente identificadas. 

 

 
Figura 1. Esquema utilizado para realização das polinizações artificiais em tomateiro, coleta 

do pólen de flores recém abertas (A), emasculação dos botões florais antes da antese (B) e 

polinizaçãomanual por meio do procedimento de encostar o estigma em um pequeno 

recipiente contendo o pólen coletado (C). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015. 

 

Com intenção de evitar contaminação com possíveis cruzamentos naturais, as plantas 

doadoras de pólen, receptoras de pólen e autofecundadas, foram cultivadas em diferentes 

compartimentos de casa-de-vegetação. Além disso, foram removidas as flores não polinizadas 

das plantas receptoras de pólen. 

O índice de pegamento (IP) de cruzamentos artificiais foi determinado por meio da 

contagem dos frutos formados a partir das polinizações artificiais, expresso em porcentagem. 

Os frutos maduros foram coletados aos 50-70 dias após as polinizações, variando conforme as 

espécies. Na mesma data da colheita, foram separadas as sementes da polpa e realizada em 

cada fruto a contagem do número de sementes (NS). 

Na sequência, as sementes foram tratadas com HCl a 0,7% e, posteriormente lavadas 

em água corrente e colocadas em estufas de circulação de ar, com temperatura de 32ºC 

durante o período de 48 horas. Em seguida, foi avaliada a germinação das sementes obtidas 

dos cruzamentos e autofecundações. Para tal, conforme recomendações de Oliveira et al. 

(2002), a semeadura foi realizada em caixas plásticas transparentes (11x11x3,5cm) contendo 

areia previamente esterilizada e acondicionadas em germinador com temperatura constante de 

25ºC e fotoperíodo de 8 h. A areia foi umedecida com uma quantidade de H2O destilada, 

equivalente a 2,5 vezes o seu peso seco. De cada cruzamento artificial utilizaram-se seis 
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subamostras de 25 sementes e a contagem das plântulas foram realizadas do quarto ao 25º 

dias após a instalação do ensaio experimental. A porcentagem de germinação (PG) foi obtida 

por meio da relação entre o número de sementes que germinaram e o número de sementes 

avaliadas. 

Para avaliação da viabilidade dos grãos de pólen e da receptividade do estigma, na 

data de 12 de fevereiro de 2016, foram transplantadas mudas dos nove genitores utilizados 

nos cruzamentos e conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 

cinco repetições, constituída cada parcela de uma planta. As plantas foram mantidas em casa-

de-vegetação e cultivadas em vasos de polietileno de baixa densidade, com capacidade de 8 

dm
3
, contendo solo peneirado e esterco bovino na proporção de 3:2. Para avaliação da 

viabilidade dos grãos de pólen e da receptividade dos estigmas, foram coletadas no período da 

manhã flores recém-abertas e antes da antese, respectivamente, localizadas do 2º ao 7º cacho, 

acondicionadas em bandejas plásticas devidamente identificadas e encaminhadas ao 

laboratório de Fisiologia Vegetal/Horticultura. 

Um conjunto de dez estigmas para cada repetição, conforme Kearns e Inouye (1993) 

foram testados quanto à presença de desidrogenase, indicadora da receptividade, por meio do 

reagente peróxido de hidrogênio a 3%. Inicialmente, no laboratório com pinças afiadas sem 

atingir o estilete e estigma, foi removido o cone de anteras e as sépalas do cálice. Em seguida, 

o diagnóstico da receptividade utilizando a técnica do peróxido de hidrogênio consistiu na 

deposição de três gotas do reagente diretamente sobre o estigma disposto em lâmina e 

observando-se por 60 min em microscópio (Olympus SZ51) a formação ou não, de bolhas de 

ar em toda a região do estigma (Figura 2A). 

Quanto mais acelerada a emissão das bolhas de ar, resultantes da quebra do peróxido 

pela ação da enzima peroxidase, maior é a receptividade do estigma (KEARNS E INOUYE, 

1993). Foi considerado o estigma como muito receptivo (EMR), quando ocorreu a liberação 

de muitas bolhas e em alta velocidade, impossibilitando realizar a contagem visual das bolhas 

de ar emitidas; receptivo (ER), quando ocorreu a liberação de bolhas em velocidade média, 

permitindo realizar a contagem visual das bolhas de ar emitidas; pouco receptivo (EPR), 

quando ocorreu a liberação de poucas bolhas e em baixa velocidade; e não receptivo (ENR), 

quando não ocorreu a formação de bolhas. Foi observado também, em qual região do estigma 

ocorreu a emissão das bolhas de ar, considerando-se como fenda estigmática (FE), quando 

ocorreu liberação de bolhas na fenda do estigma; toda região estigmática (TRE), quando 
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ocorreu a liberação de bolhas por toda a região estigmática; e laterais (L), quando ocorreu 

liberação de bolhas nas laterais do estigma. 

Quanto aos grãos de pólen, conforme adaptado de Douglas e Freyre (2010) foram 

extraidos com auxílio de pinça e vibrador manual e, imediatamente dispostos em lâmina e 

submetidos a teste histoquímico, com três gotas da solução 0,5% do corante cloreto de 2,3,5-

trifenil tetrazólio (TCC) sem sacarose. Para preparo da solução TCC 1% foi diluído 0,5 g do 

corante em 100 mL de H2O destilada. A solução TCC envolve uma reação enzimática, em que 

os sais do cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio constatam a viabilidade polínica por meio das 

enzimas ativas que proporcionam mudanças na cor dos grãos de pólen para vermelho quando 

da presença de atividade oxidativa, indicando que nas células vivas está ocorrendo atividade 

enzimática (HOFFMANN e VARASSIN, 2011), conforme Figura 2B. 

Em microscópio (Olympus SZ51) com aumento de 10x, para cada repetição, foram 

avaliados 1.000 grãos de pólen. Na contagem, foram considerados como viáveis os grãos que 

coraram para vermelho e como não viáveis, aquelas sem coloração ou com pouca coloração. 

O índice de viabilidade dos grãos de pólen (IVP) foi determinado por meio da porcentagem 

dos grãos de pólen viáveis em relação aos não viáveis. 

 

 
Figura 2. Lâminas em microscópio com a emissão das bolhas de ar durante o diagnóstico da 

receptividade do estigma utilizando a técnica do peróxido de hidrogênio (A) e avaliação do 

índice de viabilidade dos grãos de pólen por meio do teste histoquímico, com a solução (TCC) 

sem sacarose, grãos que coraram para vermelho são viáveis e os sem coloração são inviáveis 

(B). Guarapuava- PR, UNICENTRO, 2016. 

 

Os dados referentes ao IP, NS e aspectos relacionados à receptividade do estigma não 



47 

 

foram submetidos à análise estatística, enquanto que os dados de IVP e PG foram 

transformados em arco seno de (x/100)
1/2

 e testados quanto à normalidade e homogeneidade e, 

posteriormente, submetidos à análise de variância pelo teste F. Quando significativos, foram 

submetidos à comparação por meio do teste de agrupamento de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade, sendo analisados por meio do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 

(SILVA e AZEVEDO, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio do índice de pegamento de cruzamentos artificiais (IP), não houve 

compatibilidade da espécie silvestre S. chilense com o pólen de S. habrochaites var. hirsutum, 

‘RVTM08’ e ‘Redenção’; da espécie silvestre S. habrochaites var. hirsutum com o pólen de  

S. pimpinellifolium, S. galapagense, S.pennellii, ‘RVTM08’ e ‘Redenção’; da espécie silvestre 

S. habrochaites var. hirsutum com o pólen da linhagem RVTM08; e da espécie silvestre S. 

pennellii com o pólen de S. pimpinellifolium, S. galapagense, S. chilense e S. habrochaites 

var. glabratum. Por sua vez, quando realizado o recíproco destes cruzamentos, ocorreu a 

formação de frutos (Tabela 2). 

Evidências que as espécies S. chilense, S. habrochaites e S. pennellii são 

incompatíveis com o pólen de algumas outras espécies são mencionadas em literatura 

(MOYLE e NAKAZATO, 2008; LI e CHETELAT, 2015). Apesar de estas espécies serem 

alógamas, apresentam a capacidade de rejeitar o pólen de espécies relacionadas. A barreira 

reprodutiva faz parte da capacidade natural das plantas de evitar hibridização com espécies 

afins (LI et al., 2010). Do mesmo modo que se sucedeu no presente trabalho, é relatado que 

em combinações híbridas que utilizam as espécies S. chilense, S. habrochaites e S. pennellii 

como genitores femininos, os pistilos apresentarem barreiras reprodutivas com o pólen de 

outras espécies de tomateiro, enquanto que no cruzamento recíproco ocorre com sucesso o 

pegamento de frutos (BEDINGER et al., 2011).   

Vale ressaltar que nas polinizações em que se observou pegamento, todos os frutos 

tiveram pleno desenvolvimento até a maturação, não ocorrendo qualquer abortamento durante 

o processo de formação dos frutos. O IP entre as espécies interespecíficas apresentou grande 

variação, demonstrando assim, a importância do conhecimento da compatibilidade entre 

genitores que possuem potencial para utilização em programas de melhoramento genético. As 
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plantas que apresentaram melhor comportamento como genitores femininos foram as 

linhagens RVTM08 e Redenção (S. lycopersicum) e os acessos das espécies silvestres S. 

pimpinellifolium, S. galapagense, S. peruvianum, ocorrendo IP > 26% com o pólen de todos 

os genitores masculinos (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Índice de pegamento (IP) e número de sementes por fruto (NS) de cruzamentos 

artificiais intra e interespecíficos em tomateiro. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015.  

 

 IP (%) 

Genitor Genitor feminino 

masculino M8 Red S. pim S. gal S. per S. chi S.h. Hir S.h. Gla S. pen 

M8 86 92 72 60 36 0 0 0 38 

Red 84 100 88 78 48 0 0 42 46 

S. pim 52 100 100 60 52 50 0 52 0 

S. gal 78 92 28 98 26 20 0 54 0 

S. per 58 68 56 58 100 64 30 62 28 

S. chi 64 72 64 52 50  0 34 68 0 

S.h. Hir 58 74 88 92 36 0 26 92 12 

S.h. Gla 42 68 40 46 60 52 0 60 0 

S. pen 38 68 32 28 36 38 0 26 48 

 NS (fruto) 

Genitor Genitor feminino 

masculino M8 Red S. pim S. gal S. per S. chi S.h. Hir S.h. Gla S. pen 

M8 33,4 22,9 56,2 22,4 14,5 -
1 

- - 11,4 

Red 23,0 24,0 59,5 24,7 19,0 - - 19,4 16,2 

S. pim 24,0 23,5 83,4 27,0 27,0 0,0 -
 

23,7 - 

S. gal 22,2 23,0 57,4 44,0 6,1 0,0 - 19,8 - 

S. per 28,9 21,0 48,3 16,5 58,2 0,0 11,3 21,3 17,2 

S. chi 0,0 0,0 48,4 12,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

S.h. Hir 26,5 22,4 53,4 34,5 7,9 - 32,0 24,3 14,1 

S.h. Gla 15,0 22,7 44,9 6,2 22,4 4,0 - 37,3 - 

S. pen 17,6 23,8 38,2 27,0 24,8 0,0 - 29,0 49,3 

M8: S. lycopersicum linhagem RVTM08; Red: S. lycopersicum cultivar comercial Redenção; S. pim: S. 

pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’; S. gal: S. galapagense acesso ‘LA-1401’; S. per: S. peruvianum acesso 

‘AF-19684’; S. chil: S. chilense acesso ‘LA-1967’; S.h. Hir: S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’; 

S.h. Gla: S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’; e S. pen: S. pennellii acesso ‘LA-716’. 
1
Não houve formação de frutos. 

 

De acordo com Baek et al. (2015), o tomateiro cultivado S. lycopersicum e as espécies 

silvestres S. pimpinellifolium e S. galapagense e as demais espécies que fazem parte da seção 

Licopersicon, quando são utilizadas como genitores femininos apresentam boa 

compatibilidade com todas as espécies de tomateiro.  O IP verificado para S. peruvianum no 
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presente trabalho, tanto como genitor masculino como feminino, discordam daqueles 

encontrados em outros trabalhos, pois, para acessos dessa espécie, é comumente relatado em 

cruzamentos interespecíficos, dificuldade no pegamento dos frutos (DALL’AGNOL e 

SCHIFINO-WITTMANN, 2002; BEDINGER et al., 2011). 

Quando realizados os cruzamentos intraespecíficos entre as linhagens S. lycopersicum, 

‘RVTM08’ e ‘Redenção’, verificou-se IP > 84%. Por sua vez, quando cruzadas as variedades 

hirsutum e glabratum pertences à espécie S. habrochaites, houve formação de frutos apenas 

quando utilizada glabratum como genitor feminino, com IP de 92% (Tabela 2). 

 Em relação às autofecundações, a espécie S. chilense foi a única que apresentou 0% de 

IP. De acordo com Rodriguez et al. (2009), a espécie S. chilense é alógama por apresentar 

mecanismos genéticos de autoincompatibilidade. Estes mesmos autores relataram ainda, que 

as espécies silvestres S. peruvianum, S. habrochaites e S. pennellii, dependendo do acesso 

também podem apresentar total autoincompatibilidade. Por sua vez, no presente trabalho foi 

verificado para os acessos de S. peruvianum, S. habrochaites var. hirsutum, S. habrochaites 

var. glabratum e S. pennelli IP de 100, 26, 60 e 48%, respectivamente (Tabela 2). 

A autoincompatibilidade é um mecanismo de características fisiológicas, com base 

genética e que estimula a alogamia (DALL’AGNOL e SCHIFINO-WITTMANN, 2002). Em 

programas de melhoramento genético, quando uma planta é autoincompatível e pretende ser 

utilizada como receptora de pólen de outros genótipos, apresenta a vantagem, de não haver a 

necessidade da realização de emasculações. 

O acesso ‘LA-1967’ da espécie S. chilense, além de ser autoincompatível, promoveu 

na maioria dos cruzamentos, tanto quando utilizado como genitor feminino ou como 

masculino, a formação de frutos sem sementes. A exceção ocorreu apenas quando foi 

utilizado como genitor feminino em cruzamento com S. habrochaites var. glabratum e como 

genitor masculino com S. pimpinellifolium e S. galapagense, com número médio de sementes 

por fruto (NS) de 4,0, 48,4 e 12,0, respectivamente (Tabela 2). 

 No processo convencional de hibridação, além de barreiras de incompatibilidade, onde 

o estigma pode não ser compatível com os grãos de pólen de outra planta, ocorrem também 

obstáculos pós-zigóticos que ocasionam a degeneração do endosperma e, por conseguinte, a 

morte do embrião híbrido (LI et al., 2010; BAEK et al., 2015). Além de S. chilense, acessos 

da espécie S. peruvianum também apresentam a capacidade de provocar a formação de frutos 

sem sementes (CHEN e IMANISHI, 1991). Por sua vez, no presente trabalho, o acesso ‘AF-
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19684’ da espécie S. peruvianum promoveu em cruzamentos interespecíficos o 

desenvolvimento de sementes, tanto quando utilizado como genitor feminino ou como 

masculino (Tabela 2). 

Quando se deseja realizar a transferência de genes de interesse para uma determinada 

espécie e por meio de cruzamentos artificiais não ocorre à formação de sementes, recorre-se a 

técnica de cultura de embrião, que consiste após o cruzamento, basicamente na retirada do 

embrião imaturo, para ser desenvolvido em meio de cultura (RIBEIRO e GIORDANO, 2001). 

O maior NS foi verificado em S. pimpinellifolium autopolinizado. Esta espécie ainda, 

quando utilizada nos cruzamentos como genitor feminino, produziu NS > 38,2. Ao contrário, 

as demais combinações de cruzamentos intra e interespecíficos do presente trabalho, 

produziram no máximo 34,5 sementes por fruto (Tabela 2). Apesar de S. pimpinellifolium ter 

apresentado potencial para ser genitor feminino em cruzamentos artificiais, dentre as espécies 

de tomateiro, é a que possui as flores de menor tamanho, exigindo assim, maior praticidade e 

tempo para realização da técnica de emasculação. Ao contrário, flores de genótipos S. 

lycopersicum, como as das linhagens RVTM08 e Redenção, proporcionam maior facilidade 

no momento da emasculação das flores. 

Para a característica NS, quando comparadas apenas as autopolinizações, houve os 

menores valores para ‘RVTM08’ e ‘Redenção’ (Tabela 2). Menor número de sementes para 

as autopolinizações das duas linhagens S. lycopersicum, é devido que são genótipos 

selecionados em programas de melhoramento genético quanto às características produtivas. 

Ao longo da evolução do cultivo de tomateiro, visou-se sempre selecionar aquelas plantas 

com maior potencial de produtividade e que se destacassem quanto ao formato, coloração, 

qualidade de polpa e baixo número de sementes por fruto (BAI e LINDHOUT, 2007). 

 Em todos os genitores femininos, a autofecundação produziu maior NS em 

comparação aos cruzamentos (Tabela 2). Em cruzamentos realizados entre espécies de 

tomateiro, as características que podem provocar alterações na produção de sementes são 

bastante variáveis, podendo ser desde barreiras genéticas (BEDINGER et al., 2011) até 

aspectos fisiológicos relacionados à receptividade do estigma e qualidade do pólen 

(BARBARA e KUBICKI, 1985; ABDUL-BAKI e STOMMEL, 1995).  

Em relação à porcentagem de germinação (PG) das sementes obtidas dos cruzamentos 

e autofecundações artificiais realizadas no presente trabalho, não houve diferença, com todos 

os genótipos apresentando PG superior a 84%. Demonstrando assim, que apesar de ter sido 
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observada grande diversidade de resultados para as características índice pegamento e número 

de sementes, para todos os cruzamentos o embrião se devolveu normalmente, possibilitando o 

surgimento de um novo genótipo. No entanto, em cruzamentos interespecíficos, existem casos 

que as barreiras reprodutivas não envolvem apenas a degeneração do endosperta, sendo baixo 

o número de sementes híbridas germinadas, inclusive em cultivo in vitro (ARAGÃO et al., 

2002). 

Ao ser avaliado a receptividade do estigma dos genitores utilizados nos cruzamentos 

artificiais, observou-se por meio da técnica do peróxido de hidrogênio, que todos os estigmas 

liberaram bolhas de ar (Tabela 3). Por sua vez, o estigma da espécie S. habrochaites mostrou-

se pouco receptivo (EPR), com emissão de poucas bolhas e em baixa velocidade. Estigma de 

S. habrochaites pouco receptivo pode ter contribuído para o IPG de 0% quando a espécie foi 

utilizada como genitor feminino em cruzamentos com S. pimpinellifolium, S. galapagens, S. 

habrochaites var. glabratum, S. pennellii e com as duas linhagens S. lycopersicum, RVTM08 

e Redenção (Tabela 2). 

Os estigmas de S. pimpinellifolium, S. peruvianum, S. chilense, S.pennellii e das 

linhagens Redenção e RVTM08, foram muito receptivos (EMR), enquanto que os das 

espécies S. galapagense e S. habrochaites var. glabratum foram apenas receptivos. Em todos 

os genitores a emissão das bolhas de ar ocorreu na fenda do estigma (FE) ou em toda região 

estigmática (TRE) e para S. pimpinellifolium, S. galapagens, S. habrochaites var. hirsutum e 

S. habrochaites var. glabratum ocorreu também nas laterais do estigma (L) (Tabela 3). 

Apesar de S. chilense e S.pennellii terem apresentado estigma com boa receptividade, 

foram incompatíveis em vários cruzamentos, corroborando assim com o relatado por 

Bedinger et al. (2011), onde há evidências científicas que estas espécies quando utilizadas 

como genitores femininos apresentam barreiras reprodutivas que são genéticas e não 

fisiológicas ou morfológicas. 

Quanto ao índice de viabilidade de grãos de pólen (IVP), S. peruvianum e as linhagens 

RVTM08 e Redenção foram as que apresentaram maiores IVP, de 81,9, 89,0 e 90,4%, 

respectivamente (Tabela 3). Ao contrário, S. chilense apresentou o menor IVP, de 2,0%. O 

IVP do acesso ‘LA-1967’ (2,0%) referente à espécie S. chilense, diverge dos resultados de 

Gao et al. (2015), que para a mesma espécie, o acesso ‘LA2-405’ apresentou grãos de pólen 

com 90% de viabilidade. 
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Tabela 3. Aspectos relacionados à receptividade do estigma e índice de viabilidade de grãos 

de pólen (IVP) em espécies de tomateiro. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

 

Genótipos  Estigma  Grãos de pólen 

 Receptibilidade Local  IVP (%) 
S. lycopersicum ‘Redenção’ EMR FE + L  90,4 a* 

S. lycopersicum ‘RVTM08’ EMR FE + L  89,0 a 

S. pimpinellifolium ‘AF 26970’ EMR FE + L  70,2 b 

S. galapagense ‘LA-1401’ ER
 

FE + L  52,9 c 

S. peruvianum ‘AF 19684’ EMR FE  81,9 a 

S. chilense ‘LA-1967’ EMR TRE  2,0 d 

S. habrochaites var. Hirsutum ‘PI-127826’ EPR FE + L  44,7 c 

S. habrochaites var. Glabratum  ‘PI-134417’ ER FE  66,7 b 

S. pennellii ‘LA-716’ EMR TRE  60,7 b 

 * Médias seguidas por letras minúsculas distintas nas colunas, pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

EMR: estigma muito receptivo; ER: estigma receptivo; e EPR: estigma pouco receptivo. 

FE: fenda estigmática; TRE: toda região estigmática; e L: laterais. 

 

Os cruzamentos artificiais e os testes de receptividade do estigma e viabilidade de 

grãos de pólen foram realizados em épocas distintas, o que consequentemente, pode 

comprometer uma possível correlação do IP e NS com os aspectos de viabilidade do estigma e 

IVP. Além disso, os aspectos que controlam a compatibilidade intra e interespecíficas em 

tomateiro vão muito além de barreiras fisiológicas, sendo em maioria mecanismos genéticos 

que para uma maior compreensão científica, necessitam ainda de estudos (BEDINGER et al., 

2011; CHALIVENDRA et al., 2013). 

De modo geral, como sucedido para a característica índice de pegamento de 

cruzamentos, a receptividade do estigma e a viabilidade do pólen também apresentaram 

variação entre os genitores, demonstrando assim, a existência de diversidade de 

comportamentos reprodutivos entre os tomateiros avaliados no presente trabalho. Programas 

de melhoramento genético do tomateiro cultivado são cada vez mais dependentes da 

variabilidade genética das espécies silvestres, considerando que a base genética de S. 

lycopersicum é bastante estreita (PERALTA et al., 2008), como também é cada vez mais 

explorado o cruzamento híbrido de duas espécies silvestres, visando principalmente o 

desenvolvimento de porta-enxertos. Por sua vez, até o momento, mesmo questões 

fundamentais sobre os mecanismos das barreiras reprodutivas intra e interespecíficos do 

tomateiro, permanecem sem resposta (GAO et al., 2015).  

Certamente, os resultados obtidos no presente trabalho a respeito da biologia 

reprodutiva e das condições que podem maximizar as taxas de pegamento de cruzamentos 
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intra e interespecíficos em tomateiro, são do interesse de programas de melhoramento 

genético, podendo contribuir com as informações já presentes em literatura e constituir uma 

importante base científica para o desenvolvimento de novos estudos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em cruzamentos interespecíficos, as linhagens S. lycopersicum e acessos das espécies 

silvestres S. pimpinellifolium, S. galapagense, S. peruvianum, apresentam boa 

compatibilidade com o pólen de outras espécies; 

A espécie Solanum chilense acesso ‘LA-1967’ apresentou autoincompatibilidade e em 

cruzamento interespecíficos a formação de frutos sem sementes; 

O estigma da espécie S. habrochaites acesso ‘PI-127826’ mostrou-se pouco receptivo 

e os grãos de pólen da espécie S. chilense acesso ‘LA-1967’ apresentaram baixa viabilidade. 
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CAPÍTULO II 

 

TEMPERATURA BASE PARA EMISSÃO DE NÓS E PLASTOCRONO EM 

ESPÉCIES E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE TOMATEIRO 

 

 

Resumo- O objetivo com este trabalho foi estimar a temperatura base para emissão de nós e o 

plastocrono em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos 

respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos. Na condução do experimento 

utilizou-se delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, avaliando-se seis acessos 

silvestres (Solanum pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-

1401’, Solanum peruvianum acesso ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum acesso 

‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e Solanum pennellii 

acesso ‘LA-716’) e a cultivar comercial Redenção (Solanum lycopersicum), juntamente com 

os respectivos híbridos interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-

1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) 

e (‘Redenção’ x ‘LA-716’) e, em três datas de transplantio: 22/12/2015, 12/02/2016 e 

06/04/2016. A partir dos dados do número de nós (NN) na haste principal (HP) foi realizada a 

estimativa da temperatura base (Tb), utilizando-se a metodologia do menor quadrado médio 

do erro (QME) da regressão linear entre o NN e a soma térmica acumulada (STa). Com a Tb, 

foi estimado o plastocrono para a HP e três primeiras hastes laterais (HLs).  As menores Tbs 

foram verificadas para ‘PI-127826’, ‘PI-134417’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x 

‘PI-134417’, com valores de 5,2, 4,5, 6,3 e 6,4ºC, respectivamente. Ao contrário, para os 

demais genótipos foram verificados valores de Tb, que variaram de 11 a 15ºC. Foram 

observados os maiores valores de plastocrono da HP para ‘LA-1401’, ‘AF 19684’ e ‘LA-716’. 

