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RESUMO 

O tomateiro (Lycopersicon lycopersicun L.) é uma espécie cultivada e apreciada em todos os 

continentes, sendo seus frutos amplamente utilizados na culinária, devido a grande capacidade 

de melhorar a aparência dos pratos e sua qualidade organoléptica. Nas últimas décadas, se 

observou uma erosão genética de acessos tradicionais ou crioulos, sendo necessário a 

manutenção e caracterização dos materiais ainda disponíveis. Portanto, o presente trabalho 

teve como objetivo realizar a caracterização de sementes, plântulas e frutos de variedades 

tradicionais de tomateiro (Lycopersicon lycopersicun L.) coletados na Serra Gaúcha. Os 

experimentos foram realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A 

caracterização seguiu os princípios dos descritores definidos com base no International Plant 

Genetic Resources Institute (IPGRI, 1996). O teste de germinação de sementes foi realizado 

de acordo com as Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009). As mudas foram 

produzidas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células em ambiente protegido. Os 

descritores avaliados nesse momento foram: coloração de semente, formato da semente, peso 

de mil sementes, pubescência do hipocótilo, cor do hipocótilo, intensidade de cor do 

hipocótilo, comprimento da folha primária. As mudas foram levadas à campo (EEA) para 

produção de frutos e de sementes. Após a colheita, os descritores avaliados nos frutos foram: 

tamanho do fruto, formato, cor dos frutos maduros, a cor da ‘carne’ do pericarpo’, intensidade 

na cor da ‘carne’ e  número de lóculos. Os resultados demonstraram a diversidade existente 

entre os acessos, principalmente quanto à porcentagem de germinação, peso de mil sementes e 

formato dos frutos. Ressalta-se o caráter preliminar da pesquisa que visa, a longo prazo, de 

orientação para processos de seleção e melhoramento genético participativo. 
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INTRODUÇÃO 

O tomateiro (Lycopersicon lycopersicun L.) é uma hortaliça cultivada no mundo 

inteiro e possui grande relevância econômica e social (FAOSTAT, 2010). A grande 

diversidade de cor, formato e tipos de frutos dessa permite que os tomates sejam consumidos 

de inúmeras maneiras e sejam muito valorizados (CONRADO, 2014). 

Porém, a evolução da agricultura mundial levou à erosão genética de diversas culturas 

(BEVILAQUA et al, 2014), isto é, a utilização massiva de poucos materiais genéticos reduziu 

a diversidade e levou a perda de genes. Esse fenômeno ocorreu com o tomateiro, 

principalmente no Brasil, em função do amplo uso de variedades híbridas (SILVA et al, 

2014). 



 

 

Todavia, para agricultura familiar de base agroecológica essa hortaliça exerce papel 

essencial visto que permite o cultivo em pequenas áreas e pode-se alcançar elevada 

produtividade e, como os valores recebidos são relativamente altos, o retorno financeiro é 

satisfatório. Assim, na Serra Gaúcha o tomateiro é considerado uma cultura de destaque, 

sendo responsável por contribuir para a qualidade de vida dos agricultores, além de permitir 

sua permanência no campo. 

Nesse cenário, a agrobiodiversidade promove a segurança alimentar, sendo que uma 

parte significativa desta consiste em variedades locais ou crioulas, as quais são sementes que 

não passaram por alterações por meio de técnicas, como de melhoramento genético clássico 

(TRINDADE, 2006) e são mantidas pelos agricultores ao longo dos anos.  Por serem 

selecionadas diretamente pelos produtores, tendem a ser mais adaptadas às condições 

regionais, tolerantes a estresses (SILVA et al, 2014) e são usualmente associadas a melhores 

qualidades organolépticas. No entanto, essas variedades precisam ser caracterizadas para 

melhor atender as exigências do mercado consumidor brasileiro, indicando materiais com alta 

aceitação que permitam o crescimento desse sistema de produção. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar as sementes, plântulas e o 

frutos de variedades tradicionais de tomateiro, coletadas na Serra Gaúcha. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A primeira fase do experimento foi conduzido entre 24/10/2018 a 09/11/2018 em 

ambiente protegido, no Departamento de Horticultura e Silvicultura da Faculdade de 

Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com coordenadas geográficas 

aproximadas de 30° 04’ S 51° 08’ W. 