Para o acesso ‘PI-134417’, além de observada a menor Tb, verificaram-se baixos valores de 

plastocrono na HP e HLs. De modo geral, as espécies de tomateiro e híbridos interespecíficos 

apresentaram grande diversidade de respostas do desenvolvimento vegetativo quanto à 

temperatura do ar.  

 

Palavras-chave: acessos silvestres, Solanum lycopersicum, soma térmica, pré-melhoramento 

genético. 
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BASE TEMPERATURE FOR NODE EMISSION AND PLASTOCHRON IN SPECIES 

AND HYBRID INTERSPECIFIC OF TOMATO 

 

Abstract- The objective with this work was to estimate the base temperature for node 

emission and plastochron in wild species of tomato and cultivate Redenção, as well as their 

respective F1 hybrids of interspecific crosses cultivated in different environments. In 

conducting the experimente we used design of randomized blocks, with three replications, 

evaluating six wild accesses (Solanum pimpinellifolium access ‘AF 26970’, Solanum 

galapagense access ‘LA-1401’, Solanum peruvianum access ‘AF 19684’, Solanum 

habrochaites var. hirsutum access ‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum access 

‘PI-134417’ and Solanum pennellii access ‘LA-716’) and the cultivate commercial Redenção 

(Solanum lycopersicum), together with their interspecific hybrids (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), 

(‘Redenção’ x ‘LA-1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 19684’),  (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), 

(‘Redenção’ x ‘PI-134417’ ) and (‘Redenção’ x ‘LA-716’) and, in three dates of transplant: 

12/22/2015;  02/12/2016; and 04/06/2016. From the data the number of nodes (NN) on the 

main stem (HP) it was performed an estimated base temperature (Tb) using the methodology 

of mean square error lower (QME) the linear regression between the NN and the accumulated 

thermal (STa). With the Tb was estimated plastochron for HP and first three side rods (HLs). 

Smaller tbs were observed for ‘PI-127826’; ‘PI-134417’; ‘Redenção’ x ‘PI-127826’; and 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’, with values of 5.2; 4.5; 6.3; and 6.4°C respectively. Contrary, to 

the other genotypes were observed Tb values ranging from 11 to 15ºC.We observed the 

higher values of plastochron in HP for ‘LA-1401’, ‘AF 19684’ and ‘LA-716’. To access ‘PI-

134417’, besides observing the lower base temperature, was observed lower plastochron 

values in HP and HLs. Generally, the tomato species and interspecific hybrids showed a 

variety of responses of vegetative development as the air temperature. 

 

Keywords: wild accessions, Solanum lycopersicum, thermal time, pre-breeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tomateiro Solanum lycopersicum L., além da variedade cerasiforme, possui diversas 

espécies, que apresentam entre elas maior ou menor compatibilidade interespecífica de 

cruzamentos. As espécies são Solanum pimpinellifolium L., Solanum cheesmaniae (L. Riley) 

Fosberg, Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta, Solanum pennelli Correll, Solanum 

habrochaites S. Knapp & D. M Spooner, Solanum huaylasense Peralta, Solanum 

corneliomulleri J. F. Macbr., Solanum peruvianum L., Solanum chilense (Dunal) Reiche, 

Solanum arcanum Peralta, Solanum chmielewskii C. M. Rick et al. e D. M. Spooner et al., 

Solanum neorickii D. M. Spooner et al., Solanum lycopersicoides Dunal, Solanum sitiens I. 

M. Johnst., Solanum juglandifolium Dunal e Solanum ochranthum Dunale (PERALTA et al., 

2006; PERALTA et al., 2008).  

As espécies silvestres de tomateiro são valorizadas para uso em programas de 

melhoramento genético, por possuírem genes de resistência a fitopatógenos, artrópodos-praga, 

a estresses abióticos e melhorias na qualidade nutricional (BRÜGGEMANN e LINGER, 

1994; VENEMA et al., 2008; LUCINI et al., 2015). Estas características foram adquiridas ao 

longo da evolução, pois as plantas silvestres sofreram seleções naturais, em que para 

sobreviverem e garantirem sua reprodução nas condições do centro de origem, desenvolveram 

mecanismos de resistência contra as mais adversas condições presentes no ambiente natural. 

A temperatura do ar caracteriza-se como um dos principais elementos ambientais que 

delimitam as condições do ambiente que influenciam no crescimento e desenvolvimento do 

tomateiro (PIVETTA et al., 2007). A temperatura do ar que representa a energia que está 

contida no meio é uma característica que pode tanto inibir como favorecer o desenvolvimento 

e crescimento das plantas (CALLEJAS et al., 2014).  

Cada espécie apresenta sua temperatura mínima, máxima e ótima de desenvolvimento 

e crescimento. Para o tomateiro cultivado (S. lycopersicum L.) a temperatura base inferior, 

base superior e ótima para emissão de estruturas vegetativas é respectivamente 10, 34 e 22°C 

(PIVETTA et al., 2007). Por sua vez, por meio de uma revisão bibliográfica não foi 

encontrado nenhum registro das temperaturas cardinais para o crescimento e desenvolvimento 

de espécies silvestres de tomateiro. Informações básicas sobre o desenvolvimento dessas 

espécies em função da temperatura podem ser úteis para facilitar a transferência de 

características desejáveis e a seleção de genótipos em programas de melhoramento genético. 



60 

 

Existem vários acessos silvestres de tomateiro que se desenvolvem em uma ampla 

gama de latitudes, adaptados a diversos tipos de clima (PERALTA et al., 2008). Ao contrário 

do tomateiro cultivado, algumas espécies silvestres se recuperam rapidamente após exposição 

a baixas temperaturas, o que pode ser observado mediante melhor capacidade de crescimento 

e diminuição da inibição fotossintética (BRÜGGEMANN e LINGER, 1994; VENEMA et al., 

2008). 

As cultivares comerciais de tomateiro são suscetíveis a injúrias por temperaturas 

próximas ou inferiores a 5ºC (EASLON et al., 2013) e a produção pode ser limitada em 

regiões de incidência de baixas temperaturas do ar (VENEMA et al., 2000;  VENEMA et al., 

2008). Considerando que há potencial genético para esse caráter em espécies silvestres, é 

fundamental explorar a variabilidade interespecífica para verificar a possibilidade de 

aumentar a tolerância a este tipo de estresse.  

Algumas das espécies silvestres de tomateiro são encontradas em regiões de elevada 

altitude (3000 m), onde a amplitude térmica é maior, com noturnas chegando a ficar abaixo de 

0°C e durante o dia podendo ser bastante elevadas, acima de 36ºC. Ao contrário do tomateiro 

cultivado, espécies silvestres podem se desenvolver mesmo com exposição a baixas 

temperaturas (BRÜGGEMANN e LINGER, 1994). Entre estas, destaca-se S. habrochaites, 

que é adaptada a uma ampla gama de distribuição latitudinal, exibindo assim características 

que podem favorecer o desenvolvimento e crescimento mesmo quando as condições térmicas 

durante o dia, ou ao longo do ciclo não são favoráveis para o tomateiro cultivado (VENEMA 

et al., 2008). 

A variabilidade das respostas de acessos silvestres de tomateiro à temperatura do ar 

pode ser uma maneira de possibilitar em longo prazo a obtenção de cultivares que se 

desenvolvam melhor em condições de maior amplitude térmica. De modo geral, quando se 

observa a resposta das plantas perante as condições ambientais, são avaliadas características 

qualitativas e quantitativas do comportamento fisiológico (VENEMA et al., 2008; OTTO et 

al., 2013). No entanto, a estimativa da temperatura base do ar que limita a emissão de folhas 

ou de nós de uma determinada espécie é comumente realizado por meio de modelos 

matemáticos que simulam o desenvolvimento em função da soma térmica necessária, como 

realizado por Martins et al. (2007) em mudas de eucalipto, Erpen et al. (2013) em batata-doce, 

Lucas et al. (2012) em melancia, Calejjas et al. (2014) em manga da cultivar Roxa, Pedro 

Junior et al. (2004) em triticale e Muller et al. (2009) em azevém. 
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Uma medida de tempo mais realista sob o ponto de vista biológico é a soma térmica, 

com unidade em °C dia (HELDWEIN et al., 2010; LUCAS et al., 2012), a qual tem maior 

significado em plantas do que dias do calendário civil, pois considera o efeito da temperatura 

sobre o desenvolvimento e crescimento vegetativo. Na cultura do tomateiro, existe estreita 

relação entre a temperatura do ar e a formação do dossel foliar (PIVETTA et al., 2007). No 

entanto, espécies silvestres podem se comportar de maneira distinta perante as condições 

climáticas.  

Uma maneira de estimar o surgimento do número de nós é por meio do plastocrono 

(ºC dia nó
-1

), que é o intervalo de tempo entre o aparecimento de dois nós sucessivos na haste 

principal. Trabalhos utilizando o conceito de plastocrono já foram realizados para várias 

espécies agrícolas, como meloeiro (STRECK et al., 2005), soja (STRECK et al., 2008), 

algodoeiro (PEREIRA et al., 2010), crambe (TOEBE et al., 2010), feijão-de-vagem 

(HELDWEIN et al., 2010), melancia (LUCAS et al., 2012), girassol (SOUZA et al., 2016), 

videira (ZEIST et al., 2016) e inclusive tomateiro cultivado (COLEMAN e GREYSON, 1976; 

PIVETTA et al., 2007). Por sua vez, da mesma maneira que a temperatura base, esta 

informação não foi encontrada em literatura para espécies silvestres de tomateiro e híbridos 

interespecíficos. 

Por meio de estimativas seguras da temperatura base e do plastocrono é possível 

identificar o comportamento fenológico, definir práticas de manejo mais adequadas e auxiliar 

no zoneamento agrícola da cultura (BARBANO et al., 2001; MARTINS et al., 2007). 

Acredita-se também, que seja possível auxiliar na seleção de tomateiros que melhor se 

adaptem a determinadas condições climáticas, corroborando assim, com os programas de 

melhoramento genético. Cultivares com menor temperatura base para emissão de estruturas 

vegetativas forneceriam um risco muito menor e permitiriam maior eficiência, aumentando a 

produção ao longo do tempo e a adaptação do tomateiro em locais de incidência de 

temperaturas abixo de 10ºC que inibem o desenvolvimento e crescimento do tomateiro 

cultivado.  

Considerando as informações supracitadas, o objetivo com este trabalho foi estimar a 

temperatura base para emissão de nós e o plastocrono em espécies silvestres de tomateiro e na 

cultivar Redenção, bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados nos anos de 2015 e 2016, no Núcleo de Pesquisa 

em Hortaliças do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO, localizado no município de Guarapuava – PR, com latitude 25°38’ S, 

longitude 51°48’ O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de Köppen é 

do tipo Subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca definida, com verão quente e 

inverno moderado (WREGE et al., 2011).  

Na condução do experimento utilizou-se delineamento de blocos ao acaso, com três 

repetições, constituída cada parcela por três plantas. Foram avaliados seis acessos silvestres 

(S. pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, S. galapagense acesso ‘LA-1401’, S. peruvianum 

acesso ‘AF 19684’, S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, S. habrochaites var. 

glabratum acesso ‘PI-134417’ e S. pennellii acesso ‘LA-716’) e a cultivar comercial 

Redenção (linhagem de S. lycopersicum com características para processamento), juntamente 

com os respectivos híbridos interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-

1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) 

e (‘Redenção’ x ‘LA-716’). Foram realizados transplantios em três datas: 22/12/2015, 

12/02/2016 e 06/04/2016.  

As semeaduras foram realizadas em bandejas de poliestireno expandido (Isopor
®

) de 

200 células, contendo substrato comercial a base de casca de pinus bio-estabilizada e 

mantidas em sistema hidropônico tipo “floating”, em casa-de-vegetação. A semeadura dos 

acessos ‘AF 26970’ e ‘AF 19684’e dos híbridos interespecíficos foi realizada juntamente com 

a da linhagem Redenção. Por sua vez, a semeadura dos acessos ‘LA-1401’, ‘PI-127826’, ‘PI-

134417’ e ‘LA-716’foi realizada dez dias antes. A razão da semeadura em datas distintas é 

devida a diferença de germinação, emergência e desenvolvimento dos acessos. Para garantir 

quantidade suficiente de mudas, foram semeadas duas sementes por célula, com posterior 

desbaste das plântulas, entre quatro e cinco dias após emergência, deixando-se uma plântula 

por célula. 

O transplantio foi realizado quando as mudas apresentavam de 4-5 folhas definidas e 

expandidas, aos 27, 25 e 26 dias após emergência do genitor feminino, correspondendo às 

datas 22/12/2015, 12/02/2016 e 06/04/2016, respectivamente. As mudas foram transplantadas 

em vasos com capacidade de 8 dm
3
, contendo solo peneirado e esterco bovino na proporção 
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de 3:2. O Solo utilizado é de Guarapuava-PR, classificado como Latossolo Bruno, de textura 

muito argilosa (EMBRAPA, 2013). Com antecedência, o composto contendo solo peneirado e 

esterco bovino foi corrigido de acordo com a necessidade indicada na análise química de solo, 

por meio da aplicação de calcário calcítico para elevar a saturação por bases a 80% e manter a 

relação de 4:1 entre o Ca e Mg. Para realização da adubação básica de plantio, utilizou-se 15 g 

de NPK na fórmula 04-20-20 e 7,0 g de superfosfato simples por vaso.  

A irrigação foi realizada conforme a necessidade das plantas, por meio de micro-

gotejadores. As plantas foram conduzidas em casa-de-vegetação e tutoradas por meio de 

estaquia vertical. O controle fitossanitário foi realizado com pulverizações preventivas, de 

produtos comerciais conforme recomendações técnicas para a cultura, com tiametoxam 

(Actara
®

), tiametoxam + lambda-cialotrina (Engeo™ Pleno
®
), oxicloreto de cobre + 

mancozeb (Cuprozeb
®
) e azoxistrobina + difenoconazol (Amistar Top

®
). 

Durante o período experimental, os dados diários de temperatura do ar foram 

coletados diariamente com auxílio de termômetros de temperatura máxima e mínima. A partir 

do transplantio das mudas, semanalmente, contou-se o número de nós (NN) visíveis na haste 

principal (HP) e nas três primeiras hastes laterais de primeira ordem (HL) de cada planta, 

durante o ciclo de desenvolvimento e crescimento (Figura 1). Foi considerado como um novo 

nó, quando apresentava uma folha com pelo menos 1 cm de comprimento (PIVETTA et al., 

2007). 

A soma térmica diária (STd, ºC dia) foi calculada conforme proposto por Arnold 

(1960),  STd = (Tmed - Tb). 1 dia (1); em que a temperatura média do ar (Tmed) foi calculada 

por meio da média aritmética entre a temperatura mínima (Tmin) e máxima do ar (Tmax), e 

Tb é a temperatura base para emissão de nós, abaixo da qual não há emissão de novas 

estruturas vegetativas. A soma térmica acumulada (STa, °C dia), foi definida por meio da 

soma dos valores diários (STa = ∑STd). 
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Figura 1. Representação esquemática da haste principal (HP), das hastes laterais de primeira 

ordem (HL) e dos nós (Nós) das espécies de tomateiro e híbridos interespecíficos. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

A partir dos dados do NN na HP foi realizada a estimativa da temperatura base (Tb), 

utilizando a metodologia do menor quadrado médio do erro (QME) da regressão linear entre o 

NN e a STa (SINCLAIR et al., 2004; MARTINS et al., 2007; LUCAS et al., 2012). De acordo 

com a metodologia utilizada por estes mesmos autores, para o cálculo da STd foram testados 

no modelo matemático, valores de Tb que variaram de 0 a 20ºC com intervalos de 0,5ºC. As 

equações de regressão linear simples foram estimadas considerando os valores de NN na HP 

de cada parcela e a STa calculada com as diferentes Tbs. A partir da média aritmética das 

parcelas, foi plotado um gráfico do QME em função das Tbs. Foi considerado como valor de 

Tb, quando se observou o menor QME. 

Na estimativa da Tb foram utilizados os dados de NN que compreendeu o período do 

transplantio até o início do surgimento dos frutos na haste, sendo definido este momento 

quando no mínimo 50% das plantas na parcela apresentavam pelo menos um fruto em estágio 

inicial de desenvolvimento. Foi utilizado este período em função de que após o surgimento 

dos primeiros frutos, algumas espécies de tomateiro e híbridos interespecíficos paralisam a 

emissão de nós na respectiva haste da presença do fruto. 

A partir da Tb foi estimado o plastocrono da HP e das três primeiras HL, utilizando o 
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mesmo período de desenvolvimento e crescimento do cálculo da Tb. O plastocrono foi 

estimado pelo inverso do coeficiente angular da regressão linear entre o NN visíveis na haste 

e a soma térmica acumulada (STa, °C dia) (MARTINS et. al., 2007; PIVETTA et al., 2007). 

Ao final do ciclo de desenvolvimento e crescimento, foi realizada também a contagem do 

número de hastes laterais de primeira ordem (NHL) e do número de folhas (NF) em cada 

planta. 

Os dados de plastocrono, NHL e NF obtidos para os genitores e híbridos 

interespecíficos foram testados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias 

residuais pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente e, posteriormente submetidos à 

análise de variância pelo teste de F individual e conjunta. Quando significativos, foram 

submetidos ao teste de agrupamento de Scott-Knott a 5% de probabilidade, sendo analisados 

por meio do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Durante os períodos experimentais, a temperatura média do ar foi de 23,8, 23,0 e 18,3 

ºC, com valores absolutos de temperatura mínima e máxima de 14,1 e 33,9°C; 9,0 e 32,6°C; e 

0,3 e 33,4°C, respectivamente, para os experimentos nas três datas de transplantio 

22/12/2015, 12/02/2016 e 06/04/2016 (Figura 2). 

As equações de regressões entre o NN visíveis na HP e a STa para os genitores e 

híbridos interespecíficos de tomateiro, apresentaram estreita relação (R
2
 ≥ 0,91), indicando 

existência de linearidade e que a temperatura do ar é o principal elemento meteorológico que 

controla o aparecimento de estruturas vegetativas, conforme verificado também por Pivetta et 

al. (2007) em tomateiro cultivado, Martins et al. (2007) em mudas de eucalipto e Streck et al. 

(2005) em cártamo. A elevada linearidade entre NN e STa verificada em espécies de 

tomateiro e híbridos interespecíficos corrobora com Liu e Heins (2002), que relataram que a 

energia térmica é o principal elemento climático que coordena o crescimento e 

desenvolvimento dos vegetais.  
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Figura 2. Temperaturas mínimas (Tmín), máximas (Tmáx) e média (Tméd) do ar (°C) 

mensuradas durante os períodos de acompanhamento da cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro em datas de transplantio: 22/12/2015 (A), 12/02/2016 (B) e 06/04/2016 (C). 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

Houve variação do QME das equações de regressão dos diferentes valores de 

temperatura base testados no cálculo de STa nos genitores e híbridos interespecíficos nas três 

datas de transplantio (Figura 3).  A metodologia do menor QME demonstrou ser eficiente na 

estimativa da Tb em todos os genótipos nas três datas de transplantio, exceto para a data 

22/12/2015, quando os acessos ‘AF 26970’ e ‘LA-716’ e o híbrido ‘Redenção’ x ‘AF 19684’, 

apresentaram QME com comportamento decrescente conforme aumento da Tb, 

respectivamente Figura 3B, 3L e 3G. 
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Figura 3. Quadrado médio do erro (QME) da regressão linear entre o número de nós na haste principal e a 

soma térmica acumulada, utilizando-se vários valores de temperaturas base para o cálculo da soma térmica 

diária para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x 

‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ 

(I), ‘PI-134417’ (J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) em três 

datas de transplantio. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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De modo geral, entre as três datas, houve pouca variação da temperatura base 

estimada. Os menores valores de Tbs foram verificados para as espécies silvestres S. 

habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-

134417’, com valores variando de 3,5 (06/04/2016) a 6,5ºC (22/12/2016) e 3,5 (06/04/2016) a 

5,5 (22/12/2016), respectivamente (Tabela 1). Menor Tb para emissão de nós observada para 

hirsutum, corrobora com relatos de Patterson et al. (1978) e Venema et al. (2008), que esta 

variedade por ser adaptada a uma ampla gama de distribuição latitudinal, apresenta 

características fisiológicas que permitem o crescimento e desenvolvimento, mesmo em 

temperaturas mais baixas. Por sua vez, para a variedade glabratum não existia até o momento 

qualquer relato em literatura a respeito do desenvolvimento vegetativo a partir de menor 

disponibilidade térmica. 

Foram verificados baixos valores de Tbs também nos híbridos ‘Redenção’ x ‘PI-

127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ quando comparados aos demais genótipos, com valores 

variando de 5,5 (06/04/2016) a 7,0ºC (12/02/2016) e 5,5 (12/02/2016) a 7,5ºC (06/04/2016), 

respectivamente. Estes valores demonstram que os referidos híbridos F1 herdaram 

características relacionadas à temperatura base para emissão de nós dos respectivos genitores 

masculinos ‘PI-134417’ e ‘PI-127826’. Ao contrário, para os demais genitores e híbridos 

foram verificados maiores valores de Tb, que variaram de 11 a 15ºC (Tabela 1). 

Foi observado na cultivar ‘Redenção’, Tb média de 14,2ºC, valor que é 4,2ºC maior do 

comumente relatado em literatura para o tomateiro S. lycopersicum. Por sua vez, é necessário 

ressaltar que ‘Redenção’ é uma cultivar de hábito de crescimento determinado, com 

características de processamento industrial, desenvolvida no estado de Pernambuco, 

recomendada para cultivo na região do Sub-Médio São Francisco (FERRAZ et al., 2003). As 

condições climáticas do local onde foram realizados os ciclos de seleções no melhoramento 

genético para obtenção da cultivar Redenção, podem ter contribuído para Tb superior a 10ºC, 

que é a utilizada em cálculos de soma térmica (PIVETTA et al., 2007). 

 A temperatura base estimada para emissão de nós é um indicativo da energia térmica 

necessária para iniciar o desenvolvimento (SINCLAIR et al., 2004; MARTINS et al., 2007). 

Considerando este aspecto e que os acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e os respectivos 

híbridos F1 interspecíficos necessitaram de menor Tb para emissão de nós. Os descendentes 

das variedades hirsutum e glabratum demonstram ser uma interessante alternativa para 

programas de melhoramento genético que desejarem realizar avanços na obtenção de 
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linhagens que se desenvolvam vegetativamente com menor disponibilidade de energia 

térmica. 

Em função da baixa variação da Tb para emissão de nós entre as datas de transplantio 

(Tabela 1), foi definida como Tb para realização dos cálculos de soma térmica e estimativa do 

plastocrono aquela obtida a partir da média aritmética das três datas de transplantio para os 

genótipos Redenção (14,2ºC), AF 26970 (13,8ºC), LA-1401 (13,5ºC), AF 19684 (12,2ºC), PI-

127826 (5,2º), PI-134417 (4,5ºC), LA-716 (14,8ºC), Redenção x AF 26970 (13,0ºC), 

Redenção x LA-1401 (11,8ºC), Redenção x AF 19684 (11,8ºC), Redenção x PI-127826 

(6,3ºC), Redenção x PI-134417 (6,4ºC) e Redenção x LA-716 (14,8ºC). 

 

Tabela 1. Temperatura base (ºC) estimada utilizando a metodologia do menor QME entre o 

número de nós na haste principal e a soma térmica acumulada para o genitor feminino 

(‘Redenção’), genitores masculinos (espécies silvestres) e híbridos interespecíficos de 

tomateiro em três datas de transplantio.  Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

     Data de transplantio    

Genótipo  22/12/2015  12/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção  14,5  14,5  13,5  14,2 

AF 26970  -  13,5  14,0  13,8 

LA-1401  14,0  13,5  13,0  13,5 

AF 19684  12,5  11,5  12,5  12,2 

PI-127826  6,5  5,5  3,5  5,2 

PI-134417  5,5  4,5  3,5  4,5 

LA-716  -  14,5  15,0  14,8 

Redenção x AF 26970  13,0  11,5  14,5  13,0 

Redenção x LA-1401  13,0  11,5  11,0  11,8 

Redenção x AF 19684  -  12,5  11,0  11,8 

Redenção x PI-127826  6,5  7,0  5,5  6,3 

Redenção x PI-134417   6,3  5,5  7,5  6,4 

Redenção x LA-716  14,0  15,5  15,0  14,8 
  

 

Por meio da análise de variância conjunta, foi possível observar que houve interação 

significativa entre genótipo e data de transplantio (p<0,05), para o plastocrono da HP e das 

três primeiras hastes laterais de primeira ordem. Por sua vez, não houve interação para o NHL 

(Tabela 2). 

 Quanto as análise de variância individual, houve influência (p<0,05) dos genótipos 

para o plastocrono da HP e HLs e NHL. No entanto, a data de transplantio influenciou 
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(p<0,05) somente o plastocrono da HP e HLs (Tabela 2), demonstrando assim, como para a 

Tb, influência maior das espécies silvestres de tomateiro e da cultivar Redenção, bem como 

dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos no NHL, do que das datas de 

transplantio.   

 

Tabela 2. Resumo do quadro de análise de variância conjunta com valores do quadrado 

médio (QM) para o plastocrono da haste principal (HP) e das três primeiras hastes laterais 

primeira ordem (HL1; HL2 e HL2) e número de hastes laterais (NHL) para a cultivar 

‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos 

híbridos interespecíficos de tomateiro em três datas de transplantio. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 

 

 

     QM   

Fonte de Variação  GL  HP HL1 HL2 HL3 NHL 

Genótipo  12  132,80** 273,03** 543,36** 1876,25** 141,81** 

Data  2  45,31** 47,86** 124,60** 91,64* 2,18
ns

 

Int. Genótipo x Data  24  2,80*
 

15,03** 49,03** 98,33** 0,82
ns

 

Bloco  2  0,83 63,58 27,41 97,12 6,56 

Erro médio  76  1,57 4,19 15,63 24,74 4,78 

Média geral  -  20,01 29,45 28,36 38,23 12,43 

CV%  -  6,27 7,72 13,94 13,01 17,60 
 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade; *significativo ao nível de 5% de probabilidade; nsnão significativo.                    

 

Com relação ao plastocrono estimado da HP, houve diferença entre as datas de 

transplantio apenas para o genitor S. pennellii acesso ‘LA-716’, com 24,4, 31,5 e 30,0 ºC dia 

nó
-1

, respectivamente para 22/12/2015, 12/02/2016 e 06/04/2016 (Tabela 3). Valor único de 

plastocrono da HP para os demais genótipos é uma vantagem considerável, pois torna o 

modelo mais estável, com possibilidade de ampla aplicação e de fácil utilização, como 

também verificado por Lucas et al. (2012) para a melancia cultivar Crimson Sweet, em datas 

distintas de cultivo e em três anos agrícolas. 

Foram observados os maiores valores de plastocrono da HP nos acessos silvestres 

‘LA-1401’, ‘AF 19684’ e ‘LA-716’ no transplantio de 22/12/2015; e ‘LA-716’nos de 

12/02/2016 e 06/04/2016 (Tabela 3). Estes resultados demonstraram que para uma mesma 

temperatura do ar, os respectivos acessos nas referentes datas de transplantio necessitaram de 

maior acúmulo de energia térmica para emitir um nó. 
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Em relação às três primeiras hastes laterais de primeira ordem, foi observado nos genótipos 

‘Redenção’, ‘LA-1401’, ‘PI-134417’, ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ os 

menores valores de plastocrono das HL1 e HL2 e nos genótipos ‘LA-1401’, ‘PI-134417’ e 

‘Redenção’ x ‘LA-716’ os menores valores da HL3 (Tabela 4). De modo geral, na HL3 foi 

verificada maior interação entre genótipo e data de transplantio do que na HP e demais HLs 

(Tabelas 3 e 4). 

Nas três datas de transplantio, tanto na HP quanto nas HLs, foram observados menores 

valores de plastocrono no híbrido interespecífico ‘Redenção’ x ‘LA-716’ em comparação ao 

genitor masculino ‘LA-716’, demonstrando que o híbrido ‘Redenção’ x ‘LA-716’ necessitou 

de menor STa para o aparecimento de nós na haste principal e laterais do que seu genitor 

masculino. Comportamentos semelhantes também foram verificados para os híbridos 

‘Redenção’ x ‘LA-1401’ e ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ na HP (Tabela 3), ‘Redenção’ x ‘AF 

26970’ na HL1 e ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ na HL3 (Tabela 4). Este aspecto está relacionado 

ao efeito heterótico desses cruzamentos no sentido de reduzir o plastocrono do híbrido em 

relação a média dos genitores, com valor se aproximando da cultivar Redenção. 

 

Tabela 3. Plastocrono (ºC dia nó
-1

) da haste principal (HP) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro em três datas de transplantio. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

    Data de transplantio     

Genótipo  22/12/2015  12/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção (Tb: 14,2)  17,8 Ab  18,2 Ac  18,1 Ad  18,0 c 

AF 26970 (Tb: 13,8)  18,1 Ab  18,7 Ac  19,3 Ac  18,7 c 

LA-1401 (Tb: 13,5)  23,8 Aa  24,2 Ab  25,7 Ab  24,6 b 

AF 19684 (Tb: 12,2)  25,5 Aa  25,5 Ab  26,2 Ab  25,7 b 

PI-127826 (Tb: 5,2)  16,0 Ac  17,5 Ad  18,2 Ad  17,2 d 

PI-134417 (Tb: 4,5)  16,5 Ac  18,5 Ac  18,7 Ad  17,9 d 

LA-716 (Tb: 14,8)  24,4 Ba  31,5 Aa  30,0 Aa  28,6 a 

Redenção x AF 26970 (Tb: 13,0)  18,5 Ab  19,5 Ac  20,3 Ac  19,4 c 

Redenção x LA-1401 (Tb: 11,8)  17,8 Ab  19,1 Ac  20,1 Ac  19,0 c 

Redenção x AF 19684 (Tb: 11,8)  18,1 Ab  19,1 Ac  20,3 Ac  19,2 c 

Redenção x PI-127826 (Tb: 6,3)  15,7 Ac  16,3 Ad  17,9 Ad  16,6 e 

Redenção x PI-134417 (Tb: 6,4)  15,1 Ac  16,2 Ad  16,9 Ad  16,1 e 

Redenção x LA-716 (Tb: 14,8)  18,4 Ab  19,5 Ac  20,0 Ac  19,3 c 

Média  18,81 C  20,30 B  20,91 A   
 

* Médias seguidas por letras maiúscula iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo pelo 

teste de Scott-Knott a 5%. 
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Tabela 4. Plastocrono (ºC dia nó
-1

) das três primeiras hastes laterais de primeira ordem para a 

cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos 

híbridos interespecíficos de tomateiro em três datas de transplantio: 22/12/2015, 12/02/2016 e 

06/04/2016. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

    HL1     

Genótipo  22/12/2015  12/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção (Tb: 14,2)  18,1 Ac  19,0 Ac  20,0 Ac  19,0 d 

AF 26970 (Tb: 13,8)  28,2 Ab  26,9 Ab  29,3 Ab  28,1 b 

LA-1401 (Tb: 13,5)  19,9 Ac  20,1 Ac  21,4 Ac  20,5 d 

AF 19684 (Tb: 12,2)  27,1 Ab  28,0 Ab  29,2 Ab  28,1 b 

PI-127826 (Tb: 5,2)  25,0 Cb  33,5 Ba  41,2 Aa  33,2 a 

PI-134417 (Tb: 4,5)  18,4 Ac  18,9 Ac  19,5 Ac  18,9 d 

LA-716 (Tb: 14,8)  32,0 Aa  33,5 Aa  30,9 Ab  32,1 a 

Redenção x AF 26970 (Tb: 13,0)  21,5 Ac  22,5 Ac   23,3 Ac  22,4 c 

Redenção x LA-1401 (Tb: 11,8)  27,8 Ab  28,1 Ab  29,5 Ab  28,5 b 

Redenção x AF 19684 (Tb: 11,8)  27,7 Ab  27,1 Ab  28,9 Ab  27,9 b 

Redenção x PI-127826 (Tb: 6,3)  31,9 Aa  33,9 Aa  30,6 Ab  32,1 a 

Redenção x PI-134417 (Tb: 6,4)  32,7 Aa  33,4 Aa  33,1 Ab  33,1 a 

Redenção x LA-716 (Tb: 14,8)  19,9 Ac  21,9 Ac  22,1 Ac  21,3 c 

Média   25,4 C  26,7 B  27,6 A   

    HL2     

Genótipo  22/12/2015  12/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção (Tb: 14,2)  20,4 Ad  19,5 Ac  21,7 Ac  20,5 c 

AF 26970 (Tb: 13,8)  27,5 Ac  29,3 Ab  31,1 Ab  29,3 b 

LA-1401 (Tb: 13,5)  20,0 Ad  21,1 Ac  22,4 Ac  21,2 c 

AF 19684 (Tb: 12,2)  25,3 Ac  28,0 Ab  25,7 Ac  26,3 b 

PI-127826 (Tb: 5,2)  40,0 Ab  40,9 Aa  43,0 Aa  41,3 a 

PI-134417 (Tb: 4,5)  20,2 Ad  20,0 Ac  21,9 Ac  20,7 c 

LA-716 (Tb: 14,8)  49,0 Aa  29,3 Bb  48,2 Aa  42,2 a 

Redenção x AF 26970 (Tb: 13,0)  21,7 Ad  20,9 Ac   21,0 Ac  21,2 c 

Redenção x LA-1401 (Tb: 11,8)  28,2 Ac  29,0 Ab  27,3 Ac  28,2 b 

Redenção x AF 19684 (Tb: 11,8)  25,7 Ac  27,1 Ab  26,3 Ac  26,4 b 

Redenção x PI-127826 (Tb: 6,3)  37,0 Bb  33,2 Bb  46,8 Aa  39,0 a 

Redenção x PI-134417 (Tb: 6,4)  22,3 Bd  32,0 Ab  34,6 Ab  29,6 b 

Redenção x LA-716 (Tb: 14,8)  21,9 Ad  22,5 Ac  25,2 Ac  23,2 c 

Média  27,6 B  27,1 B  30,4 A   

    HL3     

Genótipo  22/12/2015  12/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção (Tb: 14,2)  32,0 Ac  31,5 Ad  33,2 Ad  32,0 e 

AF 26970 (Tb: 13,8)  29,7 Ac  30,3 Ad  32,1 Ad  30,7 e 

LA-1401 (Tb: 13,5)  20,0 Ad  19,1 Ae  22,4 Ae  20,5 f 

AF 19684 (Tb: 12,2)  31,3 Ac  30,6 Ad  33,0 Ad  31,6 e 

PI-127826 (Tb: 5,2)  59,8 Ba  57,2 Bb  68,0 Aa  61,7 b 

PI-134417 (Tb: 4,5)  20,9 Ad  19,8 Ae  21,1 Ae  20,6 f 

LA-716 (Tb: 14,8)  61,0 Ba  85,2 Aa  58,7 Bb  68,3 a 

Redenção x AF 26970 (Tb: 13,0)  30,7 Bc  30,0 Bd   44,6 Ac  35,1 d 

Redenção x LA-1401 (Tb: 11,8)  39,8 Bb  41,1 Bc  55,0 Ab  45,3 c 

Redenção x AF 19684 (Tb: 11,8)  40,1 Ab  40,5 Ac  43,9 Ac  41,5 c 

Redenção x PI-127826 (Tb: 6,3)  44,0 Ab  43,2 Ac  42,0 Ac  43,1 c 

Redenção x PI-134417 (Tb: 6,4)  39,5 Ab  43,0 Ac  42,7 Ac  41,7 c 

Redenção x LA-716 (Tb: 14,8)  30,4 Ac  21,7 Ae  22,9 Ae  25,0 f 

Média  36,7 B  37,9 B  39,9 A   
  

* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
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Foi verificado que o acesso ‘LA-1401’ referente à espécie S. galapagense, foi o único 

genótipo que apresentou nas três datas de transplantio, menor valor de plastocrono nas HLs do 

que na HP. Ao contrário, de modo geral foi observado nos demais genitores e híbridos, menor 

valor de plastocrono na HP do que nas HLs (Tabela 3 e 4). Nos genótipos ‘Redenção’, ‘AF 

19684’, ‘LA-716’, ‘Redenção’ x ‘AF 26970’, ‘Redenção’ x ‘LA-1401’, ‘Redenção’ x ‘AF 

19684’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ foram observados menores 

valores de plastocrono na HL1 e HL2 do que na HL3 (Tabela 4). 

Além de ser observado o menor valor de temperatura base (4,5ºC) (Tabela 1) para a 

espécie S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’, foram verificados baixos valores 

de plastocrono da HP e HLs (Tabela 3 e 4), demonstrando que este acesso além de se 

desenvolver com menor disponibilidade térmica, apresenta maior eficiência da resposta da 

emissão de nós em função da temperatura do ar.  

O híbrido ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, juntamente com o seu parental o acesso ‘PI-

134417’ e os acessos ‘AF 26970’, ‘LA-1401’ e ‘PI-134417’ foram os que apresentaram maior 

NHL na média das três datas de transplantio. Ao contrário, foi observado o menor NHL em 

‘Redenção’ e ‘LA-716’. Os híbridos ‘Redenção’ x ‘AF 26970’, ‘Redenção’ x ‘LA-1401’, 

‘Redenção’ x ‘AF 19684’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘LA-716’, apresentaram 

NHL intermediários, que variaram de 9,7 (06/04/2016) a 11,5 (22/12/2015 e 12/02/2016) 

(Tabela 5).  

A espécie S. pimpinellifolium é a ancestral direta do tomateiro S. lycopersicum e o 

acesso ‘AF 26970’ apresentou na média das três datas de transplantio, 11,8 hastes laterais a 

mais do que ‘Redenção’ (Tabela 5). Menor NHL para ‘Redenção’ é devido ser uma linhagem 

comercial selecionada por Ferraz et al. (2003), com enfoque nas características produtivas. Ao 

longo do melhoramento do tomateiro, visou-se sempre selecionar as plantas com maior 

potencial produtivo, perdendo-se muitas das características vegetativas do ancestral S. 

pimpinellifolium (BAI e LINDHOUT, 2007). Por sua vez, foi verificado que ‘AF 26970’ e 

‘Redenção’ apresentaram semelhante valor de Tb e de plastocrono da HP e HL3 (Tabelas 1, 3 

e 4). 
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Tabela 5. Número de hastes laterais (NHL) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), 

acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro 

em três datas de transplantio. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

    Data de transplantio     

Genótipo  22/12/2015  11/02/2016  06/04/2016  Média 

Redenção (Tb: 14,2)  6,5
ns

  7,2  6,0  6,6 c 

AF 26970 (Tb: 13,8)  18,5  18,5  18,3  18,4 a 

LA-1401 (Tb: 13,5)  16,0  16,5  17,3  16,6 a 

AF 19684 (Tb: 12,2)  12,5  12,5  12,0  12,3 b 

PI-127826 (Tb: 5,2)  11,3  12,0  12,3  11,9 b 

PI-134417 (Tb: 4,5)  18,3  17,5  17,5  17,8 a 

LA-716 (Tb: 14,8)  6,2  7,3  6,0  6,5 c 

Redenção x AF 26970 (Tb: 13,0)  10,3  11,5  9,7  10,5 b 

Redenção x LA-1401 (Tb: 11,8)  10,2  11,0  9,7  10,3 b 

Redenção x AF 19684 (Tb: 11,8)  10,7  11,2  12,0  11,3 b 

Redenção x PI-127826 (Tb: 6,3)  10,6  11,5  10,5  10,9 b 

Redenção x PI-134417 (Tb: 6,4)  17,0  17,5  17,5  17,3 a 

Redenção x LA-716 (Tb: 14,8)  11,5  11,0  11,4  11,3 b 

Média  12,3 A  12,7 A  12,3 A   
 

 
* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem ao mesmo grupo pelo 

teste de Scott-Knott a 5%; nsnão houve interação significativa. 

 

A soma térmica como representação do tempo biológico em plantas é um método mais 

realista, geralmente melhorando a predição do desenvolvimento e adaptação dos vegetais 

(STRECK et al. 2005), por sua vez, é uma característica pouco explorada por programas de 

melhoramento genético. Pesquisas básicas como a do presente trabalho, caracterizada como 

um estudo de pré-melhoramento, tendem a colaborar com a eficiência dos programas de 

melhoramento que visam resolver problemas decorrentes do estreitamento da base genética 

(NASS e PATERNIANI, 2000). 

De modo geral, verificou-se que as espécies de tomateiro apresentaram grande 

diversidade de respostas do desenvolvimento vegetativo quanto à temperatura do ar. Até o 

momento não foi encontrada qualquer informação em literatura a respeito da temperatura base 

e da necessidade térmica para emissão de nós em espécies silvestres e híbridos 

interespecíficos de tomateiro. Acredita-se que os resultados da estimativa da temperatura base 

e do plastocrono proporcionadas pelo presente trabalho possam colaborar com programas de 

melhoramento genético de tomateiro em geral, fornecendo informações práticas que 
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possibilitem auxiliar na seleção de genótipos que melhor se adaptem a determinadas 

condições edafoclimáticas. 

 

4. CONCLUSÕES 

Houve grande variação da temperatura base para emissão de nós e do plastocrono 

entre as espécies e híbridos interespecíficos de tomateiro estudados no presente trabalho; 

As espécies silvestres de tomateiro S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e 

S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ demonstram ser interessantes recursos 

genéticos para os programas de melhoramento que visarem o desenvolvimento de genótipos 

de tomateiro que desenvolvam-se vegetativamente mesmo com menor disponibilidade 

térmica. 
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6. APÊNDICE 

 

 

Figura 4. Aspecto geral do experimento da primeira data de transplantio 22/12/2015, 

utilizada na estimativa da temperatura base para emissão de nós e do plastocrono na cultivar 

‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos 

híbridos interespecíficos de tomateiro. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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CAPÍTULO III 

 

TROCAS GASOSAS EM ESPÉCIES E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE 

TOMATEIRO 

 

Resumo- O objetivo com este trabalho foi avaliar as trocas gasosas em espécies silvestres de 

tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos 

interespecíficos cultivados em dois ambientes. Na condução do experimento utilizou-se 

delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, avaliando-se seis acessos silvestres 

(Solanum pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, 

Solanum peruvianum acesso ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-

127826’, Solanum habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e Solanum pennellii 

acesso ‘LA-716’) e a cultivar comercial Redenção (Solanum lycopersicum), juntamente com 

os respectivos híbridos interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-

1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) 

e (‘Redenção’ x ‘LA-716’) e, em dois ambientes: protegido (casa-de-vegetação) e externo 

(campo). Aos 14, 28, 42, 56 e 70 dias após o transplantio (DAT), avaliaram-se características 

de trocas gasosas por meio do sistema portátil de medidas de fotossíntese (IRGA, Infrared 

Gas Analyzer, Li-cor, LI6400XT). No ambiente protegido, aos 56 DAT, foi estimada a 

densidade de estômatos das faces abaxial e adaxial dos folíolos de primeira ordem. De modo 

geral, para as trocas gasosas, foi observada influência muito maior das espécies silvestres de 

tomateiro e híbridos interespecíficos do que dos ambientes de cultivo. O acesso ‘LA-716’ e o 

híbrido ‘Redenção’ x ‘LA-716’, proporcionaram a maior eficiência do uso da água e os 

acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e os híbridos interespecíficos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’, proporcionaram os maiores rendimentos fotossintéticos, 

transpiração, eficiência instantânea de carboxilação in vivo da Rubisco e número de estômatos 

na superfície abaxial dos folíolos. Demonstrou-se assim, que os descendentes da espécie S. 

habrochaites e S. pennelli são interessantes alternativas para os programas de melhoramento 

genético, que desejarem realizar avanços na obtenção de linhagens com aumento das taxas de 

trocas gasosas e tolerância ao déficit hídrico, respectivamente. 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, acessos silvestres, fotossíntese, pré-melhoramento 

genético. 

 



81 

 

GASEOUS EXCHANGES IN SPECIES AND HYBRID INTERSPECIFIC OF 

TOMATO 

 

Abstract- The objective with this work it was evaluate the gaseous exchanges in wild species 

of tomato and in the cultivate Redenção, as well as their respective F1 hybrids of interspecific 

crosses cultivated in two environments. In conducting the experimente we used design of 

randomized blocks, with three replications, evaluating six wild accesses (Solanum 

pimpinellifolium access ‘AF 26970’, Solanum galapagense access ‘LA-1401’, Solanum 

peruvianum access ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum access ‘PI-127826’, 

Solanum habrochaites var. glabratum access ‘PI-134417’ and Solanum pennellii access ‘LA-

716’) and the cultivate commercial Redenção (Solanum lycopersicum), together with their 

interspecific hybrids (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-1401’), (‘Redenção’ x 

‘AF 19684’),  (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’ ) and (‘Redenção’ x 

‘LA-716’) and, in two environments: protected (greenhouse) and external (field). At 14, 28, 

42, 56 and 70 days after transplanting, gaseous exchanges characteristics were evaluated by 

means of the portable system of photosynthesis measurements (IRGA, Infrared Gas Analyzer, 

Li-cor, LI6400XT). In the protected environment, at 56 days after transplanting, was 

estimated the stomatal density of the abaxial and adaxial faces of the first order leaflets. 

Generally, for gaseous exchanges, was observed a much greater influence of the wild species 

of tomato and interspecific hybrids than in growing environments. Access ‘LA-716’ and the 

hybrid ‘Redenção’ x ‘LA-716’, provided greater efficiency of water use. While the accessions 

‘PI-127826’ and ‘PI-134417’ and the interspecific hybrids ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ and 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’, provided the highest photosynthetic yields, transpiration, instant in 

vivo carboxylation efficiency of Rubisco and number of stomata on the abaxial surface of 

leaflets. Thus demonstrating, that the descendants of S. habrochaites and S. pennelli are 

interesting alternatives for breeding programs, who wish to make advances in obtaining lines 

with increased gas exchange rates and tolerance to water deficit, respectively. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, wild accessions, photosynthesis, pre-breeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As instituições de pesquisa têm investido cada vez mais na caracterização de recursos 

genéticos vegetais. Atividades relacionadas ao pré-melhoramento de plantas são de suma 

importância, considerando que propõem resolver problemas decorrentes do estreitamento da 

base genética das espécies cultivadas e promover o aumento da eficiência dos programas de 

melhoramento genético.  

O tomateiro cultivado Solanum lycopersicum L., além da variedade cerasiforme, 

possui diversas espécies silvestres que apresentam entre elas maior ou menor compatibilidade 

interespecífica de cruzamentos (PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008). Estas 

espécies silvestres não apresentam características comerciais, uma vez que possuem frutos 

pequenos e normalmente pubescentes (PERALTA et al., 2008). No entanto, por possuírem 

genes de resistência, que adequadamente estudados e conhecidos podem ser introduzidos no 

tomateiro cultivado, são promissoras para uso em programas de melhoramento genético 

(LUCINI et al., 2015). 

As espécies de tomateiro, por serem nativas de regiões que compreendem uma ampla 

gama de habitats, localizados ao longo da costa Oeste da América do Sul, englobando 

principalmente os Andes do Equador, Peru e norte do Chile e as Ilhas Galápagos, possuem 

características que possibilitam o desenvolvimento e crescimento vegetativo em diversas 

condições edafoclimáticas (PERALTA et al., 2008; BERGOUGNOUX, 2014). As 

características são devidas a algumas funções biológicas presentes nas espécies silvestres, que 

podem ser incorporadas no tomateiro cultivado. Entre estas funções, destacam-se aquelas que 

conferem resistência a fitopatógenos (HURTADO et al., 2012), artrópodes-pragas (LUCINI et 

al., 2015; DIAS et al., 2016), a estresses abióticos (MORALES et al., 2015) e melhorias na 

qualidade nutricional. Por sua vez, ainda são necessários estudos para identificar novas 

características, que possam ser do interesse dos programas de melhoramento genético do 

tomateiro. 

São vários os trabalhos presentes na literatura que relatam o comportamento 

fotossintético do tomateiro cultivado sob as mais diversas condições de manejo (SOARES et 

al., 2012; RAMOS et al., 2015; ZEIST et al., 2017a). Por sua vez, pouco se conhece a respeito 

das características fotossintéticas das espécies silvestres e híbridos interespecíficos de 

tomateiro em comparação ao cultivado (VENEMA et al., 2000; CARRARI et al., 2003). 
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Mesmo para plantas de uma mesma espécie, a taxa de fotossíntese pode ter variação entre 

cultivares (DRIEVER et al., 2014). Dessa forma, é plausível que as taxas de trocas gasosas 

podem ter grande variação entre as espécies de tomateiro. 

É conhecido que o comportamento fotossintético qualitativo e quantitativo das plantas 

é um importante indicativo da produtividade (ZEIST et al., 2017a; ZEIST et al., 2017b) e  

principalmente de tolerância a diversos tipos de estresses bióticos (BILGIN et al., 2010) e 

abióticos (VENEMA et al., 2008; OTTO et al., 2013; MORALES et al., 2015). Com isso, 

pode-se considerar que estudos básicos sobre o comportamento das trocas gasosas de espécies 

de tomateiro e híbridos interespecíficos em diferentes ambientes, podem contribuir para o 

entendimento de interações entre genótipo e ambiente e, consequentemente, colaborar para o 

desenvolvimento e seleção de cultivares com maior tolerância às condições adversas de 

cultivo. 

Considerando as informações supracitadas, o objetivo com este trabalho foi avaliar as 

trocas gasosas em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos 

respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos cultivados em dois ambientes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no ano agrícola de 2015/2016, no Núcleo de 

Pesquisa em Hortaliças do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO, localizado no município de Guarapuava – PR, com latitude 25°38’ S, 

longitude 51°48’ O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de Köppen é 

do tipo Subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca definida, com verão quente e 

inverno moderado (WREGE et al., 2011). O solo de Guarapuava é classificado como 

Latossolo Bruno, de textura muito argilosa (EMBRAPA 2013). 

Foram avaliados seis acessos silvestres (S. pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, S. 

galapagense acesso ‘LA-1401’, S. peruvianum acesso ‘AF 19684’, S. habrochaites var. 

hirsutum acesso ‘PI-127826’, S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e S. 

pennellii acesso ‘LA-716’) e a cultivar comercial Redenção (linhagem de S. lycopersicum 

com características para processamento), juntamente com os respectivos híbridos 

interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 

19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e (‘Redenção’ x ‘LA-716’). 
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Os genótipos foram avaliados no delineamento em blocos com os tratamentos ao acaso, com 

três repetições, em dois ambientes: protegido (casa-de-vegetação) e externo (campo). Cada 

parcela foi constituída por oito plantas. 