A caracterização das sementes, das plântulas e dos frutos seguiu os princípios dos 

descritores definidos com base no International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 

1996). O teste de germinação de sementes foi realizado de acordo com as Regras de Análise 

de Sementes. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido com 128 

células preenchidas com substrato comercial Carolina Soil®, em estufa para produção de 

mudas e com irrigação por sistema flutuante. Nessa etapa,  os seguintes descritores foram 

avaliados: coloração de semente, formato de semente, peso de mil sementes, pubescência do 

hipocótilo, cor do hipocótilo, intensidade de cor do hipocótilo e comprimento da folha 

primária (média de 10 folhas em mm). 

Na segunda parte do experimento, as mudas de tomateiro foram levadas à campo 

durante o período de 24/10/2018 a 01/03/2019, na Estação Experimental Agronômica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizada em Eldorado do Sul com coordenadas 

geográficas aproximadas de 30° 06’ S 51° 39’ W, com sete acessos de tomateiro coletados 

junto a agricultores agroecologistas da Serra Gaúcha e que são mantidos em coleção na 

UFRGS e cadastrados no SisGen sob os números A76BE95 e A44C106. 

O sistema de produção adotado foi o amplamente empregado por agricultores (cultivo 

em canteiro, com tutoramento em ‘V’ invertido, com espaçamento entre plantas na linha de 

0,5 m e entre centro de canteiros de 2,0 m). O manejo fitossanitário foi realizado 

preventivamente, todavia, quando necessário, pulverizações para o controle de insetos-praga e 

de doenças foram realizadas. 

Para avaliação dos resultados obtidos para peso de mil sementes, porcentagem de 

germinação e do comprimento médio das folhas cotiledonares utilizou-se a ANOVA e o teste 

da DMS de Fisher para comparação de médias. 



 

 

Segundo o IPGRI, a caracterização do tamanho dos frutos deve ser considerado frutos 

maduros, tendo variações entre muito pequeno (< 3 cm), pequeno (3 - 5 cm),  intermediário 

(5,1 - 8 cm), grande (8,1 - 10 cm) e muito grande (> 10 cm). O Formato dos frutos pode varia 

entre achatado, ligeiramente achatado, arredondado, redondo alongado, cordiforme, 

cilíndrico, piriforme, elipsóide e outros, sendo uma característica avaliada com fruto maduro. 

A caracterização da cor dos frutos pode variar entre verde, amarelo, laranja, rosa, 

vermelho e outros, sendo essa definida com os frutos maduros. A cor da pele do fruto maduro 

é avaliada com a extração dessa, podendo ser incolor ou amarela. A cor da ‘carne’ do 

pericarpo pode ser caracterizada como verde, amarelo, laranja rosa, vermelho e outro. A 

intensidade na cor da ‘carne’ do pericarpo pode ser caracterizada como pouca, intermediária 

ou muita. Para ser definido o número de número de lóculos deve ser avaliados no mínimo dez 

frutos por acesso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O peso de mil sementes variou de 1,98 a 3,03 g (Tabela 1), sendo superior no acesso 5. 

A germinação das sementes variou de 15,50% a 75,00%, sendo superior nos acessos 3, 4 e 7 e 

inferior no acesso 5 (Tabela 1). A coloração da semente foi cinza em todos acessos e o 

formato foi triangular com base pontiaguda em todos os acessos. 

A baixa porcentagem de germinação de alguns acessos, como a do acesso 5, 

exemplifica a dificuldade de manutenção das variedades tradicionais pelos agricultores, o que 

leva, muitas vezes ao abandono desse recurso genético (KUTZ et al, 2018). Ainda, esse fato 

demonstra a importância da multiplicação dessas sementes e do seu estudo, possibilitando 

entender quais fatores ambientais interferem na sua germinação.  