A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido (Isopor
®
) de 200 

células, contendo substrato comercial à base de casca de pinus bio-estabilizada e mantidas em 

sistema hidropônico tipo “floating”, em casa-de-vegetação. A semeadura dos acessos ‘AF 

26970’ e ‘AF 19684’e dos híbridos interespecíficos foi realizada juntamente com a da 

linhagem Redenção. Por sua vez, a semeadura dos acessos ‘LA-1401’, ‘PI-127826’, ‘PI-

134417’ e ‘LA-716’foi realizada dez dias antes, devido à diferença de germinação, 

emergência e desenvolvimento dos acessos. As mudas foram transplantadas aos 27 dias após 

emergência do genitor feminino, quando apresentavam de 4 a 5 folhas definitivas expandidas, 

na data de 22/12/2015. 

Na condução do experimento no ambiente protegido utilizou-se de um compartimento 

de casa-de-vegetação, com resfriamento evaporativo do ar por meio de exaustor e água 

corrente em argila expandida, instalados em laterais opostas. Neste ambiente, as mudas foram 

transplantadas em vasos com capacidade de 8 dm
3
, contendo solo que foi coletado em 

Guarapuava-PR e em seguida peneirado e misturado com esterco bovino na proporção de 3:2. 

Para o plantio no ambiente externo, utilizou-se uma área distante 110 m da casa-de-

vegetação, na qual foi realizada aração e em seguida, utilizado rotoencanteirador para preparo 

de canteiros de 1,0 m de largura. 

Nas unidades experimentais do ambiente protegido os vasos contendo as plantas foram 

posicionados em quatro fileiras espaçadas 0,40 m uma da outra e 0,40 m entre plantas. 

Enquanto que no ambiente externo, cada unidade experimental constou de duas fileiras 

contínuas de transplantio, espaçadas 0,90 m uma da outra e 0,40 m entre plantas. 

Em ambos os ambientes, o solo foi corrigido com antecedência, de acordo com a 

necessidade indicada na análise química do solo, por meio da aplicação de calcário calcítico 

para elevar a saturação por bases a 80% e manter a relação de 4:1 entre o Ca e Mg. Para 

realização da adubação básica de plantio, utilizou-se 15 g de fertilizante NPK na fórmula 04-

20-20 e 7,0 g de superfosfato simples por planta. A irrigação foi realizada por meio de micro-

gotejadores, conforme a necessidade da cultura, com base nos critérios estabelecidos para o 

tomateiro em cada ambiente. 

Visando o controle preventivo das plantas daninhas, os canteiros foram revestidos com 
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filme de polietileno preto e os vasos cobertos com uma camada de 3 cm de composto 

orgânico de maravalha. O controle fitossanitário foi realizado com pulverizações preventivas, 

de produtos comerciais conforme recomendações técnicas para a cultura, com tiametoxam 

(Actara
®

), tiametoxam + lambda-cialotrina (Engeo™ Pleno
®
), oxicloreto de cobre + 

mancozeb (Cuprozeb
®
) e azoxistrobina + difenoconazol (Amistar Top

®
). 

Durante o período experimental, os dados diários de temperatura mínima e máxima do 

ar para o ambiente externo foram coletados na estação meteorológica automática da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Cedeteg, localizada a 180 m do 

experimento. No ambiente protegido a coleta de dados foi realizada diariamente com auxílio 

de termômetros de temperatura máxima e mínima.  

Avaliaram-se trocas gasosas, por meio do sistema portátil de medidas de fotossíntese 

(IRGA, Infrared Gas Analyzer, Li-cor, LI6400XT), com 1000 μmol fótons m
-2

 s
-1

, 400 μmol 

mol
-1

 de CO2 e ΔCO2 + ΔH20 inferior a 1%, determinando-se rendimento fotossintético ou 

assimilação líquida (A, µmol CO2 m
-2

 s
-1

), concentração interna de CO2 (Ci, µmol mol
-1

) e 

taxa de transpiração (E, mmol H2O m
-2 

s
-1

). A partir destes dados, foram quantificadas a 

eficiência do uso da água (EUA, mmol H2O
-1

) e a eficiência instantânea de carboxilação in 

vivo da Rubisco (EiC), estimadas por meio da relação entre rendimento fotossintético e taxa 

de transpiração (A/E) e a relação entre rendimento fotossintético e concentração interna de 

CO2 na folha (A/Ci), respectivamente.  

Foram realizadas também leituras com o clorofilometro (ClorofiLOG, CFL 1030), 

operado de acordo com as especificações do fabricante, o qual expressa os resultados em 

índice de clorofila Falker (ICF) (FALKER, 2008). As aferições de trocas gasosas e ICF foram 

realizadas aos 14, 28, 42, 56 e 70 dias após o transplantio (DAT), das 09h30min às 12h00min 

da manhã em folíolos primários de folhas completamente expandidas das duas plantas 

centrais de cada parcela. 

No ambiente protegido, aos 56 dias após o transplantio, nas duas plantas centrais de 

cada parcela, foi estimada a densidade de estômatos (DE) em amostras de discos foliares de 1 

cm
2 

de diâmetro, coletadas dos folíolos primários e fixados com fita de carbono sobre um 

suporte metálico, com posterior análise de 300 µm
2 

das faces abaxial e adaxial em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) Tescan
® 

Vega3 com câmara acoplada. Visando 

facilitar a contagem dos estômatos, as faces dos folíolos foram fotografadas. 

Os dados das características avaliadas foram testados quanto à normalidade e 
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homogeneidade das variâncias residuais pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente 

e, posteriormente submetidos à análise de variância individual e conjunta. Quando o teste F 

foi significativo, as médias foram submetidas ao teste de agrupamento de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade, sendo analisados por meio do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 

(SILVA e AZEVEDO, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observado que no ambiente protegido a temperatura mínima oscilou entre 13,7ºC 

(01/03/2016) e 21,8ºC (31/12/2015) e a máxima entre 26,3ºC (27/02/2016) e 33,9ºC 

(09/01/2016) (Figura 1A). No ambiente externo a temperatura mínima oscilou entre 13,2ºC 

(01/03/2016) e 21,0ºC (22/12/2015) e a máxima entre 22,6ºC (02/01/2016) e 30,0ºC 

(15/02/2016) (Figura 1B). 

 

 

A) 

 

B) 

 
Figura 1. Temperaturas mínimas (Tmín), máximas (Tmáx) e média (Tméd) do ar (°C) 

mensuradas durante os períodos de acompanhamento da cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro cultivados em ambiente protegido (A) e externo (B). Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 
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Por meio da análise de variância conjunta observa-se que houve interação significativa 

entre genótipo e ambiente (p<0,05) para a característica E aos 14 dias e Ci, EUA e EiC aos 56 

dias após o transplantio. Houve efeito significativo dos genótipos para todas as características 

(p<0,05), exceto para a Ci aos 42 e 70 dias e ICF aos 14 dias após o transplantio. Ao 

contrário, o ambiente influenciou (p<0,05) somente as características A, E e EUA aos 14 dias, 

Ci e EiC aos 56 dias e ICF aos 28 dias após o transplantio (Tabela 1). 

De modo geral, foi observada influência muito maior dos genótipos nas características 

de trocas gasosas avaliadas em diferentes datas após o transplantio do que dos ambientes de 

cultivo, demonstrando assim, a existência de uma diversidade de comportamentos 

fotossintéticos entre as espécies de tomateiro estudadas. 

Nas cinco datas de avaliação, os maiores valores de rendimento fotossintético e 

eficiência instantânea de carboxilação in vivo da Rubisco foram observados para as espécies 

silvestres S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e S. habrochaites var. glabratum 

acesso ‘PI-134417’ e nos híbridos interespecíficos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x 

‘PI-134417’. De modo geral, para as referidas espécies silvestres e híbridos interespecíficos 

foram observados também os maiores valores de E e menores de Ci (Tabelas 2 a 5). Estes 

resultados demonstram que os híbridos F1 ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-

134417’ herdaram características relacionadas ao comportamento fotossintético dos 

respectivos genitores masculinos ‘PI-134417’ e ‘PI-127826’. 
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Tabela 1. Resumo do quadro de análise de variância conjunta com valores do quadrado 

médio (QM) para as características rendimento fotossintético (A), concentração interna de 

CO2 (Ci), taxa de transpiração (E), eficiência do uso da água (EUA), eficiência instantânea de 

carboxilação in vivo da Rubisco (EiC) e índice de clorofila Falker (ICF), aos 14, 28, 42, 56 e 

70 dias após o transplantio da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres 

(genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em dois 

ambientes. Guarapuava-PR, UNINCENTRO, 2015/2016.  

 

 

       QM     

       14 dias     

Fonte de Variação  GL  A Ci E EUA EiC ICF 

Genótipo  12  28,76** 2921,40** 4,38** 95,08** 0,008** 12,47
ns

 

Ambiente  1  18.79** 73,63
ns

 5,30** 31,77* 0,001
ns

 1,59
ns

 

Genótipo x Ambiente  12  2,21
ns 

50,07
ns

 0,20* 2,55
ns

 0,0002
ns

 4,68
ns

 

Bloco  2  4,50 33,86 0,007 1,10 0,0003 34,17 

Resíduo  50  2,17 409,34 0,09 5,50 8,00 12,48 

       28 dias     

Fonte de Variação  GL  A Ci E EUA EiC ICF 

Genótipo  12  44,70** 7804,40** 1,14** 3,00** 0,04** 7,81
ns

 

Ambiente  1  6,04
ns

 69,53
ns

 0,33
ns

 0,002
ns

 0,0002
ns

 2446,64** 

Genótipo x Ambiente  12  1,32
ns

 622,93
ns

 0,18
ns

 0,44
ns

 0,003
ns

 12,14
ns

 

Bloco  2  0,60 292,25 0,16 0,55 0,002 59,86 

Resíduo  50  2,87 681,34 0,15 0,56 0,003 13,37 

       42 dias     

Fonte de Variação  GL  A Ci E EUA EiC ICF 

Genótipo  12  40,45** 149,08
ns

 7,33** 45,40** 0,02** 112,51** 

Ambiente  1  1,15
ns

 0,75
ns

 0,33
ns

 3,43
ns

 0,004
ns

 17,74
ns

 

Genótipo x Ambiente  12  2,67
ns

 33,21
ns

 0,31
ns

 3,04
ns

 0,001
ns

 17,48
ns

 

Bloco  2  3,42 128,08 0,03 1,55 0,002 7,87 

Resíduo  50  5,64 120,50 0,22 2,83 0,003
 

17,59 

       56 dias     

Fonte de Variação  GL  A Ci E EUA EiC ICF 

Genótipo  12  31,96** 746,03** 3,72** 4,15** 0,02** 70,86** 

Ambiente  1  0,72
ns

 6925,7** 0,02
ns

 1,30
ns

 0,07** 25,55
ns

 

Genótipo x Ambiente  12  1,60
ns

 260,91** 0,28
ns

 1,63* 0,002* 10,22
ns

 

Bloco  2  3,75 16,53 0,24 1,26 0,002 0,73 

Resíduo  50  4,04 56,41 0,17 0,70 0,009 16,90 

       70 dias     

Fonte de Variação  GL  A Ci E EUA EiC ICF 

Genótipo  12  70,16** 195,77
ns

 4,78** 70,16** 0,008** 123,96** 

Ambiente  1  0,03
ns

 3,91
ns

 0,008
ns

 0,02
ns

 0,001
ns

 9,13
ns

 

Genótipo x Ambiente  12  0,88
ns

 115,53
ns

 0,06
ns

 0,886
ns

 0,001
ns

 5,60
ns

 

Bloco  2  0,54 140,96 0,33 0,50 0,00054 35,04 

Resíduo  50  2,47 113,44 0,26 2,47 0,004 25,38 

**Significativo a 1% de probabilidade;*significativo a 5% de probabilidade; nsnão significativo. 
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Para os genitores ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e híbridos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’ maiores valores de A, E e EiC estiveram inversamente relacionado 

com a Ci (Tabelas 2 a 5). Pressupõe-se que a menor concentração de CO2 na câmara 

subestomática destas plantas, esteja relacionada à maior utilização do CO2 pela ribulose-1,5-

bisfosfato carboxilase-oxigenase (Rubisco) no ciclo de Calvin, para a síntese de trioses-P. A 

menor Ci em vegetais tende a estimular a abertura estomática e a transpiração, possibilitando 

assim, maior entrada de CO2 para os espaços subestomáticos, o que, consequentemente, 

promove maior rendimento fotossintético (ZEIST et al., 2017b), como observado para ‘PI-

127826’ e ‘PI-134417’ e híbridos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’.  

Deve-se destacar as taxas de trocas gasosas para os acessos ‘PI-127826’ e PI-134417’ 

referentes à espécie S. habrochaites e os respectivos híbridos com a cultivar ‘Redenção’, 

colaborando com diversos relatos presentes na literatura (VENEMA et al., 2008; LIU e 

HEINS, 2012; EALSON et al., 2014; POUDYALA et al., 2015). Estes autores observaram 

que esta espécie por ser adaptada a uma ampla gama de distribuição latitudinal, apresenta 

características que possibilitam melhor comportamento fotossintético, mesmo quando as 

condições durante o dia, ou ao longo do ciclo não são favoráveis para o desenvolvimento de 

outras espécies de tomateiro. 

Quanto à interação genótipos x ambientes, foi observado que no início do 

desenvolvimento das plantas, aos 14 dias após o transplantio, a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), os acessos silvestres ‘LA-1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ (genitores 

masculinos) e os respectivos híbridos apresentaram maior taxa de transpiração quando 

cultivados no ambiente protegido, possivelmente porque nessa data de avaliação o ambiente 

protegido proporcionou para todos os genótipos, também, maior rendimento fotossintético em 

comparação ao ambiente externo (Tabela 2). 

De acordo com Ferraz et al. (2012), o aumento ou diminuição do rendimento 

fotossintético pode estar diretamente relacionado à taxa de transpiração. Pois, quanto menor a 

difusão gasosa de H2O, mais limitante será a assimilação líquida de CO2 (ADAMS et al., 

2016). Reforçando estas afirmações, foi observado também que o genitor masculino ‘LA-716’ 

referente à espécie S. pennellii e o híbrido ‘Redenção’ x ‘LA-716’, em todas as datas de 

avaliação, ao mesmo tempo em que apresentavam as menores taxas de transpiração, 

apresentaram também, baixos valores de rendimento fotossintético (Tabelas 2 e 3).  
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Tabela 2. Rendimento fotossintético (A), concentração interna de CO2 (Ci) e taxa de 

transpiração (E) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores 

masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em ambiente 

protegido e (P) e externo (E), aos 14, 28 e 42 dias após o transplantio. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 

 

   14 dias   

Genótipo A (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)   Ci (µmol mol
-1

)   E (mmol H2O m
-2 

s
-1

) 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 17,6 14,6 16,1 c 

 

160,2 159,6 159,9 a  2,3 Ac 1,7 Bc 2,0 d 

AF 26970 17,7 16,2 16,9 b 

 

152,4 153,7 152,1 a  1,3 Ad 1,2 Ad 1,3 e 

LA-1401 15,4 15,8 15,6 c 

 

156,6 166,1 161,4 a  2,3 Ac 1,6 Bc 2,0 d 

AF 19684 15,7 12,5 14,1 c 

 

155,8 164,2 160,0 a  2,4 Ac 1,7 Bc 2,0 d 

PI-127826 20,1 19,4 19,7 a 

 

106,3 113,3 109,8 b  3,5 Ab 2,6 Bb 3,0 b 

PI-134417 20,2 20,9 20,6 a 

 

107,0 107,6 107,3 b  3,5 Ab 2,2 Bb 3,0 b 

LA-716 17,2 17,2 17,2 b 

 

156,5 165,4 160,9 a  1,0 Ad 0,9 Ad 0,9 e 

Redenção x AF 26970 18,0 17,8 17,9 b 

 

163,5 163,6 163,5 a  2,5 Ac 2,4 Ab 2,5 c 

Redenção x LA-1401 18,0 17,0 17,5 b  162,5 162,6 162,5 a  2,8 Ac 1,9 Bc 2,3 c 

Redenção x AF 19684 16,6 14,5 15,6 c  161,1 161,4 161,3 a  2,6 Ac 1,8 Bc 2,2 d 

Redenção x PI-127826 20,5 20,2 20,4 a  127,5 120,5 124,0 b  4,2 Aa 3,5 Ba 3,8 a 

Redenção x PI-134417  21,3 20,0 20,7 a  121,7 127,3 124,5 b  3,3 Ab 3,3 Aa 3,3 b 

Redenção x LA-716 15,8 15,4 15,6 c  170,1 161,3 165,7 a  1,3 Ad 1,1 Ad 1,2 e 

Média 18,0 A 17,0 B 

 

  146,3 A 148,2 A      2,5 A 2,0 B   

CV (%) 8,4   13,7   13,4 

   28 dias   

Genótipo A (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)   Ci (µmol mol
-1

)   E (mmol H2O m
-2 

s
-1

) 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 15,1 17,2 16,1 c 

 

176,1 169,3 172,7 a  3,84 3,7 3,8 b 

AF 26970 17,4 16,9 17,2 c 

 

178,9 150,1 164,5 a  3,83 4,1 4,0 b 

LA-1401 19,5 20,4 20,0 b 

 

157,3 152,4 154,8 a  3,85 3,7 3,8 b 

AF 19684 17,5 17,6 17,5 c 

 

174,5 155,1 164,8 a  3,71 4,1 3,9 b 

PI-127826 22,3 22,6 22,4 a 

 

77,8 64,2 71,0 c  4,02 4,5 4,3 a 

PI-134417 23,0 23,6 23,3 a 

 

66,0 115,0 90.5 c  4,38 4,1 4,2 a 

LA-716 19,2 18,9 19,0 c 

 

167,2 159,9 163,1 a  3,18 3,1 3,1 c 

Redenção x AF 26970 15,1 15,5 15,3 c 

 

125,4 112,9 119,1 b  3,30 4,2 3,8 b 

Redenção x LA-1401 17,1 17,6 17,4 c  168,5 153,6 161,0 a  4,04 4,0 4,0 b 

Redenção x AF 19684 15,7 18,2 16,9 c  143,4 154,4 148,9 a  3,87 3,9 3,9 b 

Redenção x PI-127826 22,1 21,8 21,9 a  97,7 113,5 105,6 b  4,15 4,6 4,4 a 

Redenção x PI-134417  23,0 22,6 22,7 a  82,3 74,3 78,3 c  4,56 4,3 4,4 a 

Redenção x LA-716 17,6 18,9 18,2 c  130,0 146,9 138,4 a  2,91 3,1 3,0 c 

Média 18,8 A 19,4 A 

 

  134,2 A 132,3 A      3,8 A 3,9 A   

CV (%) 8,9   19,6   10,2 

   42 dias   

Genótipo A (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)   Ci (µmol mol
-1

)   E (mmol H2O m
-2 

s
-1

) 

 

P E M 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 17,2 15,1 16,1 b 

 

69,8 59,6 64,7 a  2,8 1,7 2,2 c 

AF 26970 16,5 16,5 16,5 b 

 

63,4 66,5 64,9 a  3,2 3,4 3,3 b 

LA-1401 20,7 19,9 20,3 a 

 

71,6 70,0 70,8 a  2,5 2,2 2,4 c 

AF 19684 15,5 14,8 15,1 b 

 

70,3 69,4 69,9 a  2,4 2,2 2,3 c 

PI-127826 21,1 20,2 20,6 a 

 

49,7 55,8 52,7 a  3,8 4,3 4,1 a 

PI-134417 21,4 21,7 21,5 a 

 

56,7 55,5 56,1 a  4,0 3,8 3,9 a  

LA-716 13,6 17,2 15,4 b 

 

63,4 62,1 62,8 a  1,2 1,6 1,4 c 

Redenção x AF 26970 18,1 18,1 18,1 b 

 

62,5 68,8 65,7 a  2,7 2,9 2,8 c 

Redenção x LA-1401 18,2 17,0 17,6 b  64,3 63,4 63,9 a  2,7 2,4 2,5 c 

Redenção x AF 19684 16,6 16,7 16,6 b  69,7 65,8 67,8 a  2,9 2,1 2,5 c 

Redenção x PI-127826 21,3 21,3 21,3 a  66,2 66,2 66,2 a  4,4 4,4 4,4 a 

Redenção x PI-134417  21,8 21,1 21,4 a  61,8 67,8 64,8 a  4,7 4,5 4,6 a 

Redenção x LA-716 15,2 14,3 14,7 b  64,0 60,0 62,0 a  1,1 1,1 1,1 d 

Média 18,2 A 18,0 A 

 

  64,1 A  63,9 A     2,9 A 2,8 A    

CV (%) 13,1   17,2   16,5 

* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo pelo 

teste de Scott-Knott a 5%. 
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Tabela 3. Rendimento fotossintético (A), concentração interna de CO2 (Ci) e taxa de 

transpiração (E) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores 

masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em ambiente 

protegido (P) e externo (E), aos 56 e 70 dias após o transplantio. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 

 

   56 dias   

Genótipo A (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)   Ci (µmol mol
-1

)   E (mmol H2O m
-2 

s
-1

) 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 17,8 17,8 17,8 b  56,5 Bd 82,9 Ac 69,7 d  3,8 3,7 3,7 c 

AF 26970 16,2 16,5 16,4 c  66,9 Ac 77,6 Ac 72,2 d  3,7 3,4 3,6 c 

LA-1401 20,7 17,3 19,0 a  71,6 Ac 64,8 Ad 68,2 d  2,5 3,5 3,0 c 

AF 19684 15,5 15,8 15,6 c  73,6 Bc 102,8 Aa 88,2 c  3,5 3,5 3,5 c 

PI-127826 21,1 20,9 21,0 a  67,3 Ac 79,6 Ac 73,5 d  4,5 4,3 4,4 b 

PI-134417 20,7 21,0 21,0 a  63,4 Bd 89,2 Ac 76,3 d  4,0 4,5 4,3 b 

LA-716 15,0 15,0 15,0 c  72,5 Bc 94,3 Ab 83,4 c  2,2 2,5 2,3 d 

Redenção x AF 26970 17,8 18,5 18,2 b  71,9 Ac 79,6 Ac 75,7 d  3,4 3,2 3,3 c 

Redenção x LA-1401 18,2 17,0 17,6 b  83,3 Bb 107,2 Aa 95,3 b  3,4 3,4 3,4 c 

Redenção x AF 19684 17,4 17,4 17,4 b  66,4 Bc 105,3 Aa 86,1 c  3,7 3,4 3,5 c 

Redenção x PI-127826 21,4 21,6 21,5 a  59,3 Bd 78,6 Ac 69,0 d  4,3 4,7 4,5 b 

Redenção x PI-134417  20,7 21,0 20,8 a  58,7 Bd 92,6 Ab 75,6 d  5,5 4,6 5,0 a 

Redenção x LA-716 15,0 15,2 15,1 c  104,2 Aa 105,7 Aa 104,9 a  2,3 2,3 2,3 d 

Média 18,0 A 18,1 A   70,4 B 89,3 A   3,6 A 3,6 A  

CV (%) 11,1   9,4   11,8 

   70 dias   

Genótipo A (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)   Ci (µmol mol
-1

)   E (mmol H2O m
-2 

s
-1

) 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 15,0 16,3 15,7 b 

 

99,8 82,9 91,4 a  3,7 3,9  3,8 c 

AF 26970 13,3 13,1 13,2 c 

 

103,5 101,7 102,6 a  3,9 3,8  3,8 c 

LA-1401 13,4 14,0 13,7 c 

 

104,1 105,1 104,6 a  3,6 3,7  3,7 c 

AF 19684 12,9 12,0 12,5 d 

 

117,9 109,2 113,6 a  4,1 4,0  4,0 c 

PI-127826 20,0 19,3 19,7 a 

 

90,3 102,9 96,6 a  5,1 4,7 4,9 b 

PI-134417 19,3 19,3 19,3 a 

 

98,9 110,7 104,8 a  5,4 5,6 5,5 a 

LA-716 10,0 10,8 10,4 d 

 

104,2 107,6 105,9 a  3,0 2,9 3,0 d 

Redenção x AF 26970 13,6 13,4 13,5 c 

 

104,5 109,7 107,1 a  3,7 3,8 3,6 c 

Redenção x LA-1401 12,9 12,7 12,8 d  96,7 107,2 101,9 a  3,4 3,5 3,5 c 

Redenção x AF 19684 12,3 12,1 12,2 d  112,3 109,2 110,7 a  3,6 3,7 3,7 c 

Redenção x PI-127826 19,5 19,5 19,5 a  105,2 95,3 100,3 a  4,3 4,7 4,5 b 

Redenção x PI-134417  20,3 18,7 19,5 a  106,7 106,1 106,4 a  5,5 5,3 5,4 a 

Redenção x LA-716 11,2 12,0 11,5 d  104,2 106,4 105,3 a  2,5 2,3 2,4 d 

Média 14,9 A 14,9 A 

 

  103,7 A  104,2 A      4,0 A 4,0 A   

CV (%) 10,6   10,3   13,0 

* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott-Knotta 5%. 

 

De modo geral os acessos silvestres ‘AF 26970’, ‘LA-1401’ e ‘AF 19684’, bem como 

a cultivar ‘Redenção’ e os respectivos híbridos interespecíficos Redenção x AF 26970, 

Redenção x LA-1401 e Redenção x AF 19684, em todas as avaliações, apresentaram para as 

características de trocas gasosas, comportamento semelhante (Tabelas 2 a 5). É possível 

afirmar ainda, que os valores de rendimento fotossintético verificados para a linhagem 

‘Redenção’, são próximos daqueles relatados para a espécie S. lycopersicum por Soares et al. 

(2012), Ramos et al. (2015) e Zeist et al. (2017a).  