Tabela 1 - Peso de mil sementes, porcentagem de germinação e comprimento médio das folhas cotiledonares 

(mm) de variedades tradicionais de tomateiro coletadas na Serra Gaúcha. UFRGS, 2019.  

Acessos 
Peso de mil 

sementes (g) 

Porcentagem de 

germinação (%) 
Comprimento médio das folhas 

cotiledonares (mm) 

Acesso 1 2,30 b 60,25 ab 32,1 a 

Acesso 2 2,30 b 43,00 b 32,2 a 

Acesso 3 1,98 c 75,00 a 24,6 b 

Acesso 4 2,33 b 69,75 a 24,9 b 

Acesso 5 3,03 a 15,50 c 24,5 b 

Acesso 6 2,35 b 43,50 b 24,8 b 

Acesso 7 2,48 b 74,50 a 24,5 b 

Letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste DMS de Fisher em nível de DMS de Fisher (p > 

0,05).  



 

 

A coloração predominante do hipocótilo em todos os acessos é vermelha e para todos 

os hipocótilos a pubescência é presente. A coloração do hipocótilo é alta no acesso 2, baixa no 

acesso 3 e intermediária nos demais acessos. O comprimento médio das folhas cotiledonares 

variou de 24,5 a 32,1 cm, sendo superior nos acessos 1 e 2 (Tabela 1). 

De acordo com BISOGNIN & AMARANTE & DELLAI (2004), nas espécies de 

germinação epígeas, os cotilédones possuem as funções de fornecer substâncias de reserva e 

fotoassimilados para o crescimento e o estabelecimento da plântula. Portanto, a expansão das 

folhas cotiledonares, avaliada a partir do seu comprimento médio, pode ser um indicativo de 

melhor crescimento e estabelecimento de plântulas na formação das mudas. Esse seria um 

indicativo potencial para avaliação nos acessos 1 e 2, que obtiveram resultados superiores. 

Os acessos 1, 2, 3, 6 e 7 apresentaram tamanho dos frutos pequeno, enquanto 4 e 5 

tamanhos intermediário. Quanto a avaliação dos frutos, os acessos 1, 2, 3, 6 e 7 são 

classificados como tomate cereja ou mini tomates. Os frutos dos acessos 1, 3, 6 e 7 

apresentaram formato elipsóide, enquanto os frutos dos acessos 2, 4 e 5, apresentaram 

formato redondo-alargado. O acesso 3 possui frutos de cor amarelo e os demais cor vermelha 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Frutos maduros dos acessos 1 a 7 de variedades tradicionais de tomateiro coletadas na Serra Gaúcha. 

UFRGS, 2019.  
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Todos os acessos apresentaram cor da pele do fruto maduro incolor. Os frutos dos 

acessos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 apresentaram a cor da ‘carne’ do pericarpo vermelho, enquanto o 

acesso 3 apresentou cor laranja. Os frutos dos acessos 1, 2, 4 e 6 apresentaram muita 

intensidade na cor da ‘carne’, enquanto os acessos 3, 5 e 7 apresentaram intensidade 

intermediária. Os frutos dos acessos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 apresentaram 2 lóculos, e para o acesso, 4 

não foi possível a definição do número de lóculos em virtude da alta variabilidade observada. 

 

CONCLUSÃO 

Os acessos coletados são diversos entre si, o que demonstra o potencial para a seleção 

de características desejáveis de adaptação ao sistema de base agroecológica e ao mercado 

consumidor. Assim, as variedades tradicionais, além de gerar renda para o agricultor 

melhorando sua qualidade de vida e propiciando a sua permanência no campo, permitem a 

manutenção da agrobiodiversidade e preservam recursos genéticos.  

É importante destacar o caráter preliminar desta pesquisa e que coletas de outros 

acessos estão sendo realizadas e adicionadas à coleção de variedades tradicionais de tomateiro 

da UFRGS, a qual servirá para processos de seleção e melhoramento genético participativo. 
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