Aos 14 dias após o transplantio, os genótipos cultivados no ambiente protegido 
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apresentaram maior taxa de transpiração, o que refletiu em menor eficiência do uso da água 

(Tabela 4). Aos 56 dias após o transplantio, menor concentração interna de CO2 sem 

incremento do rendimento fotossintético para os acessos silvestres ‘AF 19684’, ‘PI-134417’ e 

‘LA-716’, a cultivar ‘Redenção’ e os híbridos interespecíficos ‘Redenção’ x ‘LA-1401’, 

‘Redenção’ x ‘AF 19684’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, cultivados 

no ambiente protegido em relação ao externo (Tabela 5), é possivelmente em função que de 

acordo com Kammann et al. (2011), no cultivo de vegetais em ambientes protegidos ocorre 

menor disponibilidade de dióxido de carbono em comparação a áreas de campo aberto. 

A espécie silvestre S. pennelli ‘LA-716’ e o híbrido ‘Redenção’ x ‘LA-716’, em todas 

as datas de avaliação, proporcionaram os maiores resultados para a característica EUA 

(Tabelas 4 e 5). Maior EUA para estes genótipos é possivelmente em função dos mesmos 

terem apresentado os menores valores de transpiração (Tabelas 2 e 3). É relatado em literatura 

que a espécie S. pennellii tem como habitat natural a região pertencente ao oriente dos Andes 

peruanos até o oeste da Costa Pacífica, que é caracterizada por ser quente e seca (HOLTAN e 

HAKE, 2003), o que proporciona superior desempenho em relação à eficiência do uso da 

água, quando comparado ao tomateiro cultivado (EALSON e RICHARDS, 2009). Assim, o 

acesso ‘LA-716’ demonstra ser uma interessante alternativa para a introgressão de genes de 

resistência ao déficit hídrico no tomateiro S. lycopersicum. 

 Para a EiC foi verificado que os acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e os híbridos 

‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ apresentaram maior eficiência em 

todas as datas (Tabelas 4 e 5). É possível considerar que estes resultados são em função da 

estreita relação da eficiência instantânea de carboxilação com os incrementos na taxa de 

rendimento fotossintético, como também observado por Machado et al. (2005) em Citros e 

Ferraz et al. (2012) em ecotipos de feijoeiro.  

Em relação ao ICF, não houve diferença entre os genótipos, exceto para as datas de 42, 

56 e 70 dias após o transplantio, em que o acesso ‘LA-1401’ da espécie S. galapagense 

apresentou os menores índices (Tabelas 4 e 5). O ICF fornece, de forma indireta e não 

destrutiva, os teores de clorofila com base nas características óticas das folhas (BARBIERI 

JUNIOR et al., 2012) e é comumente utilizado para diagnosticar o estado nitrogenado de 

culturas agrícolas (PÔRTO et al., 2014). Menor índice de clorofila Falker para a S. 

galapagense é provavelmente em função da espécie possuir folhas de coloração verde-clara, 

caracterizando assim, como se houvesse menor teor de clorofila. 
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Tabela 4. Eficiência do uso da água (EUA), eficiência instantânea de carboxilação in vivo da Rubisco 

(EiC) e índice de clorofila Falker (ICF) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos 

silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em 

ambiente protegido (P) e externo (E), aos 14, 28 e 42 dias após o transplantio. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 

 

   14 dias   

Genótipo EUA (mmol H2O m
-2 

s
-1

)   EiC   ICF 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 7,9 8,7 8,3 c  0,11 0,09 0,10 b  42,1 45,3 43,7 a 

AF 26970 13,8 13,4 13,6 b  0,12 0,11 0,11 b  44,2 42,9 43,5 a 

LA-1401 6,5 10,5 8,5 c  0,10 0,10 0,10 b  43,2 43,8 43,5 a 

AF 19684 6,6 7,6 7,1 c  0,10 0,08 0,09 b  44,7 45,7 45,3 a 

PI-127826 5,9 7,8 6,8 c  0,19 0,17 0,18 a  43,6 43,5 43,6 a 

PI-134417 5,8 8,4 7,1 c  0,19 0,20 0,19 a  42,6 40,7 41,6 a 

LA-716 19,7 19,5 19,6 a  0,11 0,10 0,11 b  44,6 44,6 44,6 a 

Redenção x AF 26970 7,1 7,5 7,3 c  0,11 0,11 0,11 b  44,3 43,7 44,0 a 

Redenção x LA-1401 6,5 9,2 7,8 c  0,11 0,10 0,11 b  43,9 45,0 44,5 a 

Redenção x AF 19684 6,6 8,3 7,4 c  0,11 0,09 0,10 b  44,8 46,8 45,8 a 

Redenção x PI-127826 5,0 5,9 5,5 c  0,16 0,17 0,17 a  45,4 48,0 46,7 a 

Redenção x PI-134417  6,5 6,0 6,3 c  0,18 0,17 0,17 a  44,5 44,6 44,5 a 

Redenção x LA-716 12,4 13,9 13,1 b  0,09 0,09 0,09 b  48,5 45,4 47,0 a 

Média 8,5 B 9,7 A   0,13 A 0,12 A   44,3 A 44,6 A  

CV (%) 25,8  17,4  7,9 

   28 dias   

Genótipo EUA (mmol H2O m
-2 

s
-1

)   EiC   ICF 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 3,9 4,6 4,3 c  0,09 0,12 0,10 c  46,0 37,4 41,7 a 

AF 26970 4,5 4,2 4,3 c  0,10 0,12 0,11 c  48,9 37,6 43,3 a 

LA-1401 5,1 5,5 5,3 b  0,13 0,14 0,13 c  42,2 35,6 38,9 a 

AF 19684 4,8 4,4 4,6 c  0,10 0,12 0,11 c  45,1 34,8 40,0 a 

PI-127826 5,8 5,1 5,4 b  0,31 0,36 0,31 a  45,8 37,0 41,4 a 

PI-134417 5,3 5,8 5,5 b  0,35 0,21 0,28 a  45,0 35,7 40,4 a 

LA-716 6,0 6,2 6,1 a  0,11 0,12 0,12 c  45,1 35,1 40,1 a 

Redenção x AF 26970 5,7 3,7 4,2 c  0,12 0,14 0,13 c  48,2 32,5 40,3 a 

Redenção x LA-1401 4,3 4,4 4,3 c  0,10 0,16 0,10 c  48,9 33,8 41,3 a 

Redenção x AF 19684 4,1 4,7 4,4 c  0,12 0,12 0,12 c  46,6 33,9 40,3 a 

Redenção x PI-127826 5,3 4,8 5,0 b  0,23 0,19 0,21 b  44,5 34,7 39,6 a 

Redenção x PI-134417  5,1 5,2 5,1 b  0,30 0,35 0,33 a  48,6 33,2 40,9 a 

Redenção x LA-716 6,0 6,4 6,2 a  0,14 0,14 0,14 c  47,9 36,0 41,9 a 

Média 5,0 A 5,0 A   0,17 A 0,17 A   46,4 A 35,2 B  

CV (%) 15,1  30,1  9,0 

   42 dias   

Genótipo EUA (mmol H2O m
-2 

s
-1

)   EiC   ICF 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 6,1 9,0 7,5 c  0,27 0,27 0,27 c  48,4 49,8 49,1 a 

AF 26970 5,2 4,9 5,1 d  0,26 0,25 0,26 c  45,4 48,3 46,9 a 

LA-1401 8,2 10,8 9,5 b  0,29 0,31 0,30 c  34,8 33,5 34,2 b 

AF 19684 6,7 6,7 6,7 c  0,23 0,21 0,22 c  50,0 45,2 47,6 a 

PI-127826 5,7 4,7 5,2 d  0,43 0,37 0,40 a  42,7 44,4 43,6 a 

PI-134417 5,3 5,7 5,5 d  0,39 0,40 0,40 a  42,6 45,9 44,2 a 

LA-716 11,8 11,9 11,9 a  0,22 0,28 0,25 c  48,0 47,2 47,6 a 

Redenção x AF 26970 7,0 6,3 6,6 c  0,29 0,27 0,28 c  48,2 51,1 49,6 a 

Redenção x LA-1401 6,7 7,3 7,0 c  0,29 0,27 0,28 c  44,8 50,0 47,4 a 

Redenção x AF 19684 5,8 8,4 7,1 c  0,24 0,26 0,25 c  48,9 43,8 46,5 a 

Redenção x PI-127826 4,8 4,8 4,8 d  0,32 0,32 0,32 b  53,2 51,5 52,3 a 

Redenção x PI-134417  4,7 4,7 4,7 d  0,35 0,31 0,33 b  45,4 49,1 47,2 a 

Redenção x LA-716 14,4 12,6 13,5 a  0,24 0,24 0,24 c  46,1 51,0 48,6 a 

Média 7,1 A 7,5 A   0,29 A 0,29 A   46,0 A 47,0 A  

CV (%) 23,0  20,2  9,0  
* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
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Tabela 5. Eficiência do uso da água (EUA), eficiência instantânea de carboxilação in vivo da 

Rubisco (EiC) e índice de clorofila Falker (ICF) para a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), espécies silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro cultivados em ambiente protegido (P) e externo (E), aos 56 e 70 dias após o 

transplantio. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016.  

 

   56 dias   

Genótipo EUA (mmol H2O m
-2 

s
-1

)   EiC   ICF 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 4,7 Ab 4,8 Ab 4,8 b  0,32 Ab 0,22 Ba 0,27 b  41,0 43,5 42,3 a 

AF 26970 4,4 Ab 4,9 Ab 4,6 b  0,24 Ac 0,21 Aa 0,23 c  44,5 45,8 45,2 a 

LA-1401 8,2 Aa 4,9 Bb 6,6 a  0,29 Ab 0,27 Aa 0,28 b  34,8 31,7 33,3 b 

AF 19684 4,5 Ab 4,5 Ab 4,5 b  0,21 Ac 0,15 Bb 0,18 d  44,7 44,4 44,5 a 

PI-127826 4,7 Ab 4,9 Ab 4,8 b  0,31 Ab 0,26 Aa 0,23 a  45,1 46,7 45,9 a 

PI-134417 5,2 Ab 4,7 Ab 4,9 b  0,33 Ab 0,24 Ba 0,28 a  45,6 44,5 45,1 a 

LA-716 7,0 Aa 6,0 Aa 6,5 a  0,21 Ac 0,16 Ab 0,18 d  45,6 45,1 45,3 a 

Redenção x AF 26970 5,3 Ab 5,8 Aa 5,5 b  0,25 Ac 0,24 Aa 0,24 b  45,2 44,9 45,1 a 

Redenção x LA-1401 5,4 Ab 5,1 Ab 5,3 b  0,22 Ac 0,16 Bb 0,19 d  44,4 44,7 44,6 a 

Redenção x AF 19684 5,8 Ab 5,3 Ab 5,0 b  0,26 Ac 0,16 Bb 0,21 c  43,2 46,7 44,9 a 

Redenção x PI-127826 5,0 Ab 5,7 Ab 4,8 b  0,37 Aa 0,28 Ba 0,32 a  44,4 44,4 44,4 a 

Redenção x PI-134417  3,9 Ab 4,6 Ab 4,3 b  0,36 Aa 0,23 Ba 0,29 a  45,0 48,9 47,0 a 

Redenção x LA-716 6,8 Aa 6,6 Aa 6,7 a  0,14 Ad 0,143 Ab 0,14 e  42,6 49,6 46,1 a 

Média 5,4 A 5,1 A   0,27 A 0,21 B   43,5 A 44,7 A  

CV (%) 16,0  12,6  9,32 

   70 dias   

Genótipo EUA (mmol H2O m
-2 

s
-1

)   EiC   ICF 

 

P E Média 

 

P E Média 

 

P E Média 
Redenção 4,0 4,1 4,1 a  0,15 0,20 0,18 a  42,1 42,5 42,3 a 
AF 26970 3,4 3,5 3,4 b   0,13 0,13 0,13 b  41,6 45,0 43,3 a 
LA-1401 3,7 3,8 3,8 b  0,13 0,13 0,13 b  24,5 25,5 25,0 b 
AF 19684 3,2 3,1 3,1 b  0,11 0,11 0,11 c  39,9 38,2 39,0 a 
PI-127826 4,1 4,2 4,3 a  0,22 0,19 0,21 a  39,3 37,9 38,6 a 
PI-134417 3,6 3,5 3,5 b  0,20 0,18 0,19 a  34,0 37,3 35,7 a 
LA-716 3,5 4,0 3,7 b  0,10 0,10 0,10 c  40,2 44,0 42,1 a 
Redenção x AF 26970 3,7 3,8 3,8 b  0,13 0,13 0,13 b  36,4 38,4 37,4 a 
Redenção x LA-1401 3,8 3,6 3,7 b  0,13 0,12 0,13 b  37,0 37,0 37,0 a 
Redenção x AF 19684 3,4 3,2 3,3 b  0,11 0,11 0,11 c  36,9 35,5 36,2 a 
Redenção x PI-127826 3,6 4,2 4,4 a  0,19 0,215 0,20 a  40,0 38,7 39,4 a 
Redenção x PI-134417  3,7 3,5 3,6 b  0,19 0,18 0,18 a  37,6 37,6 37,6 a 
Redenção x LA-716 4,7 5,3 5,0 a  0,11 0,11 0,11 c  39,4 40,0 39,7 a 

Média 3,8 A 3,8 A   0,15 A 0,15 A   37,6 A 38,3 A  
CV (%) 19,7  14,5  13,3 

 
* Médias seguidas por letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott-Knotta 5%. 

 

Para o ICF quanto aos ambientes, aos 28 dias após o transplantio, os genótipos 

cultivados em ambiente protegido apresentaram maior ICF do que os cultivados em ambiente 

externo (Tabela 3). Uma possível explicação para estes resultados é que para a referente data 

as plantas cultivadas no ambiente protegido estariam em melhor estado nutricional, com 

maior teor de nitrogênio nas folhas do que as do ambiente externo. Por sua vez, de modo 
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geral, houve pouca influência dos ambientes para todas as caraterísticas fotossintéticas 

avaliadas. 

Em relação à densidade de estômatos (DE) avaliada apenas no ambiente protegido, foi 

observado na superfície abaxial dos folíolos, maior número de estômatos no acesso ‘PI-

127826’, seguido pelo acesso PI-134417 e híbridos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x 

‘PI-134417’, com 67,00, 49,00, 45,66 e 47,00 estômatos por 300 µm
2
, respectivamente 

(Tabela 6). Ao contrário, na superfície adaxial foi observado maior número de estômatos no 

híbrido ‘Redenção’ x ‘AF 19684’, de 30,00 estômatos por 300 µm
2
. Assim como no presente 

trabalho, outros estudos relataram que é comum a ocorrência de maior número de estômatos 

na epiderme da superfície abaxial de folíolos do que na adaxial (TARI, 2003; CUNHA et al., 

2013; OLIVEIRA e MIGLIORANZA, 2013). 

 

Tabela 6. Densidade de estômatos (DE) nas faces abaxial e adaxial em folíolos de primeira 

ordem para a cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) 

e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em ambiente protegido. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

 Densidade de estômatos (300 µm
2
) 

 

Abaxial Adaxial 

Redenção 33,50 d 11,00 c 

AF 26970 34,66 d 14,66 b 

LA-1401 26,66 e 4,66 d 

AF 19684 20,00 f 5,66 d 

PI-127826 67,00 a 6,66 d 

PI-134417 49,00 b 1,66 e 

LA-716 11,00 g 6,66 d 

Redenção x AF 26970 33,00 d 7,66 d 

Redenção x LA-1401 40,00 c 17,66 b 

Redenção x AF 19684 42,00 c 30,00 a 

Redenção x PI-127826 45,66 b 16,66 b 

Redenção x PI-134417  47,00 b 13,00 c 

Redenção x LA-716 24,66 e 10,33 c 

Média 36,24 11,25 

CV (%) 9,90 16,39 
 

* Médias seguidas por letras minúsculas distintas nas colunas, pertencem a um mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

A função básica do estômato é controlar a entrada e saída de gases, sendo os da 

superfície abaxial os principais responsáveis por controlar a transpiração, fotossíntese e 

respiração nas plantas (LUCAS e RENZAGLIA, 2002; OLIVEIRA e MIGLIORANZA, 
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2013). Maior número de estômatos na superfície abaxial dos genótipos ‘PI-127826’, ‘PI-

134417’, Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’, é possivelmente o principal 

fator que proporcionou a estes acessos e híbridos interespecíficos maior rendimento 

fotossintético, transpiração e eficiência instantânea de carboxilação in vivo da Rubisco. 

Em função das características avaliadas, é possível considerar que existe diversidade 

de respostas fisiológicas entre as espécies de tomateiro. Acredita-se que os resultados do 

comportamento fotossintético proporcionadas pelo presente trabalho possam colaborar com 

programas de melhoramento genético, fornecendo informações práticas que possibilitem 

auxiliar no desenvolvimento e seleção de genótipos que melhor se adaptem a determinadas 

condições de cultivo.  

É comumente relatada em literatura a importância do comportamento fotossintético 

qualitativo e quantitativo no desenvolvimento e crescimento dos vegetais (VENEMA et al., 

2008; BILGIN et al., 2010; OTTO et al., 2013; ZEIST et al., 2017a; ZEIST et al., 2017b). Em 

função deste aspecto e que os acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e os respectivos híbridos F1 

interespecíficos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ apresentaram superior 

rendimento fotossintético, eficiência instantânea de carboxilação in vivo da Rubisco e 

densidade de estômatos na superfície abaxial, é possível considerar que os descendentes das 

variedades hirsutum e glabratum demonstram ser uma interessante alternativa para os 

programas de melhoramento genético que desejarem realizar avanços na obtenção de 

genótipos e que apresentem melhoria nas características fotossintéticas. O acesso ‘LA-716’, 

por ter proporcionado juntamente com o híbrido ‘LA-716’ x ‘Redenção’ maior eficiência do 

uso da água, demonstra ser um interessante recurso genético para o melhoramento do 

tomateiro, visando tolerância ao déficit hídrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

Houve variação das taxas de trocas gasosas entre as espécies e híbridos 

interespecíficos de tomateiro estudados no presente trabalho; 

As espécies de tomateiro S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e S. 

habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ apresentam potencial para o 

desenvolvimento de genótipos com aumento das taxas de trocas gasosas, enquanto que a 

espécie S. pennellii acesso ‘LA-716’, apresenta potencial para o aumento da tolerância ao 

déficit hídrico. 
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6. APÊNDICE 

 

 

 
Figura 2. Medição das trocas gasosas sendo realizadaspor meio do sistema portátil de 

medidas de fotossíntese (IRGA, Infrared Gas Analyzer, Li-cor, LI6400XT), aos 14 dias após 

o transplantio da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres (genitores 

masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro cultivados em dois 

ambientes. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

 

 
Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de estômatos da superfície abaxial (A) 

e adaxial (B) de folíolos de primeira ordem da espécie silvestre de tomateiro S. habrochaites 

var. hirsutum ‘PI-127826’. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRESCIMENTO EM ESPÉCIES E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE 

TOMATEIRO 

 

 

Resumo- O objetivo com este trabalho foi analisar o crescimento em espécies silvestres de 

tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos respectivos híbridos F1 de cruzamentos 

interespecíficos cultivados em dois ambientes. Avaliaram-se seis acessos silvestres (Solanum 

pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, Solanum 

peruvianum acesso ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, 

Solanum habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e Solanum pennellii acesso ‘LA-

716’) e a cultivar comercial Redenção (Solanum lycopersicum), juntamente com os 

respectivos híbridos interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-1401’), 

(‘Redenção’ x ‘AF 19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e 

(‘Redenção’ x ‘LA-716’) e, em dois ambientes: protegido (casa-de-vegetação) e externo 

(campo). Na condução do experimento utilizou-se esquema de blocos com as parcelas ao 

acaso e subdivididas no tempo, avaliando-se aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o 

transplantio (DAT) a área foliar (AF), massa seca total (MST), taxa de crescimento absoluto 

(TCA), taxa de crescimento relativo (TCR) e taxa assimilatória líquida (TAL). A distribuição 

dos assimilados nos diferentes órgãos seguiu padrões distintos para os genótipos. Houve 

maior acúmulo de AF e MST para os acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e híbridos 

interespecíficos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’. Devido o efeito 

heterótico proporcionado pelos cruzamentos interespecíficos, houve para os híbridos maior 

AF, MST, TCA, TCR e TAL do que nos genitores. Os resultados obtidos referentes à análise 

de crescimento podem colaborar com os programas de melhoramento genético do tomateiro 

que visarem o desenvolvimento e seleção de genótipos com incremento do acúmulo de 

biomassa. 

 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, acessos silvestres, acúmulo de biomassa, pré-

melhoramento genético. 
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GROWTH IN SPECIES AND INTERSPECIFIC HYBRIDS OF TOMATO 

 

Abstract- The objective with this work was evaluate the growth in wild species of tomato and 

in the cultivar Redenção, as well as their respective F1 hybrids of interspecific crosses 

cultivated in two environments. It was evaluated six wild accesses (Solanum pimpinellifolium 

access ‘AF 26970’, Solanum galapagense access ‘LA-1401’, Solanum peruvianum access 

‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum access ‘PI-127826’, Solanum habrochaites 

var. glabratum access ‘PI-134417’ and Solanum pennellii access ‘LA-716’) and the cultivar 

commercial Redenção (Solanum lycopersicum), together with their interspecific hybrids 

(‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-1401’), (‘Redenção’ x ‘AF 19684’), 

(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’ ) and (‘Redenção’ x ‘LA-716’) and, 

in two environments: protected (greenhouse) and external (field). In the experiment, a 

randomized block design was used with random plots and subdivided in time, evaluating at 

14, 28, 42, 56, 70 and 84 days after transplanting (DAT) the leaf area (AF), total dry mass 

(MST), absolute growth rate (TCA), relative growth rate (TCR) and net assimilation rate 

(TAL). The distribution of the assimilates in the different organs followed different patterns 

for the genotypes. Greater accumulationof AF and MST occurred for male parents ‘PI-

127826’ and ‘PI-134417’and interspecific hybrids ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ and ‘Redenção’ 

x ‘PI-134417’.Due to the effect heterotrophic provided by interspecific crosses, occurred for 

the hybrids, higher AF, MST, TCA, TCR and TAL than in the parents. We believe that the 

results obtained from growth analysis can collaborate with the breeding programs of the 

tomato that aimat the development and selection of genotypes with increased vegetative 

growth. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, wild accesses, accumulation of biomass, pre-breeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao decorrer da evolução da agricultura o melhoramento genético de plantas contribuiu 

significativamente para o aumento da produção de alimentos (DENNIS et al., 2008). 

Compreendendo este, desde o processo de caracterização de acessos silvestres até o uso de 

procedimentos e tecnologias que possibilitam o desenvolvimento de cultivares altamente 

produtivas. 

O tomateiro, além da espécie domesticada e cultivada Solanum lycopersicum L., e da 

variedade cerasiforme, possui diversas espécies silvestres, com as quais apresenta maior ou 

menor compatibilidade interespecífica de cruzamentos (PERALTA et al., 2008; BEDINGER 

et al., 2011). A principal consequência do processo de domesticação do tomateiro, como 

também se sucedeu para outras espécies amplamente cultivadas, é a síndrome da 

domesticação, ou seja, um conjunto de características passou a distinguir a planta melhorada 

dos ancestrais silvestres (BAI e LINDHOUT, 2007; VEASEY et al., 2011). 

A espécie S. lycopersicum foi domesticada e selecionada fora do seu centro de origem 

na América do Sul, de forma intencional, visando a melhoria das características produtivas de 

interesse das necessidades humanas, sofrendo assim, diversas alterações genéticas e 

morfológicas (BERGOUGNOUX, 2014; BLANCA et al., 2015). Ao contrário, na seleção 

natural, as populações das espécies silvestres, sofreram pressão de seleção, em que para 

garantir sua reprodução e sobrevivência nas condições do centro de origem, desenvolveram 

mecanismos de resistências contra as mais adversas circunstâncias presentes no ambiente 

natural, como artrópodes-pragas, doenças e adaptações a determinadas condições 

edafoclimáticas. 

Juntamente com culturas como café, algodão e outras, o tomateiro se destaca como 

uma das principais espécies que sofreram deriva genética devido o processo de seleção 

realizado pelo homem fora do seu centro de origem (BAI e LINDHOUT, 2007; VEASEY et 

al., 2011; BERGOUGNOUX, 2014). No entanto, mesmo em menor escala, vem se realizando 

o caminho contrário, buscando-se em acessos de espécies silvestres alelos que conferem 

rusticidade, os quais estão sendo reincorporados por meio de cruzamentos e retrocruzamentos 

(ALBRECHT et al., 2010). Entre estes alelos, destacam-se aquelas que conferem resistência a 

fitopatógenos (HURTADO et al., 2012), artrópodes-pragas (LUCINI et al., 2015; DIAS et al., 

2016), a estresses abióticos (MORALES et al., 2015) e melhorias na qualidade nutricional. 
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Por sua vez, ainda são necessários estudos que identifiquem novos alelos em espécies 

silvestres e os efeitos dos cruzamentos interespecíficos no desenvolvimento e crescimento do 

tomateiro. 

São vários os trabalhos presentes em literatura baseados em índices fisiológicos, que 

relatam o crescimento e produtividade do tomateiro cultivado sob as mais diversas condições 

de manejo (FAYAD et al., 2001; ANDRIOLO et al., 2004; LOPES et al., 2011; SOARES et 

al., 2013; MARTINAZZO et al., 2015; PEDÓ et al., 2015). Ao contrário, pouco se conhece a 

respeito de índices quantitativos detalhados do crescimento das espécies silvestres e híbridos 

interespecíficos de tomateiro em comparação ao cultivado. 

Os índices determinados na análise de crescimento vegetal mensuram a capacidade das 

plantas em sintetizar e alocar carboidratos nos diversos órgãos que dependem da fotossíntese, 

quantificando assim, o desempenho da assimilação líquida durante um determinado período 

de tempo (LOPES et al., 2011). Com isso, pode-se considerar que estudos básicos sobre o 

crescimento quantitativo de espécies de tomateiro e híbridos interespecíficos em diferentes 

ambientes podem contribuir para o entendimento de interações entre genótipos e ambientes e, 

consequentemente, colaborar para o desenvolvimento e seleção de cultivares com maior 

rendimento em determinadas condições de cultivo. 

Considerando as informações supracitadas, o objetivo com este trabalho foi analisar o 

crescimento em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção, bem como dos 

respectivos híbridos F1 de cruzamentos interespecíficos cultivados em dois ambientes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no ano agrícola de 2015/2016, no Núcleo de 

Pesquisa em Hortaliças do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO, localizado no município de Guarapuava – PR, com latitude 25°38’ S, 

longitude 51°48’ O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de Köppen é 

Subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca definida, com verão quente e inverno 

moderado (WREGE et al., 2011).  

O experimento foi conduzido em ambiente protegido e externo. No ambiente 

protegido utilizou-se de casa-de-vegetação, com resfriamento evaporativo do ar por meio de 

exaustor e água corrente em argila expandida, instalados em laterais opostas. Neste ambiente, 

as mudas foram transplantadas em vasos com capacidade de 8 dm
3
, contendo solo peneirado e 
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esterco bovino na proporção de 3:2. Quanto ao ambiente externo, utilizou-se de uma área de 

campo distante a 110 m do local do experimento no ambiente protegido, que foi realizada 

aração e, em seguida, utilizado rotoencanteirador para preparo de canteiros de 1,0 m de 

largura. 

No ambiente protegido foram avaliados seis acessos silvestres (S. pimpinellifolium 

acesso ‘AF 26970’, S. galapagense acesso ‘LA-1401’, S. peruvianum acesso ‘AF 19684’, S. 

habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-

134417’ e S. pennellii acesso ‘LA-716’) e a cultivar comercial Redenção (linhagem de S. 

lycopersicum com características para processamento), juntamente com os respectivos 

híbridos interespecíficos (‘Redenção’ x ‘AF 26970’), (‘Redenção’ x ‘LA-1401’), (‘Redenção’ 

x ‘AF 19684’), (‘Redenção’ x ‘PI-127826’), (‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e (‘Redenção’ x 

‘LA-716’). No ambiente externo foram avaliados todos os genótipos do ambiente protegido, 

exceto S. pennelli acesso ‘LA-716’, pois ocorreu a morte das plantas. Os genitores e híbridos 

interespecíficos foram dispostos num esquema de blocos com as parcelas ao acaso e 

subdivididas no tempo, com três repetições. Cada parcela foi constituída por oito genótipos e 

as subparcelas pelos tempos de coleta das amostragens.  

A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido (Isopor
®
) de 200 

células, contendo substrato comercial à base de casca de pinus bio-estabilizada e mantidas em 

sistema hidropônico tipo floating, em casa-de-vegetação. A semeadura dos acessos ‘AF 

26970’ e ‘AF 19684’ e dos híbridos interespecíficos foi realizada juntamente com a da 

linhagem Redenção. Por sua vez, a semeadura dos acessos ‘LA-1401’, ‘PI-127826’, ‘PI-

134417’ e ‘LA-716’ foi realizada dez dias antes, devido à diferença de germinação, 

emergência e desenvolvimento dos acessos. As mudas foram transplantadas aos 27 dias após 

emergência do genitor feminino, quando apresentavam de 4 a 5 folhas definitivas expandidas, 

na data de 22/12/2015. 

Nas unidades experimentais do ambiente protegido os vasos contendo as plantas foram 

posicionados em quatro fileiras espaçadas 0,40 m uma da outra e 0,40 m entre plantas. No 

ambiente externo, cada unidade experimental constou de duas fileiras continuas, espaçadas 

0,90 m uma da outra e 0,40 m entre plantas. 

Em ambos os ambientes, com antecedência, o solo classificado como Latossolo Bruno, 

de textura muito argilosa (EMBRAPA 2013), foi corrigido de acordo com a necessidade 

indicada na análise química do solo, por meio da aplicação de calcário calcítico para elevar a 
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saturação por bases a 80% e manter a relação de 4:1 entre o Ca e Mg. Para realização da 

adubação básica de plantio, utilizou-se 15 g de fertilizante NPK na fórmula 04-20-20 e 7,0 g 

de superfosfato simples por planta. A irrigação foi realizada por meio de micro-gotejadores, 

conforme a necessidade da cultura, com base nos critérios estabelecidos para o tomateiro em 

cada ambiente. 

Visando o controle preventivo das plantas daninhas, os canteiros foram revestidos com 

filme de polietileno preto e os vasos cobertos com uma camada de 3 cm de composto 

orgânico de maravalha. O controle fitossanitário foi realizado com pulverizações preventivas, 

conforme recomendações técnicas para a cultura, com tiametoxam (Actara
®
), tiametoxam + 

lambda-cialotrina (Engeo™ Pleno
®
), oxicloreto de cobre + mancozeb (Cuprozeb

®
) e 

azoxistrobina + difenoconazol (Amistar Top
®
). 

Durante o período experimental, os dados diários de temperatura mínima e máxima do 

ar para o ambiente externo foram coletados na estação meteorológica automática da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Cedeteg, localizada a 180 m do 

experimento, enquanto que no ambiente protegido a coleta de dados foi realizada diariamente 

com auxílio de termômetros de temperatura máxima e mínima. 

Para a obtenção dos dados primários de crescimento, no período da manhã, foram 

realizadas amostragens sucessivas em intervalos de tempo de quatorze dias, até os 84 dias 

após o transplantio (DAT). A área foliar das folhas verdes (AF) foi obtida por meio de um 

medidor de área foliar de bancada (Área Meter) LI-COR
®
, modelo LI 3100C e expressa em 

centímetros quadrados por planta (cm
2 

planta
-1

). Em cada coleta, as plantas foram fracionadas 

em raízes, caules, folhas e frutos, em seguida as raízes foram lavadas em água corrente. Para 

obtenção da massa seca, o material foi colocado em estufa com circulação forçada de ar, à 

temperatura de 65ºC, até atingir peso constante e na sequência foi realizada a pesagem da 

massa seca das raízes caules, folhas e frutos em balança de precisão de 0,001 g. A massa seca 

total (MST) foi obtida por meio do somatório dos acúmulos das diferentes partes da planta 

(g): MST = raízes + caules + folhas + frutos. 

Conforme trabalhos dedicados à análise quantitativa de crescimento do tomateiro 

(LOPES et al., 2011; SOARES et al., 2013), em função da AF e das massas secas foram 

determinadas: taxa de crescimento absoluto (TCA) = (MST2 - MST1)/(T2 - T1) (g/planta/dia); 

taxa de crescimento relativo (TCR) = [ln(MST2) - ln(MST1)]/(T2 -T1) (g/g/dia), em que 

ln(MST2) e ln(MST1) são os logaritmos naturais da MST de duas amostragens sucessivas; 



108 

 

taxa assimilatória líquida (TAL) = [(MST2 - MST1)/(T2 - T1)] x [ln(AF2) - ln(AF1)/(AF2 - 

AF1)] (g/cm
2
/dia), em que ln(AF2) e ln(AF1) são os logaritmos naturais da AF de duas 

amostragens sucessivas. Em todas as equações, MST2 e MST1 e AF2 e AF1 corresponderam à 

MST e AF de duas amostragens sucessivas, respectivamente e, T2 e T1 representaram as 

épocas de amostragem. 

Os dados das características avaliadas foram testados quanto à normalidade e 

homogeneidade das variâncias residuais pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente 

e, posteriormente submetidos à análise de variância. Quando o teste F foi significativo, as 

médias foram submetidas ao teste de agrupamento de Scott Knott a 5% de probabilidade para 

os genótipos e regressão polinomial para as épocas de amostragem, sendo analisados por meio 

do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observado que no ambiente protegido, a temperatura mínima oscilou entre 13,3ºC 

(07/03/2016) e 21,8ºC (31/12/2015) e a máxima entre 24,0ºC (04/03/2016) e 33,9ºC 

(09/01/2016) (Figura 1A) e no ambiente externo a temperatura mínima oscilou entre 9,8ºC 

(12/03/2016) e 21,0ºC (22/12/2015) e a máxima entre 22,0ºC (04/03/2016) e 30,0ºC 

(15/02/2016) (Figura 1B). 
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A) 

 

B) 

 
 

Figura 1. Temperaturas mínimas (Tmín), máximas (Tmáx) e média (Tméd) do ar (°C) 

mensuradas durante os períodos de acompanhamento da cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro cultivados em ambiente protegido (A) e externo (E). Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016. 

 

Na Tabela 1, encontra-se o resumo da análise de variância das características área 

foliar (AF) e massa seca total (MST) dos genitores e híbridos interespecíficos de tomateiro, 

cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 DAT. Observa-se que 

houve diferenças entre os genótipos e interação significativa entre as parcelas (genótipos) e 

subparcelas (tempos de amostragem). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância com valores do quadrado médio (QM) para a área 

foliar (AF) e massa seca total (MST) da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos 

silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro, 

cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o 

transplantio (DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

   Protegido      
     QM     

Fonte de Variação  GL  AF  MST 

Blocos  2  2249332,9  257,2 

Genótipo  12  77510174,9**  21459,9** 

Resíduo 1  24  2210535,9  370,1 

Amostragem  5  206812519,5
++

  213591,5
++

 

Resíduo 2  130  1868910,7  332,7 

Genótipo x Amostragem  60  74791444,2**  2037,9** 

   Externo      
    QM     

Fonte de Variação  GL  AF  MST 

Blocos  2  5250584,1  1131,5 

Genótipo   11  1303710451,1**  348090,0** 

Resíduo 1  22  2899483,0  1487,5 

Amostragem  5  1868182322,3
++

  1223088,6
++ 

Resíduo 2  120  9057684,2  1568,6 

Genótipo x Amostragem  55  134241862,5**
 

 51299,8** 
 

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade; *significativo ao nível de 5% de probabilidade; ++o teste F não se aplica. 

 

Para a característica AF, houve comportamento sigmóide para os genótipos nos dois 

ambientes com aumento intensificado da área foliar até aproximadamente os 42 DAT e após 

disso ocorreu tendência de estabilização, exceto para os acessos ‘PI-127826’ (Solanum 

habrochaites var. hirsutum) e ‘PI-134417’ (Solanum habrochaites var. glabratum) e 

respectivos híbridos interespecíficos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ 

que apresentaram comportamento crescente até os 84 DAT. De modo geral, para estes acessos 

e referentes híbridos foram observados também os maiores acúmulos de AF (Tabela 2). Para a 

maioria dos genótipos, a estabilização e diminuição da área foliar ao se aproximar dos 84 

DAT, possivelmente, ocorreu em função da senescência suprimir a emissão de novas folhas, 

como também observado em tomateiro cultivado por Lopes et al. (2011), Soares et al. (2013) 

e Martinazzo et al. (2015). 
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Tabela 2. Área foliar (AF), em cm
2 

planta
-1

, da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), dos 

acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro 

cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o 

transplantio (DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

     Protegido    

Genótipo  14 DAT 28 DAT 42 DAT 56 DAT 70 DAT 84 DAT Média 

Redenção  1061,8 a 3187,6 c 5769,7 b 4186,5 c 3609,6 d 3233,1 c 3508,1 f 

AF 26970  919,9 a 4465,8 b 4959,3 c 4928,7 c 6872,8 c 3306,5 c 4242,1 e 

LA-1401  462,4 a 3962,4 c 4890,0 c 6009,4 b 5182,9 c 3944,8 c 4075,3 e 

AF 19684  366,7 a 2176,5 c 4983,3 c 3752,4 c 3743,5 d 3530,1 c 3092,0 f 

PI-127826  700,8 a 3063,0 c 6545,2 b 6730,5 b 12287,9 a 8107,9 a 6239,2 c 

PI-134417  872,9 a 8109,4 a 11187,3 a 12348,0 a 13177,4 a 9510,7 a 9201,1 a 

LA-716  145,2 a 529,0 c 2680,4 c 2859,3 c 2540,7 d 1660,7 c 1735,9 g 

Redenção x AF 26970  2650,1 a 5265,5 b 6190,0 b 5258,9 c 4720,6 d 4478,6 c 4760,6 e 

Redenção x LA-1401  1747,6 a 4982,4 b 6742,5 b 7879,5 b 6493,6 c 6104,2 b 5658,3 d 

Redenção x AF 19684  1631,6 a 5782,5 b 7407,2 b 7645,8 b 8722,7 b 6912,4 b 6350,4 c 

Redenção x PI-127826  862,2 a 2497,9 c 6545,2 b 8123,8 b 12141,0 a 9706,6 a 6646,2 c 

Redenção x PI-134417   2338,9 a 7634,2 a 7517,4 b 13140,8 a 9866,4 b 9133,0 a 8271,6 b 

Redenção x LA-716  1019,2 a 4668,0 b 6767,6 b 6931,3 b 6623,5 c 6158,9 b 5361,4 d 

Média  1136,8 4332,6 6321,9 6907,4 7383,3 5829,5  

CV (%)     26,0    

     Externo    

Genótipo  14 DAT 28 DAT 42 DAT 56 DAT 70 DAT 84 DAT Média 

Redenção  61,9 a 1111,0 b 2720,6 d 5571,0 d 3685,2 e 3507,4 e 2776 f 

AF 26970  56,9 a 1243,7 b 12225,4 c 12862,5 c 8810,0 e 6257,4 e 6909,3 e 

LA-1401  25,0 a 282,4 b 4440,1 d  4577, 1 d 5889,5 e 4482,7 e 3282,8 f 

AF 19684  11,3 a 1049,2 b 4221,2 d 5354,58 d 4920,6 e 4154,0 e 3285,1 f 

PI-127826  119,8 a 2633,4 b 8321,6 d 21862,1 b 22370,8 c 23360,0 c 13113,1 c 

PI-134417  66,5 a 1855,8 b 13358,6 c 15199,5 c 15869,2 d 15910,5 d 10386,5 d 

Redenção x AF 26970  118,6 a 5983,5 a 19621,7 b 20891,4 b 21697,6 c 20756,0 c 14844,8 b 

Redenção x LA-1401  110,0 a 3592,9 b 13979,7 c 13486,7 c 14045,8 d 6936,6 e 8691,9 e 

Redenção x AF 19684  122,8 a 2456,0 b 13888,6 c 12033,9 c 9912,1 e 7855,0 e 7711,4 e 

Redenção x PI-127826  40,1 a 2235,2 b 13339,5 c 18006,1 b 30463,8 b 31330,2 b 15902,4 b 

Redenção x PI-134417   147,2 a 9997,3 a 36144,3 a 47538,6 a 51211,8 a 57133,5 a 33695,4 a 

Redenção x LA-716  73,3 a 2340,8 b 12655,1 c 9302,2 d 7526,7 e 6998,8 e 6482,8 e 

Média  79,5 2898,4 12909,7 15557,1 16366,9 15729,3  

CV (%)     26,9    
 

* Médias seguidas por letras minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo pelo teste de Scott Knott a 5%. 

 

Quanto à MST, o acesso ‘AF 26970’, em ambos os ambientes, e os acessos ‘LA-1401’ 

e ‘LA-716’ e híbridos ‘Redenção’ x ‘AF 19684’, ‘Redenção’ x ‘PI-127826’, ‘Redenção’ x 

‘PI-134417’ e ‘Redenção’ x ‘LA-716’, no ambiente protegido, apresentaram comportamento 

sigmóide, sendo observados os maiores acúmulos de massa seca aos 56 ou 70 DAT. Esse 

mesmo desempenho foi observado para a cultivar Redenção e os híbridos ‘Redenção’ x ‘AF 

26970’ e ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ no ambiente externo. Para os demais genótipos foi 

verificado acúmulo crescente da massa seca total (Tabela 3). 

Em ambos os ambientes, os menores acúmulos de MST foram observados para a 

cultivar ‘Redenção’ e os acessos silvestres ‘AF 26970’, ‘LA-1401’, ‘AF 19684’ e ‘LA-716’. 

Em contrapartida, foram observados maiores valores de MST para os respectivos híbridos 
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interespecíficos ‘Redenção’ x ‘AF 26970’, ‘Redenção’ x ‘LA-1401’, ‘Redenção’ x ‘AF 

19684’ e ‘Redenção’ x ‘LA-716’. Este aspecto, possivelmente está relacionado à expressão do 

efeito heterótico desses cruzamentos, no sentido de aumentar o acúmulo de carboidratos dos 

híbridos em relação à média dos genitores. De modo geral, comportamentos semelhantes 

também foram verificados para os híbridos ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-

134417 (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Massa seca total (MST), em gramas, da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), dos 

acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro, 

cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o 

transplantio (DAT) . Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

     Protegido    
Genótipo  14 DAT 28 DAT 42 DAT 56 DAT 70 DAT 84 DAT Média 
Redenção  5,70 a 35,63 b 106,77 b 125,69 c 134,09 c 145,12 c 93,83 d 

AF 26970  5,22 a 43,86 b 89,32 c 127,79 c 177,54 b 161,68 c 100,89 d 

LA-1401  1,83 a 36,88 b 67,79 c 104,07 c 127,49 c 123,97 d 77,00 e 

AF 19684  1,78 a 20,61 b 70,04 c 88,29 d 92,40 d  99,42 e 62,09 f 

PI-127826  4,93 a 42,08 b 115,18 b 155,36 b 231,79 a 211,30 b 126,77 b 

PI-134417  4,25 a 60,75 a 132,76 a 195,88 a 237,03 a 253,93 a 147,43 a 

LA-716  0,93 a 9,44 b 53,49 c 53,79 e 95,71 d 86,91 e 50,04 f 

Redenção x AF 26970  13,75 a 59,46 a 135,83 a 158,82 b 149,03 c 158,47 c 112,56 c 

Redenção x LA-1401  6,93 a 63,80 a 106,93 b 200,33 a 200,72 b 206,14 b 130,80 b 

Redenção x AF 19684  6,31 a 52,02 a 154,00 a  194,33 a 255,98 a 245,67 a 151,38 a 

Redenção x PI-127826  8,24 a 34,06 b 105,13 b 162,18 b 212,29 b 196,44 b 119,72 c 

Redenção x PI-134417   9,60 a 75,12 a 135,05 a 210,06 a 263,34 a 263,07 a 159,37 a 

Redenção x LA-716  4,83 a 56,51 a 137,18 a 212,64 a 207,37 b 204,05 b 137,09 b 

Média  5,71 45,40 108,42 153,78 183,44 181,24  

CV (%)     16,28    

     Externo    
Genótipo  14 DAT 28 DAT 42 DAT 56 DAT 70 DAT 84 DAT Média 
Redenção  1,13 a 12,23 a 42,97 d 90,90 f 126,72 e 121,76 g 65,95 g 

AF 26970  1,23 a 8,98 a 110,04 c 177,64 e 174,71 e 172,26 g 107,47 f 

LA-1401  0,58 a 2,36 a 32,57 d 38,29 e 115,22 e 115,79 g 50,79 g 

AF 19684  0,80 a 7,90 a 37,94 d 68,81 e 91,68 e 96,48 g 50,60 g 

PI-127826  2,53 a 23,10 a 180,90 b 337,5 d 391,15 c 421,60 e 226,12 d 

PI-134417  1,90 a 14,25 a 119,48 c 182,31 e 421,78 c 517,62 d 209,55 d 

Redenção x AF 26970  0,87 a 65,43 a 244,44 b 687,22 b 588,47 b 588,27 c 362,44 b 

Redenção x LA-1401  0,94 a 26,94 a 204,43 b 491,01 c 527,73 b 504,92 d 292,66 c 

Redenção x AF 19684  0,80 a 25,32 a 179,15 b 300,62 d 333,34 e 362,90 e 200,35 d 

Redenção x PI-127826  0,40 a 17,44 a 155,44 b 198,82 e 594,46 b 803,12 b 295,33 c 

Redenção x PI-134417   1,08 a 72,50 a 398,49 a 803,61 a 893,97 a 904,03 a 512,28 a 

Redenção x LA-716  0,68 a 31,22 a 199,04 b 237,65 e 273,76 d 282,58 f 169,15 e 

Média  1,07 25,00 158,73 301,19 377,74 407,60  

CV (%)     18,62    
 

* Médias seguidas por letras minúsculas iguais nas colunas, pertencem a um mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Em relação à MST, o crescimento dos genótipos foi maior no ambiente protegido até 

os 28 DAT, ao contrário, a partir dos 42 DAT o ambiente externo sobrepôs o protegido. No 
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ambiente protegido o acúmulo de MST foi mais intenso a partir do transplantio até os 70 

DAT, com tendência de estabilização a partir de então, enquanto que no ambiente externo o 

acúmulo de massa seca foi lento até os 28 DAT e a partir dos 42 DAT ocorreu um 

crescimento intenso (Tabela 3). Nas primeiras amostragens, o maior acúmulo de massa seca 

total nas mudas transplantadas no ambiente protegido, possivelmente foi devido às melhores 

condições iniciais para o desenvolvimento das plantas na casa-de-vegetação (BEZERRA et 

al., 2003), considerando que, em comparação ao campo, ocorre menor estresse por ocasião do 

transplantio e tendência de encurtamento do ciclo da cultura. Ao contrário, o maior acúmulo 

de massa seca total no ambiente externo a partir dos 42 DAT foi provavelmente devido à 

maior disponibilidade de solo no cultivo em campo aberto em comparação com os genótipos 

transplantados em vasos com capacidade de 8 dm
3
, considerando que com maior volume de 

solo ocorre maior liberação e suprimento de nutrientes para as plantas. 

A exemplo do ocorrido para a AF, houve maior acúmulo de MST nos acessos ‘PI-

127826’ e ‘PI-134417’, referentes à espécie S. habrochaites e nos respectivos híbridos 

interespecíficos com a cultivar ‘Redenção’: ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ e ‘Redenção’ x ‘PI-

134417’. A espécie S. habrochaites, por ser adaptada a uma ampla gama de distribuição 

latitudinal, apresenta características que possibilitam o desenvolvimento e crescimento, 

mesmo quando as condições não são favoráveis para o desenvolvimento de outras espécies de 

tomateiro (VENEMA et al., 2008; LIU e HEINS, 2012; POUDYALA et al., 2015). 

Trabalhos relatam que o uso de S. habrochaites como porta-enxerto, em comparação a 

outras espécies de tomateiro, proporcionou aumento da massa seca da parte aérea e das raízes 

(ZEIST et al., 2017a) e apresentou maiores valores para o rendimento fotossintético, 

eficiência do uso da água e produção de frutos (ZEIST et al.,  2017b), corroborando com o 

presente trabalho, que demonstrou que a espécie S. habrochaites é uma interessante 

alternativa para promover incremento do acúmulo de biomassa. 

A distribuição dos assimilados nos diferentes órgãos das plantas de tomateiro seguiu 

padrões distintos para os genótipos (Figura 2). Ao entrar na fase reprodutiva, mais 

precisamente com o início da frutificação, houve maior direcionamento de fotoassimilados 

para os frutos da cultivar Redenção, acesso ‘AF 26970’ e híbrido ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ 

(Figura 2A a 2C). A espécie S. pimpinellifolium referente ao acesso ‘AF 26970’ é ancestral 

direta do tomateiro cultivado, que teria migrado do centro de origem andino para o norte da 

América do Sul, sendo domesticada por índios e então, levada para outros continentes 
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(PERALTA et al., 2008). Maior porcentagem de massa seca de frutos em S. pimpinellifolium 

e S. lycopersicum e seu respectivo híbrido interespecífico são em função das características 

relacionadas à produção de frutos.  

Ao contrário de ‘Redenção’ e seu ancestral S. pimpinellifolium, as espécies S. 

galapagense (LA-1401), S. peruvianum (AF 19684), S. habrochaites var. hirsutum (PI-

127826) e var. glabratum (PI-134417) e S. pennellii (LA-716) e respectivos híbridos 

interespecíficos, apresentaram baixo direcionamento de fotoassimilados para os frutos (2D a 

2M). Esse aspecto, possivelmente é devido a estas espécies silvestres apresentarem 

características desfavoráveis à produção de frutos, que além de pubescentes, são muito 

pequenos (PERALTA e SPOONER, 2005; PERALTA et al., 2008). 

Em ambos os ambientes, aos 14 e 28 DAT, as folhas se comportaram como fonte-

dreno, uma vez que são as principais responsáveis pela produção de fotoassimilados, como 

também, acumularam a maior parte da MST, que a partir de então passou a ser redistribuída 

para órgãos que não conseguem se ‘auto-sustentar’. Ao contrário, desde o início até os 84 

DAT, os ramos se comportaram como drenos, apresentando contínuo acúmulo de massa seca 

(Figura 2). 

A partir do início da formação dos primeiros frutos, foi possível observar que ocorreu 

maior direcionamento dos assimilados das folhas para os frutos e caules, estando este aspecto 

mais evidente para a cultivar comercial Redenção, os acessos silvestres ‘AF 26970’, ‘LA-

1401’, ‘AF 19684’ e ‘LA-716’ e híbridos ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ e ‘Redenção’ x ‘LA-

1401’, respectivamente (Figura 2A a 2E). 
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Figura 2. Participação de assimilados para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x ‘AF 

26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ 

(G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ (J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), 

‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 

42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio (DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Quanto às raízes, de modo geral, em todas as amostragens, se comportaram como 

fonte-dreno (Figura 2). Enquanto as folhas fornecem carbono, as raízes disponibilizam para os 

demais órgãos água e minerais e, ao mesmo tempo em que ocorre acúmulo de massa seca na 

parte área, são emitidas também novas raízes que absorvem elementos essenciais que vão 

promover o crescimento, florescimento e frutificação (XU et al., 2001). Desta forma, ao 

mesmo tempo em que o sistema radicular é uma importante fonte, necessitam do 

direcionamento dos assimilados das folhas, para proporcionar a emissão e crescimento das 

raízes. 

Para todos os genótipos, em ambos os ambientes, a taxa assimilatória líquida (TAL) 

apresentou comportamento cúbico, atingindo os valores máximos estimados próximos dos 34 

DAT, decrescendo a partir de então, até apresentar leve acréscimo aos 84 DAT (Figura 3). 

Conforme relatado por Lopes et al. (2011) e Soares et al. (2013), em tomateiro cultivado, é 

possível afirmar que no presente trabalho, dos 28 aos 42 DAT, devido ao aumento do 

crescimento dos genótipos, especificadamente da área foliar, houve auto-sombreamento do 

dossel vegetativo, provocando assim, a diminuição da TAL, ou seja, a redução das taxas de 

fotossíntese líquida. 

De modo geral, entre os 28 e 56 DAT foram observados para o ambiente externo 

maiores valores de TAL em comparação ao protegido (Figura 3), comportamento semelhante 

em relação aos ambientes foi verificado também para as características taxas de crescimento 

acumulado (TCA) e de crescimento relativo (TCR) nos mesmos períodos de amostragem 

(Figuras 4 e 5). Estes resultados provavelmente são em função que dos 42 até os 72 DAT, no 

ambiente externo, o acúmulo de massa seca foi superior ao protegido (Tabela 3). 

Quanto à TCA, foram observados que os genitores e híbridos interespecíficos 

apresentaram diferentes desempenhos, havendo comportamentos explicados por equações de 

regressão quadrática, cúbica e de quarto grau, com as taxas máximas estimadas de 

crescimento absoluto bastante diversificadas entre um genótipo e outro, ocorrendo máximo 

crescimento no ambiente protegido entre os 33 e 54 DAT e no externo entre os 44 e 76 DAT 

(Figura 4). Pode-se considerar que a diferença de comportamentos para o crescimento 

acumulado é devido à diversidade entre os genótipos estudados. 

Em relação à TCR, como também observado para TAL, todos os genótipos 

apresentaram comportamento cúbico, com dados máximos estimados de crescimento, 

próximos aos 34 DAT, ocorrendo decrescimento a partir de então, com leve incremento aos 
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84 DAT (Figura 5). É comumente relatado em estudos de análise de crescimento do 

tomateiro, decréscimos quanto aos valores da TCR ao longo do ciclo, estando estes 

relacionados aos decréscimos da taxa assimilatória líquida e da razão entre a área foliar e 

massa seca total (FAYAD et al., 2011; SOARES et al., 2013). 

De acordo com Aumondeet al. (2011), o acúmulo de biomassa e as taxas de 

crescimento, tendem a apresentar comportamento de logística, ocorrendo no início do 

desenvolvimento, um crescimento lento, e a partir de então, seguido por fase exponencial, em 

que ocorre acréscimo das taxas, até se tornar novamente lento, sendo assim, um crescimento 

caracterizado como limitado. Pode-se considerar que este comportamento se sucede em 

função do balanço entre a disponibilidade e a demanda de carbono pela planta (GOMIDE et 

al., 2003). 

Apesar dos acessos referentes às espécies silvestres terem apresentado TAL, TCA e 

TCR semelhante a ‘Redenção’ (S. lycopersicum), de modo geral, foram observados para os 

híbridos interespecíficos no ambiente externo maior TAL e TCR quando comparados aos seus 

genitores (Figuras 3B a 3K e Figuras 5B a 5K) e incremento da TCA nos dois ambientes de 

cultivo (Figuras 4B a 4K). Como também verificado para o acúmulo de massa seca total, 

pode-se considerar que o efeito heterótico dos cruzamentos interespecíficos resultou em 

incremento das taxas de assimilação líquida e crescimentos absoluto e relativo em 

comparação aos genitores. 

Embora as espécies silvestres de tomateiro não apresentem valor comercial, 

considerando que possuem características relacionadas à baixa produção de frutos 

(PERALTA et al., 2008) e, este aspecto ter sido comprovado na Figura 2, os acessos silvestres 

por meio de cruzamentos com ‘Redenção’ promoveram aos híbridos interespecíficos 

incremento da TAL, TCA e TCR (Figuras 3 a 5), demonstrando assim, serem promissores 

para programas de melhoramento genético que desejarem proporcionar ganhos quantitativos 

do crescimento. Entre estes, destaca-se PI-127826’ e PI-134417’ referentes à espécie S. 

habrochaites var. hirsutum e glabratum, que promoveram também o maior incremento do 

acúmulo de área foliar e da massa seca total. Apesar dos acessos PI-127826’ e PI-134417’ 

serem comumente utilizados por meio da variabilidade interespecífica, para incorporar ao 

tomateiro S. lycopersicum características que conferem resistência a artrópodes-pragas 

(NEIVA et al., 2013), ainda não são encontradas informações da realização de cruzamentos 

interespecíficos utilizando a espécie S. habrichaites para maximizar o acúmulo de biomassa. 
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Figura 3. Taxa assimilatória líquida (TAL) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ 

x ‘AF 26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ 

x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ (J), 

‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) cultivados em 

ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio (DAT). 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Figura 4. Taxa de crescimento acumulado (TCA) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), 

‘Redenção’ x ‘AF 26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), 

‘Redenção’ x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ 

(J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) cultivados em 

ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio (DAT). 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Figura 5. Taxa de crescimento relativo (TCR) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x 

‘AF 26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 

19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ (J), ‘Redenção’ x ‘PI-

134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) cultivados em ambiente protegido e externo, 

aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio (DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 

2015/2016. 
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Com base nas características avaliadas do crescimento quantitativo, é possível afirmar 

que as espécies de tomateiro e híbridos interespecíficos estudados apresentaram diversidade 

de comportamentos quanto à síntese e alocação de carboidratos. Até então, não haviam sido 

relatadas informações em literatura que abordassem o crescimento quantitativo para espécies 

e híbridos interespecíficos de tomateiro e, este tipo de análise além de permitir avaliar o 

crescimento, possibilita mensurar o comportamento vegetal com base em diferentes processos 

fisiológicos, a adaptação sob as condições de cultivo e a produtividade de frutos. 

Considerando estes aspectos, os resultados obtidos da análise de crescimento podem colaborar 

com os programas de melhoramento genético do tomateiro que visarem o desenvolvimento de 

genótipos com incremento do acúmulo de biomassa. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Houve grande variação do crescimento entre as espécies e híbridos interespecíficos de 

tomateiro estudados no presente trabalho; 

As espécies de tomateiro S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e S. 

habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ apresentam potencial para serem utilizados 

como genitores doadores para o desenvolvimento de linhagens com aumento do incremento 

do acúmulo de biomassa. 
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Figura 6. Área foliar (AF) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ (C), ‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ 

x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), ‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ 

(J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x ‘LA-716’ (M) cultivados em ambiente protegido e externo, 

aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio (DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Figura 7. Área foliar específica (AFE) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ (C), 

‘LA-1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), 

‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ (J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x 

‘LA-716’ (M) cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio 

(DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Figura 8. Massa seca total (MST) para ‘Redenção’ (A), ‘AF 26970’ (B), ‘Redenção’ x ‘AF 26970’ (C), ‘LA-

1401’ (D), ‘Redenção’ x ‘LA-1401’ (E), ‘AF 19684’ (F), ‘Redenção’ x ‘AF 19684’ (G), ‘PI-127826’ (H), 

‘Redenção’ x ‘PI-127826’ (I), ‘PI-134417’ (J), ‘Redenção’ x ‘PI-134417’ (K), ‘LA-716’ (L) e ‘Redenção’ x 

‘LA-716’ (M) cultivados em ambiente protegido e externo, aos 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplantio 

(DAT). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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Figura 9. Amonstragens coletadas no período da manhã (A), fracionamento das plantas em 

raiz, caules, folhas e frutos no laboratório (B), mensuração da área das folhas verdes por meio 

de medidor de área foliar de bancada (C) e o material vegetal em embalagem de papel antes 

de ser colocado em estufa com circulação forçada de ar para atingir peso constante (D). 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 
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CAPÍTULO V 

 

DIVERVÊNCIA GENÉTICA ENTRE ACESSOS SILVESTRES E HÍBRIDOS 

INTERESPECÍFICOS DE TOMATEIRO BASEADA EM CARACTERES 

MORFOAGRONÔMICOS E FISIOLÓGICOS 

 

 

Resumo - O objetivo com este trabalho foi avaliar a divergência genética entre acessos de 

espécies silvestres e híbridos interespecíficos F1 de tomateiro, por meio de caracteres 

morfoagronômicos e fisiológicos. Foram caracterizados seis acessos silvestres (Solanum 

pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’, Solanum galapagense acesso ‘LA-1401’, Solanum 

peruvianum acesso ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, 

Solanum habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-134417’ e Solanum pennellii acesso ‘LA-

716’), a cultivar comercial Redenção e dos respectivos híbridos interespecíficos 

F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’), F1(‘Redenção’ x ‘LA-1401’), F1(‘Redenção’ x ‘AF 19684’), 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’). 

Ao total foram avaliados 35 caracteres quantitativos, sendo 29 morfoagronômicos e seis 

fisiológicos. Foram realizadas duas análises de componentes principais (ACP) para matriz de 

correlação, uma para as características morfoagronômicas e outra para as fisiológicas. Dos 35 

caracteres morfoagronômicos e fisiológicos, 13 características foram selecionadas com base 

no diagnóstico de multicolinearidade para o estudo da divergência genética. Utilizaram-se os 

métodos de otimização de Tocher, baseado na distância de Mahalanobis e a dispersão gráfica 

das variáveis canônicas, que seguiram a mesma tendência de agrupamento dos genótipos, 

formando três grupos distintos. As ACP permitiram observar algumas divergências genéticas 

não observadas pelos demais métodos. Os resultados revelaram a existência de alta 

divergência entre os acessos das espécies e dos híbridos interespecíficos de tomateiro. A 

cultivar Redenção referente à S. lycopersicum apresentou a maior dissimilaridade genética e 

os híbridos interespecíficos de S. lycopersicum com acessos silvestres, apresentaram maior 

similaridade morfoagronômica e fisiológica com os genitores silvestres. 

 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, acessos silvestres, análise multivariada, 

dissimilaridade genética. 
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GENETIC DIVERENCE AMONG WILD ACCESSES AND INTERSPECIFIC 

HYBRIDS OF TOMATO BASED ON MORFOAGRONOMIC AND 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERS 

 

Abstract - The objective with this work was to evaluate the genetic divergence among 

accesses of wild species and interspecific F1 hybrids of tomato, by means of 

morphoagronomic and physiological characters. We performed the characterization of six 

wild accesses (Solanum pimpinellifolium access ‘AF 26970’, Solanum galapagense access 

‘LA-1401’, Solanum peruvianum access ‘AF 19684’, Solanum habrochaites var. hirsutum 

access ‘PI-127826’, Solanum habrochaites var. glabratum access ‘PI-134417’ and Solanum 

pennellii access ‘LA-716’) and the commercial cultivar Redenção (Solanum lycopersicum), 

together with their interspecific hybrids F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’), F1(‘Redenção’ x ‘LA-

1401’), F1(‘Redenção’ x ‘AF 19684’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-

134417’ ) and F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’). In total, 35 quantitative characters were evaluated, 

being 29 morphoagronomic and six physiological. Two principal component analyzes (PCA) 

were performed for correlation matrix, one for morphoagronomic characteristics and another 

for the physiological. Of the 35 morphoagronomic and physiological characters, 13 

characteristics were selected based on the multicollinearity diagnosis for the study of genetic 

divergence.We used methods of Tocher, based on Mahalanobis distance, and graphic 

dispersion of canonic variables, which followed the pattern of clustering structure, forming 

three distinct groups. The PCA allowed to observe some genetic divergences not observed by 

the other methods. The results of analyzes of diversity based on morphoagronomic and 

physiological characters revealed the existence of high divergence aming species and 

interspecific hybrids of tomato. The cultivar Redenção referring to S. lycopersicum presented 

the greatest genetic dissimilarity and the interspecific hybrids of S. lycopersicum with wild 

accesses, presented greater morphoagronomic and physiological similarity with the wild 

parents. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, wild accesses, multivariate analysis, genetic dissimilarity. 

 

 

 



131 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma das espécies olerícolas de maior 

importância econômica, amplamente cultivada e cujos frutos são consumidos in natura ou 

processados (BEDINGER et al, 2011; ZHOU et al., 2015). O Brasil ocupa o oitavo lugar no 

ranking mundial da produção de tomate, com aproximadamente quatro milhões de toneladas 

produzidas, cultivado em área que totaliza 71 mil hectares, sendo a China o maior produtor 

mundial, seguida por Índia, Estados Unidos, Turquia, Egito, Irã e Itália. Por sua vez, quando 

se refere apenas ao tomate para processamento, ocorre produção estimada de 

aproximadamente 1,35 milhões de toneladas (FAO, 2014). 

O tomateiro Solanum lycopersicum, quando comparado com o seu ancestral silvestre 

Solanum pimpinellifolium L., teve ao longo do processo de domesticação e evolução, incrível 

aumento do tamanho dos frutos, além de outras tantas modificações morfológicas, fenológicas 

e genéticas (PERALTA et al., 2008).  

A primeira fonte de variabilidade utilizada por programas de melhoramento genético 

do tomateiro foi a intraespecífica, a qual proporcionou grandes avanços no desenvolvimento 

de cultivares. Por sua vez, os processos de seleção e avanços de linhagens visando a melhoria 

das características produtivas de interesse das necessidades humanas, estreitou a base genética 

(WANG et al., 2016) e fez com que o tomateiro cultivado perdesse muitas das funções 

biológicas que conferem resistência a fatores que podem acometer danos (ZHOU et al., 2015). 

Estas funções biológicas, apesar de terem desaparecido do tomateiro cultivado, estão 

presentes em acessos de espécies silvestres (HANSON et al., 2007), motivando assim, a busca 

de fontes de variação por meio da variabilidade interespecífica (BAEK et al., 2015). 

O tomateiro cultivado, além do seu ancestral direto e da variedade cerasiforme, possui 

diversas espécies silvestres nativas da região andina da América do Sul ocidental, com as 

quais apresenta maior ou menor compatibilidade em cruzamentos interespecíficos: Solanum 

cheesmaniae (L. Riley) Fosberg, Solanum galapagense S.C. Darwion & Peralta, Solanum 

pennelli Correll, Solanum habrochaites S. Knapp & D. M Spooner, Solanum huaylasense 

Peralta, Solanum corneliomulleri J. F. Macbr., Solanum peruvianum L., Solanumchilense 

(Dunal) Reiche, Solanum arcanum Peralta, Solanum chmielewskii C. M. Rick et al. e D. M. 

Spooner et al., Solanum neorickii D. M. Spooner et al., Solanum lycopersicoides Dunal, 

Solanumsitiens I. M. Johnst., Solanum juglandifolium Dunal e Solanum ochranthum Dunal 
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(PERALTA et al., 2006; PERALTA et al., 2008; BEDINGER et al, 2011). Do mesmo modo 

que o tomateiro cultivado, as espécies silvestres são diploides, com seus genes distribuídos em 

12 pares de cromossomos (2n=24) (ANDERSON et al., 2010). 

Atualmente, o Banco de Germoplasma do Núcleo de Pesquisa em Hortaliças – NUPH, 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste, conta com acessos de algumas espécies silvestres 

de tomateiro, os quais estão sendo utilizados para introduzir no tomateiro cultivado, genes que 

conferem tolerância e/ou resistência a artrópodes-pragas, Ralstonia solanacearum, baixas 

temperaturas e melhoria do comportamento fotossintético. No entanto, para o uso da 

variabilidade genética pelos programas de melhoramento em geral, é de fundamental 

importância o conhecimento da diversidade genética que estas apresentam. De modo geral, 

estudos aprofundados da diversidade são imprescindíveis para definir quais são as estratégias 

mais eficientes para a exploração dos recursos interespecíficos (MARTINS et al., 2011; 

ZHOU et al., 2015; WANG et al., 2016). 

A diversidade genética pode ser avaliada utilizando traços morfoagronômicos ou 

marcadores de DNA (VARGAS et al., 2015; FIGUEIREDO et al., 2016; WANG et al., 2016). 

Por sua vez, as características morfoagronômicas, são a forma mais econômica e simples de 

investigar a diversidade (ZHOU et al., 2015), permitindo mesmo assim, ser muito eficiente 

quando utilizados caracteres adequados para avaliar a divergência genética (MORALES et al., 

2011). 

A avaliação da divergência genética baseada na variabilidade dos caracteres 

fisiológicos é uma importante alternativa, apesar de pouco utilizada (SUN et al., 2015; 

VASANTHI et al., 2015). Estes caracteres apresentam vantagens, pois possibilitam analisar a 

diversidade com base em atributos que proporcionam informações que permitem a 

identificação de genótipos que poderão alcançar maior rendimento em determinadas 

condições edafoclimáticas (VASANTHI et al., 2015). 

Considerando as informações supracitadas, o objetivo com este trabalho foi analisar a 

divergência genética entre acessos de espécies silvestres e híbridos interespecíficos F1 de 

tomateiro, por meio de caracteres morfoagronômicos e fisiológicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa-de-vegetação no ano agrícola de 2015/2016, no 
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Núcleo de Pesquisa em Hortaliças do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste – UNICENTRO, localizado no município de Guarapuava – PR, com latitude 

25°38’ S, longitude 51°48’ O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de 

Köppen é do tipo subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca definida, com verão 

quente e inverno moderado (WREGE et al., 2011).  

Foi realizada a caracterização de seis acessos silvestres (S. pimpinellifolium acesso 

‘AF 26970’, S. galapagense acesso ‘LA-1401’, S. peruvianum acesso ‘AF 19684’, S. 

habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’, S. habrochaites var. glabratum acesso ‘PI-

134417’ e S. pennellii acesso ‘LA-716’), da cultivar comercial Redenção (linhagem de S. 

lycopersicum com características para processamento) e dos híbridos interespecíficos 

F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’), F1(‘Redenção’ x ‘LA-1401’), F1(‘Redenção’ x ‘AF 19684’), 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’). 

Os genótipos foram avaliados no delineamento em blocos com os tratamentos ao acaso, com 

três repetições e cada parcela foi constituída por oito plantas. 

A semeadura dos genótipos foi realizada em bandejas de poliestireno expandido 

(Isopor
®

) de 200 células, contendo substrato comercial à base de casca de pinus bio-

estabilizada e mantidas em sistema hidropônico tipo “floating”, em casa-de-vegetação. A 

semeadura dos acessos ‘AF 26970’ e ‘AF 19684’e dos híbridos interespecíficos foi realizada 

juntamente com a da linhagem Redenção. Por sua vez, a semeadura dos acessos ‘LA-1401’, 

‘PI-127826’, ‘PI-134417’ e ‘LA-716’ foi realizada dez dias antes, devido à diferença de 

germinação, emergência e desenvolvimento dos acessos. As mudas foram transplantadas na 

data de 22/12/2015, aos 27 dias após emergência do genitor feminino, quando apresentavam 

de 4 a 5 folhas definitivas expandidas. 

As mudas foram transplantadas em vasos com capacidade de 8 dm
3
, contendo solo 

peneirado e esterco bovino na proporção de 3:2. O solo utilizado é classificado como 

Latossolo Bruno, de textura muito argilosa (EMBRAPA 2013). Com antecedência, o 

composto contendo solo peneirado e esterco bovino foi corrigido de acordo com a 

necessidade indicada na análise química do solo, por meio da aplicação de calcário calcítico 

para elevar a saturação por bases a 80% e manter a relação de 4:1 entre o Ca e Mg. Para 

realização da adubação básica de plantio, utilizou-se 15 g de NPK na fórmula 04-20-20 e 7,0 

g de superfosfato simples por vaso.  

A irrigação foi realizada conforme a necessidade das plantas, por meio de micro-
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gotejadores. As plantas foram conduzidas em casa-de-vegetação e tutoradas por meio de 

estaquia vertical. O controle fitossanitário foi realizado com pulverizações preventivas, de 

produtos comerciais conforme recomendações técnicas para acultura, com tiametoxam 

(Actara
®

), tiametoxam + lambda-cialotrina (Engeo™ Pleno
®
), oxicloreto de cobre + 

mancozeb (Cuprozeb
®
) e azoxistrobina + difenoconazol (Amistar Top

®
). 

 Dentre as plantas de cada cruzamento interespecífico, uma foi selecionada para 

confirmação da hibridação, por meio de marcadores moleculares ISSR (Inter Simple Sequence 

Repeat). Para as análises moleculares foram utilizados oito primers ISSR. Estes primers 

amplificaram 106 loci, e destes 88 foram polimórficos entre os pais. A hibridação foi 

confirmada, considerando que fragmentos amplificados exclusivamente no doador de pólen 

estavam presentes no híbrido. Com a confirmação, foram avaliados os caracteres 

morfoagronômicos e fisiológicos. 

 Foram avaliados 29 caracteres morfoagronômicos (Tabela 1), durante o pleno 

florescimento (características relacionadas às flores) e períodos de pegamento (características 

relacionadas às raízes e flores), desenvolvimento (características relacionadas às plantas) e 

maturação dos frutos (características relacionadas aos frutos). As características massa seca 

das raízes (MSR), massa seca das hastes (MSH), massa seca das folhas (MSF) e massa seca 

dos frutos (MSFR) (1, 5, 18 e 29), foram obtidas por meio da coleta e duas plantas por parcela 

e fracionamento em partes referentes a cada característica. Logo após a coleta, as raízes foram 

lavadas em água corrente. Em seguida, as diferentes partes das plantas foram colocadas em 

estufa com circulação forçada de ar, em temperatura de 65ºC, até atingirem peso constante e 

na sequência foi realizada a pesagem da massa em balança de precisão de 0,001 g. A partir da 

coleta das plantas, antes das folhas serem colocadas na estufa, foi obtida a característica área 

foliar (AF) (17), por meio do medidor de área foliar (cm) de bancada (Área Meter) LI-COR
®
, 

modelo LI 3100C. 

 As características diâmetro da haste principal (DPH), comprimento da folha (CF), 

largura da folha (LF), comprimento do folíolo central (CFC), largura do folíolo central (LFC), 

número de folíolos secundários (CF2º), largura de folíolo secundário (LF2º), comprimento de 

folíolo terciário (CF3º) e largura de folíolo terciário (LF3º) (2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16) 

foram obtidas por meio da mensuração com paquímetro digital (mm) ou fita métrica (cm) e as 

características número de hastes laterais (NHL), número de nós (NN), número de folhas (NF), 

número de folíolos secundários (NF2º), número de folíolos terciários (NF3º) e número de 
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frutos (NFR) (3, 4, 6, 11 e 14 e 23) obtidas por meio da contagem, realizada diretamente nas 

plantas. Para avaliação das características número de pétalas (NP), número de sépalas (NS), 

número de anteras (NA) e comprimento do estigma (CE) (19 a 22), as flores foram coletadas 

do 2º ao 7º cacho, acondicionadas em bandejas plásticas devidamente identificadas e 

encaminhadas ao laboratório de Fisiologia Vegetal/Horticultura, em que com auxilio de 

pinças afiadas as flores foram fracionadas em pétalas, sépalas, anteras e estigma, e em 

seguida, realizada contagem das características NP, NS e NA e mensuração com paquímetro 

digital (mm) da característica CE. 

 Para a avaliação das características número de frutos (NF), diâmetro horizontal (DHF), 

diâmetro vertical (DVF), número de lócus (NL) e número de sementes por fruto (NSF) (24 a 

28), os frutos de uma planta por parcela foram coletados semanalmente, acondicionadas em 

bandejas plásticas devidamente identificadas e encaminhados ao laboratório de Fisiologia 

Vegetal/Horticultura, em que por meio da contagem foi obtida a característica NF e por 

mensuração com paquímetro digital (mm) as características DHF e DVF e, então realizado 

um corte no sentido horizontal para obtenção da característica NL. Em seguida, as sementes 

foram separadas da polpa e foi realizada a contagem da característica NSF. 

Quanto aos caracteres fisiológicos (Tabela 2), quando as plantas estavam em pleno 

florescimento, conforme Zeist et al. (2017), com o sistema portátil de medidas de fotossíntese 

(IRGA, Infrared Gas Analyzer, Li-cor, LI6400XT), obtiveram-se as características 

rendimento fotossintético (A), concentração interna de CO2 (Ci), transpiração (E), eficiência 

do uso da água (EUA) e eficiência de carboxilação da Rubisco (EiC) (30 a 34), relacionadas 

às trocas gasosas. Quanto à característica densidade de estômatos da face abaxial (DE) (35) 

relacionada à morfologia fotossintética, foi obtida quando as plantas estavam em pleno 

florescimento, por meio da análise das faces abaxial dos folíolos em microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) Tescan
®
 Vega3 com câmara acoplada.  
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Tabela 1. Caracteres morfoagronômicos analisados na cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

Caracteres morfoagronômicos  Época de avaliação 

 Raiz  

1. Massa seca das raízes (MSR)   Pegamento dos frutos 

 Planta  

2. Diâmetro da haste principal (DHP)  Desenvolvimento dos frutos 

3. Número de hastes laterais (NHL)  Desenvolvimento dos frutos  

4. Número de nós (NN)  Desenvolvimento dos frutos 

5. Massa seca das hastes (MSH)  Desenvolvimento dos frutos 

 Folhas  

6. Número de folhas (NF)  Pegamento dos frutos 

7. Comprimento da folha (CF)  Pegamento dos frutos 

8. Largura da folha (LF)  Pegamento dos frutos 

9. Comprimento do folíolo central (CFC)  Pegamento dos frutos 

10. Largura do folíolo central (LFC)  Pegamento dos frutos 

11. Número de folíolos secundários (NF2º)  Pegamento dos frutos 

12. Comprimento de folíolo secundário (CF2º)  Pegamento dos frutos 

13. Largura de folíolo secundário (LF2º)  Pegamento dos frutos 

14. Número de folíolos terciários (NF3º)  Pegamento dos frutos 

15. Comprimento de folíolo terciário (CF3º)  Pegamento dos frutos 

16. Largura de folíolo terciário (LF3º)  Pegamento dos frutos 

17. Área foliar (AF)  Pegamento dos frutos 

18. Massa seca das folhas (MSF)  Pegamento dos frutos 

 Flores  

19. Número de pétalas (NP)  Pleno florescimento  

20. Número de sépalas (NS)  Pleno florescimento 

21. Número de anteras (NA)  Pleno florescimento  

22. Comprimento do estigma (CE)  Pleno florescimento 

23. Número de flores por racemo (NFR)  Pleno florescimento 

 Frutos  

24. Número de frutos (NF)  Maturação dos frutos 

25. Diâmetro horizontal (DHF)  Maturação dos frutos 

26. Diâmetro vertical (DVF)  Maturação dos frutos 

27. Número de lócus (NL)  Maturação dos frutos 

28. Número de sementes (NSF)  Maturação dos frutos 

29. Massa seca de frutos (MSFR)  Maturação dos frutos 
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Tabela 2. Caracteres fisiológicos analisados na cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), 

acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de tomateiro. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

Caracteres Fisiológicos   Época de avaliação 

 Trocas gasosas  

30. Rendimento fotossintético (A)  Pleno florescimento 

31. Concentração interna de CO2 (Ci)  Pleno florescimento 

32. Taxa de transpiração (E)  Pleno florescimento 

33. Eficiência do uso da água (EUA)  Pleno florescimento 

34. Eficiência de carboxilação da Rubisco (EiC)  Pleno florescimento 

 Morfologia fotossintética  

35. Densidade de estômatos da face abaxial (DE)  Desenvolvimento dos frutos 

  

Os dados obtidos das avaliações dos caracteres morfoagronômicos e fisiológicos 

foram submetidos à análise de variância segundo o delineamento em blocos casualizados, pela 

qual foram obtidas as médias e a matriz de variância e covariâncias residuais. As médias 

foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. No entanto, foram 

eliminadas as características cujo efeito dos genótipos não foi significativo (p<0,05), restando 

às características 1 a 10, 12, 13, 15 a 18, 22 a 26 e 28 a 35 (Tabelas 1 e 2). Além disso, as 

características NF2º, NF3º, NP, NS, NA e NL (11, 14, 19, 20, 21 e 27) não apresentaram 

variância residual, contudo foram mantidas e juntamente com as médias das características 

que apresentaram efeito significativo, foram submetidas à análise de componentes principais 

(ACP). Foram realizadas duas análises de componentes principais, uma para as características 

morfoagronômicas (Tabela 1) e outra para as fisiológicas (Tabela 2), formadas pela 

disposição das espécies e híbridos interespecíficos no plano (x,y) formado pelas duas 

primeiras componentes principais, em que foi utilizada a ACP para matriz de correlação.  

Das características 1 a 10, 12, 13, 15 a 18, 22 a 26 e 28 a 35, nove foram selecionadas 

com base no diagnóstico de multicolinearidade para o estudo da divergência genética, sendo 

estas NHL, LF, CFC, LFC, CE, DHF, DVF, NSF, MSFR, A, E, EUA e DE.  

Com posse destas informações, foi realizada a análise de divergência genética entre os 

acessos com base nos caracteres avaliados. Para estimar a dissimilaridade entre os tratamentos 

foi utilizada a distância generalizada de Mahalanobis ( 2

'iiD ), padronizando-se os dados pelo 

desvio padrão (valor Z). A partir desta, a divergência genética entre os genótipos (baseada em 

variáveis morfoagronômicas e fisiológicas) foi determinada por meio de análise de 
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agrupamento, utilizando-se o método de otimização de Tocher. Foi também apresentada a 

diversidade entre os genótipos em gráfico de dispersão, com base nos escores das duas 

primeiras variáveis canônicas, conforme descrito por Cruz et al. (2012). As análises de 

divergência genétiva foram realizadas utilizando-se o programa computacional GENES 

(CRUZ, 2001). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O critério utilizado para a escolha das características morfoagronômicas e fisiológicas 

para o estudo de divergência genética foi a presença de significância para o efeito dos 

genótipos na análise de variância (p<0,05) e um valor de multicolinearidade fraca entre as 

variáveis respostas selecionadas. De acordo com Figueiredo et al. (2016), as características 

fenotípicas utilizadas no estudo de divergência genética não devem ser redundantes 

(correlacionadas entre si) e invariantes (ausência de variação entre os genótipos), de modo 

que as variáveis a serem consideradas no estudo devam preservar a estrutura fundamental do 

sistema biológico que está sendo estudado. 

A média da distância generalizada de Mahalanobis 2

'iiD  entre os genótipos de 

tomateiro foi de 796, apresentando amplitude de 53 [entre F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’)] a 2.940 (entre ‘LA-1401’ e ‘Redenção’). Quando analisadas 

apenas as combinações entre ‘Redenção’, ‘AF 26970’, ‘LA-1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-127826’, 

‘PI-134417’ e ‘LA-716’, a distância média de Mahalanobis foi ainda maior, de 1.266 (Tabela 

3), indicando a presença de ampla variabilidade genética entre os acessos silvestres ou destes 

com o tomateiro cultivado S. lycopersicum.  

As combinações interespecíficas entre os pares de genótipos mais divergentes foram 

entre a cultivar ‘Redenção’ e os acessos silvestres, cujas distâncias de Mahalanobis foram de 

1.776, 2.241, 2.319, 2.617, 2.843 e 2.941, respectivamente para as combinações com ‘AF 

26970’, ‘AF 19684’, ‘PI-134417’, ‘LA-716’, ‘PI-127826’ e ‘LA-1401’ (Tabela 3). Estes 

valores contribuíram para que ‘Redenção’ fosse alocado pelo método de otimização de 

Tocher em um grupo isolado dos demais genótipos, sendo isso um reflexo da considerável 

dissimilaridade genética do tomateiro S. lycopersicum com os seus parentais silvestres (Figura 

1). 

A espécie S. lycopersicum, apesar de ser originária da mesma região das demais 
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espécies de tomateiro, teve sua domesticação realizada fora do centro de origem, distante da 

variabilidade interespecífica e foi selecionada e melhorada a partir de poucos indivíduos e 

com uma quantidade bastante restrita de alelos (VEASEY et al., 2011; BERGOUGNOUX et 

al., 2014). A alta dissimilaridade genética entre a cultivar ‘Redenção’ e os acessos silvestres, 

com base nos caracteres morfoagronômicos e fisiológicos, possivelmente é devido às diversas 

modificações morfológicas que o tomateiro cultivado sofreu ao longo dos processos de 

domesticação e evolução, fazendo com que um conjunto de características passassem a 

distinguir a planta melhorada dos ancestrais silvestres (BAI e LINDHOUT, 2007), 

 

Tabela 3. Distância generalizada de Mahalanobis entre a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro com base em dados de caracteres morfoagronômicos e fisiológicos. Guarapuava-

PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

Genótipo  

Red. 

 

AF 26970 

 

LA-1401 

 

AF 19684 

 

PI-127826 

 

PI-134417 

 

LA-716 

Red. 

x 

AF 26970 

Red. 

x 

LA-1401 

Red. 

x 

AF 19684 

Red. 

x 

PI-127826 

Red. 

x 

PI-134417 

AF 26970 1.776            

LA-1401 2.941 339           

AF 19684 2.242 395 478          

PI-127826 2.844 1.315 2.019 1.311         

PI-134417 2.320 593 947 404 283        

LA-716 2.618 607 369 131 1.893 765       

Red. x AF 26970 1.018 368 1.097 522 1.027 530 886      

Red. x LA-1401 1.591 355 700 320 661 199 611 203     

Red. x AF 19684 1.767 489 419 207 1.523 550 248 606 345    

Red. x PI-127826 1.514 620 998 396 527 147 709 345 118 359   

Red. x PI-134417 1.708 653 1.064 537 379 103 882 406 156 455 53  

Red. x LA-716 2.086 544 513 258 1.221 459 219 520 278 264 344 428 

Média  2.036 671 897 600 1.250 608 828 627 461 602 569 594 
 

Red: S. lycopersicum cultivar comercial Redenção; AF 26970: S. pimpinellifolium acesso ‘AF 26970’; LA-1401: 

 S. galapagense acesso ‘LA-1401’; AF 19684: S. peruvianum acesso ‘AF-19684’; PI-127826: S. chilense acesso 

‘LA-1967’; PI-127826: S. habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’; PI-134417: S. habrochaites var. 

glabratum acesso ‘PI-134417’; LA-716: S. pennellii acesso ‘LA-716’. 

 

É necessário ressaltar que a existência de divergência entre S. lycopersicum e acessos 

silvestres com base em caracteres morfoagronômicos e fisiológicos quantitativos é de grande 

importância, considerando que as características avaliaram além das diferenças morfológicas, 

a intensidade das expressões fenotípicas. Notáveis diferenças fenotípicas entre o tomateiro 

cultivado e os parentais, avaliados nas mesmas condições, demonstram que os acessos 
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silvestres apresentam comportamentos que não estão presentes ou não são expressos no 

tomateiro cultivado. Com isso, dependendo da característica que está presente ou é expressa 

com maior relevância apenas na espécie silvestre, esta pode ser do interesse dos programas de 

melhoramento genético para ser incorporada no tomateiro cultivado. 

 A cultivar ‘Redenção’, além de ter apresentado alta distância de Mahalanobis com os 

acessos silvestres, apresentou maior dissimilaridade com as progênies do que os respectivos 

genitores masculinos. Enquanto ‘Redenção’ apresentou distância média de 1.613 e amplitude 

de 1.017 a 2.086 com os híbridos interespecíficos, os acessos silvestres apresentaram distância 

média de 344 e amplitude de 102 a 700 em relação aos respectivos híbridos (Tabela 3). Isso 

demonstra que quando realizados cruzamentos interespecíficos entre o tomateiro cultivado e 

as espécies silvestres serão necessários diversos ciclos de retrocruzamento com o pai 

recorrente para serem recuperadas as características presentes na planta de interesse 

comercial. 

De modo geral, no melhoramento genético tradicional, quando é utilizado um acesso 

silvestre na função de genitor doador, são necessários entre 5 a 10 anos para realização das 

etapas de cruzamento interespecífico, retrocruzamentos com o genitor recorrente e seleções. 

Um exemplo é a própria cultivar comercial ‘Redenção’, que foi desenvolvida por Ferraz et al. 

(2003) por meio de seis ciclos de seleção a partir do cruzamento entre a cultivar Viradouro 

(linhagem de S. lycopersicum com características para processamento) e o acesso ‘LA 3473’ 

(portador do gene TY-1 que confere tolerância ao Tomato yellow leafcurl vírus, obtido a 

partir do cruzamento entre S. chilense e S. lycopersicum com posterior retrocruzamento para 

S. lycopersicum). 

O acesso silvestre e o híbrido interespecífico que apresentaram menores distâncias de 

Mahalanobis com ‘Redenção’ foram ‘AF 26970’ (S. pimpinellifolium) e F1(‘Redenção’ x ‘AF 

26970’), respectivamente (Tabela 3). Foi verificado, que das 13 características quantitativas 

utilizadas para o estudo de divergência, em aproximadamente metade destas houve diferença 

significativa (p<0,05) entre ‘Redenção’ e ‘AF 26970’ e/ou F1 (‘Redenção x ‘AF 26970’). 

Estes resultados, possivelmente são em função de Solanum pimpinellifolium ser o principal 

ancestral de S. lycopersicum, com ambas as espécies classificadas como pertencentes ao 

grupo Licopersicon (PERALTA et al., 2008). 

Apesar da espécie S. galapagense referente ao acesso ‘LA-1401’ também ser 

classificada filogeneticamente como pertencente ao mesmo grupo de S. lycopersicum e S. 
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pimpinellifolium, com base nos caracteres morfoagronômicos e fisiológicos utilizados para a 

análise de dissimilaridade, a distância de Mahalanobis entre ‘LA-1401’ e ‘Redenção’ foi 

maior. Por sua vez, entre os acessos ‘LA-1401’ e ‘AF 26970’ houve menor dissimilaridade 

(Tabela 3). Tal fato, pode ser explicado por Darwin et al. (2003), que relataram que a espécie 

S. galapagense, apesar de ser autógama e produzir frutos de coloração avermelhada como as 

demais pertencentes ao grupo Licopersicon (S. lycopersicum, S. pimpinellifolium e 

Scheesmaniae), apresenta variação considerável quando comparada com outras espécies. 

Quando observada a média das distâncias de Mahalanobis de cada genótipo em 

relação aos demais, houve as maiores médias de dissimilaridade para ‘Redenção’ (2.036) e 

acesso ‘PI-127826’ (1.250), enquanto que para os demais genótipos houve dissimilaridades 

variando de 461 a 897 (Tabela 3). É possível considerar que estas distâncias permitiram a 

formação de três grupos pelo método de otimização de Tocher, sendo o grupo I formado por 

‘AF 26970’, ‘LA-1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-134417’, ‘LA-716’, F1(‘Redenção x AF 26970’), 

F1(‘Redenção x LA-1401’), F1(‘Redenção’ x ‘AF 19684’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’); grupo II por ‘PI-127826’; e 

grupo III por ‘Redenção’ (Figura 1). 

Apesar do acesso ‘PI-127826’ referente à espécie S. habrochaites var. hirsutum ter 

sido alocado como integrante de um único grupo, quando observada a disposição no gráfico 

em relação aos escores das duas primeiras variáveis canônicas (em que indivíduos pouco 

distanciados são menos dissimilares do que os amplamente distanciados), este foi alocado 

próximo do acesso ‘PI-134417’ referente à var. glabratum e dos híbridos interespecíficos  

F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e F1(Redenção’ x ‘PI-127826’), (Figura 1). Possivelmente, 

algumas características do acesso ‘PI-127826’, com o destaque para NHL, DH, A e E e a 

menor MSFR, contribuíram para o genótipo ser o único indivíduo do grupo II.  

 A cultivar comercial Redenção, apresentou destaque para LF, DHF, DVF e MSF e o 

menor NHL, sendo, portanto as características relacionadas às modificações 

morfoagronômicas que a espécie S. lycopersicum sofreu ao longo de sua evolução que mais 

contribuíram para distanciar a planta cultivada dos acessos silvestres e híbridos 

interespecíficos e formar um único grupo por meio do método de otimização de Tocher 

(Figura 1). 
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Figura 1. Dispersão gráfica da cultivar ‘Redenção’ (genitor feminino), acessos silvestres 

(genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos em relação aos escores das duas 

primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2) e agrupamento com o método de Tocher com 

base na distância generalizada de Mahalanobis (D
2
) a partir de caracteres morfoagronômicos e 

fisiológicos. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2015/2016. 

 

 De modo geral, quanto aos genótipos que formaram o grupo II, mesmo com diferenças 

significativas (p<0,05) para as características que constituíram o estudo de divergência 

genética, houve baixas distâncias Mahalanobis entre os pares de genótipos deste grupo 

(Tabela 3) e os referidos genótipos apresentaram baixa dispersão quando observada a 

disposição no gráfico em relação aos escores das duas primeiras variáveis canônicas (Figura 

1). 

Do mesmo modo que o presente trabalho, de acordo com Benitez et al. (2011) há 

diversos estudos com as mais variadas espécies em que foi estimada a divergência genética 

por meio de técnicas multivariadas, como a distância generalizada de Mahalanobis, o método 

de agrupamento de otimização de Tocher e a dispersão gráfica das variáveis canônicas. No 

entanto, considerando que foram descritas 35 características e que sete destas não 

apresentaram variância residual e outras quinze não foram utilizadas para o estudo da 

divergência genética com base no diagnóstico de multicolinearidade, adicionalmente foi 

aplicada análise de componentes principais (ACP) para observar divergências até então não 

reveladas, do mesmo modo que realizado por Bahia et al. (2008) e Vargas et al. (2015). 

Em relação aos caracteres morfoagronômicos, a ACP revelou que as características 

relacionadas ao fruto e à planta foram as principais responsáveis pela maior variância 

Grupo III 

Grupo II 

Grupo I 
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(76,70%), seguidas das características relacionadas às folhas (9,11%), correlacionadas aos 

componentes 1 e 2, respectivamente. De acordo com estes dois componentes, houve a 

formação de três agrupamentos. O Grupo I foi formado pelos híbridos interespecíficos 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’), F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’) e F1(Redenção’ x ‘LA-716’). O 

grupo II foi formado pelos acessos ‘AF 26970’, ‘LA-1401’, ‘AF 19684’, ‘PI-127826’, ‘PI-

134417’ e‘ LA-716’ e híbrido F1(‘Redenção’ x ‘AF 19684’) e o grupo III foi formado pela 

cultivar Redenção e híbridos interespecíficos F1(‘Redenção’x ‘AF 26970’) e F1(‘Redenção’ x 

‘LA-1401’) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Resultado da análise de componentes principais para a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro com base nos caracteres morfoagronômicos. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 

2015/2016. 

 

É necessário ressaltar que no estudo de divergência por meio da distância generalizada 

de Mahalanobis, do método de agrupamento de otimização de Tocher e da dispersão gráfica 

Grupo I 

Grupo III 

Grupo II 
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das variáveis canônicas, foram utilizadas apenas nove das 29 características 

morfoagronômicas e quatro das seis fisiológicas, enquanto que por meio da ACP para matriz 

de correlação foram utilizadas todas as descritas nas Tabelas 1 e 2. Além disso, foram obtidas 

duas matrizes, permitindo agrupar os genótipos conforme as especificidades 

morfoagronômicas ou fisiológicas (Figuras 2 e 3).  

 

Figura 3. Resultado da análise de componentes principais para a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro com base em dados de caracteres fisiológicos. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 

2016. 

 

Quanto aos caracteres fisiológicos, a ACP revelou que as características DE e A foram 

as principais responsáveis pela maior variância (92,8%) e correlacionadas ao componente 1. 

De acordo com os componentes1 e 2, houve a formação de três agrupamentos. O Grupo I foi 

formado pela cultivar ‘Redenção’, acessos ‘AF 26970’, ‘LA-1401’ e ‘AF 19684’ e híbridos 

interespecíficos F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’), F1(‘Redenção’ x ‘LA-1401’) e F1(‘Redenção’ 

x ‘AF 19684’) por apresentarem resultados semelhantes para todas as características 

avaliadas. O grupo II foi formado pelo acesso ‘LA-716’ e híbrido F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’), 

por apresentarem menor A e DE, além de alta EUA e Ci e baixa E e EiC. O grupo III foi 

formado pelos acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-134417’ e híbridos F1(‘Redenção’ x ‘PI-127826’) e 

F1(‘Redenção’ x ‘PI-134417’), os quais apresentaram destaque para A e DE, além de maior E 

e baixa EUA (Figura 3). 

Tomando como base as características fisiológicas, os acessos ‘PI-127826’ e ‘PI-

134417’ referentes à espécie S. habrochaites e os respectivos híbridos com a cultivar 

‘Redenção’, apresentaram maior A e DE e foram agrupados em um único grupo. Com isso, é 

Grupo III Grupo II 

Grupo I 
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bem provável que S. habrochaites seja uma interessante alternativa doadora de alelos para os 

programas de melhoramento genético que desejarem realizar avanços na obtenção de 

genótipos que apresentem melhoria nas características fotossintéticas. Alguns trabalhos já 

relataram que a espécie a S. habrochaites por ser adaptada a uma ampla gama de distribuição 

latitudinal, apresenta características fisiológicas que possibilitam o desenvolvimento, mesmo 

quando as condições durante o dia, ou ao longo do ciclo não são favoráveis para o 

desenvolvimento de outras espécies de tomateiro (VENEMA et al., 2008; LIU e HEINS, 

2012; POUDYALA et al., 2015). 

 Ao contrário dos acessos da espécie S. habrichaites, o aceso ‘LA-716’ referente à 

espécie S. pennellii e o respectivo híbrido com ‘Redenção’ apresentaram baixo A e DE, 

contribuindo para que os genótipos constituíssem um único grupo. No entanto, cabe ressaltar 

que ‘LA-716’ e F1(‘Redenção’ x ‘LA-716’), apresentaram também alta EUA e baixa E, 

demonstrando assim, ser a espécie S. pennellii uma interessante alternativa para a introgressão 

de alelos de resistência ao déficit hídrico no tomateiro S. lycopersicum. É comumente relatado 

que a espécie S. pennellii tem como habitat natural o oriente dos Andes peruanos até o oeste 

da Costa Pacífica, que é uma região caracterizada como quente e seca (HOLTAN e HAKE, 

2003), proporcionando assim, quando comparada a demais espécies de tomateiro, superior 

desempenho em relação à eficiência do uso da água. 

 Ao contrário do método de agrupamento de otimização de Tocher, ‘Redenção’ foi 

alocado em grupos que contém outros genótipos quando aplicada ACP para os caracteres 

morfoagronômicos e/ou fisiológicos. Por sua vez, é importante ressaltar que quanto às 

características fisiológicas, estas não quantificaram as modificações morfológicas evolutivas 

de S. lycopersicum em comparação com seus parentais silvestres. Enquanto, que em relação 

aos caracteres morfoagronômicos, apesar de ‘Redenção’ ter integrado o mesmo grupo dos 

híbridos interespecíficos F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’) e F1(‘Redenção’ x ‘LA-1401’), este na 

matriz de correlação, foi o que apresentou maior dispersão em relação a todos os genótipos. 

Maior proximidade de ‘Redenção’ com os híbridos F1(‘Redenção’ x ‘AF 26970’) e 

F1(‘Redenção’ x ‘LA-1401’) na ACP quanto aos caracteres morfoagronômicos, possivelmente 

é em função dos referentes híbridos interespecíficos serem genótipos obtidos a partir de 

cruzamentos de S. lycopersicum com duas espécies que constituem o mesmo grupo 

filogenético. Ao contrário, quanto a estes mesmos caracteres, os cruzamentos de ‘Redenção’ 

com as espécies integrantes de outros grupos filogenéticos geraram híbridos mais próximos 
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dos acessos silvestres. Este aspecto pode ser observado ainda com maior relevância quando 

visualizada a ACP dos caracteres fisiológicos (Figura 3), em que os híbridos interespecíficos 

de ‘Redenção’ com os acessos ‘PI-127826’, ‘PI-134417’ e ‘LA-716’, pertencentes a grupos 

filogeneticamente distintos de S. lycopersicum, foram agrupados junto com os genitores 

silvestres. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As análises baseadas em caracteres morfoagronômicos e fisiológicos revelaram a 

existência de alta divergência entre os acessos silvestres e os híbridos interespecíficos de 

tomateiro;  

Das espécies de tomateiro avaliadas, S. lycopersicum é a que apresenta a maior 

dissimilaridade genética e os cruzamentos interespecíficos de S. lycopersicum com acessos 

silvestres geram descendentes com características morfoagronômicas e fisiológicas mais 

próximas daquelas dos genitores silvestres. 
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6. APÊNDICE  

 

 
Figura 4. Dendrograma de similaridade genética entre a cultivar ‘Redenção’ (genitor 

feminino), acessos silvestres (genitores masculinos) e respectivos híbridos interespecíficos de 

tomateiro, utilizando o método de agrupamento UPGMA, com base na distância generalizada 

de Mahalanobis (D
2
) a partir de caracteres morfoagronômicos e fisiológicos. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2015/2016.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os aspectos reprodutivos dos cruzamentos artificiais interespecíficos estudados, a 

estimativa da temperatura base e as avaliações de trocas gasosas e da análise de crescimento, 

demonstraram existir grande diversidade de comportamentos reprodutivos, vegetativos quanto 

à temperatura do ar, fisiológicos e do crescimento entre os acessos de espécies silvestres e 

híbridos interespecíficos de tomateiro avaliados. Os resultados obtidos nos cinco capítulos da 

presente Tese de Doutorado ampliaram o conhecimento acerca dos aspectos reprodutivos dos 

cruzamentos interespecíficos e possibilitam colaborar com os programas de melhoramento 

genético que desejarem desenvolver genótipos que melhor se adaptem a determinadas 

condições edafoclimáticas. A partir de então, sugere-se que as espécies silvestres de tomateiro 

Solanum habrochaites var. hirsutum acesso ‘PI-127826’ e Solanum habrochaites var. 

glabratum acesso ‘PI-134417’, sejam utilizadas como genitores doadores para realizar 

avanços na obtenção de genótipos com menor temperatura base, aumento do rendimento 

fotossintético e de biomassa, enquanto que a espécie Solanum pennellii acesso ‘LA 716’ seja 

utilizada para o aumentar a tolerância ao déficit hídrico. Por fim, ressalta-se a importância de 

trabalhos que caracterizem a variabilidade interespecífica e forneçam aos programas de 

melhoramento genético, informações de novas funções biológicas que possibilitem uma 

tomaticultura mais sustentável e produtiva. 

 


