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INTRODUÇÃO 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L.), planta da família das Solanáceas, é 

originãria da América do Sul, sendo a região andina seu centro de origem. Sua disseminação 

se deu pelos espanhóis colonizadores, que ao conhecer a hortaliça-fruto, passaram a utiliza-la 

como planta ornamental nos jardins europeus, devido a beleza de seus frutos amarelos. Seu 

uso como alimento unicou na Itália e Espanha no século XVII, por monges e padres dos 

monastérios. Posteriormente toda a população passou a conhecer e utilizar o tomate como 

alimento. (BRANDÃO; GOTO; BRAGA; HACHMANN, 2028). 

A produção mundial de tomate duplicou nos ultimos 20 anos e um dos princípais 

fatores para o aumento da produção é o crescimento do consumo, principalmente em 

decorrencias das propriedades nutricionais do tomateiro e seu baixo valor calórico. O 

consumo mundial de tomate cresceu certa de 36%, passando de 14 kg/pessoa/ano para 19 kg, 

de acordo com os dados da ONU para Agricultura e Alimentação. (RUBIN, 2019). 

O consumo em grande escala dessa hortaliça, tanto in natura, quanto processada, 

implica na crecente demanda por cultivares híbrida mais adaptada e produtiva. Assim, o 

melhoramento genético, se torna ferramenta fundamental na obtenção desses genótipos. A 

hibridação talvez seja o método mais eficaz de combinar caracteres presentes em materiais 

distintos, de foma a possibilitar as melhores escolhas, visando explorar a heterose. A condição 

básica para obter híbridos promissores, está relacionada ao uso de linhagens elites. Para isso, 

avaliar essas linhagens em campo de produção é de significativa importância, de forma a se 

ter parâmetros produtivos e de pós-colheita, bem como a interação no ambiente específico. 



Objetivou-se com a presente pesquisa, avaliar as características físicas como: Cor 

externa do fruto, textura do fruto, diâmetro, comprimento, massa, volume, firmeza e 

progresso de amadurecimento. Para identificar a linhagem com possibilidade de uma longa 

duração no periodo de pós-colheita. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho em campo foi conduzido em área de produção orgânica de tomate em 

ambiente protegido em Rolândia-PR. Foram utilizadas 12 linhagens isogênicas com 

características para mesa (M02, M05, M07, M08, M18, M19, M20, M21, M22, HS1188, 

UEL196 e UEL197) provenientes do banco de germoplasma da Universidade Estadual de 

Londrina, e um genótipo comercial (PAIPAI).  

No laboratório, os frutos foram dispostos em 5 repetições com seis frutos de cada 

genótipo em uma bancada coberta por papel Kraft. As avaliações físicas dos frutos tiveram 

duração de 16 dias, em ambos os terços da planta. Para as analises, foram avaliados o 

comprimento (mm), diâmetro (mm), massa (gramas), volume (cm³), cor (L* e H*) e firmeza 

(N m-2
). A avaliação de comprimento e diâmetro foi realizada utilizando um paquímetro 

digita, mediando cada circunferência do fruto em mm. A massa de cada fruto foi obtida por 

meio de uma balança digital semianalítica. O volume foi mensurado em um bequer, fixando 

500mL de água (volume inicial) e afundando o fruto, adquirindo o volume final por meio da 

diferença entre o volume com fruto submerso e o volume inicial. A cor foi mensurada por 

meio do colorímetro Minolta Co. Japão, modelo CR-13, utilizando D65 como padrão de 

iluminante, sendo mensurado o L* e o ângulo Hue (H*), afim de obter a progressão de 

coloração dos frutos. A firmeza foi mensurada por meio da metodologia de aplanação, que 

consiste na mensuração da firmeza do fruto dependente da pressão de turgescência das 

células, que é a firmeza percptível pelo consumidor quando pressiona o fruto. (CALBO; 

CALBO, 1989) (CALBO; NERY, 1995). 

Para isso, aplicava-se uma gota de óleo mineral sobre um ponto fixo do fruto, para 

então, abaixar a placa de vidro do equipamento até que ocorresse o repouco sobre a superfície 

do fruto, espalhando a gotícula presente. Mensurava-se, com a ajuda de um paquímetro 

digital, os dois comprimentos resultantes da gota de óleo mineral espalhada na superfície do 

fruto, calculando-se a área da figura de acordo com uma fórmula, calculada através da Força 

aplicada (F) e a área amssada (A), obtendo valores em N/m², onde Firmeza=F/A. (MORETTI, 

2006). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As perdas agrícolas constituem, de acordo com TSUNECHIRO et al. (1994), de 

reduções na quantidade física do produto disponível para consumo, que podem vir 

acompanhadas pela diminuição na qualidade, minimizando o valor comercial ou nutritivo do 

produto. (TSUNECHIRO; UENO; PONTARELLI, 1994). Para a característica diâmetro, 

observou-se que houve interação significativa entre as fontes de variação genótipo e local de 

coleta na planta durante os 16 dias de armazenamento em condições controladas. Os 

genótipos que apresentam maior perda de diâmetro foram os M22 (13,99%), HS1188 

(12,71%) e M02 (10,97%). No terço médio da planta, os genótipos que se destacaram com 

maior perda de diâmetro foram às linhagens M08 (14,21%), M20 (11,85%), HS1188 

(10,73%) e M02 (10,94%). No terço superior, relativo aos frutos colhidos no final do ciclo, 

foram os materiais M08 (13,12%), M18 (14,61%), M20 (14,33%) e UEL196 (11,47%) os que 

mais perduram medias de diâmetro. 



 Considerando as menores perdas, observa-se que no terço inferior se 

destacaram os genótipos M02, M22 e HS 1188, no terço médio M08, M20, M21, HS 1188 e 

M02 e, no terço superior os genótipos M07, M18, M20 e UEL197. 

Considerando a média geral, as linhagens HS1188, M02, M20, M21 e UEL196 

foram as que apresentaram os menores valores, diferindo dos demais, apresentando reduzida 

diminuição do diâmetro durante os 16 dias de armazenamento. 

 A perda de diâmetro resulta em maior perda de água e de massa em 

decorrência do processo respiratório, que consome as reservas do fruto (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Frutos que mantém o diâmetro durante o período de armazenamento para 

comercialização, tem maior importância, pois garante o frescor dos mesmos, garantindo mais 

tempo de comercialização. 

 A avaliação de comprimento do fruto apresentou interação significativa, entre 

os genótipos avaliados e o local de coleta (terço, inferior, médio e superior). No terço inferior, 

os frutos que mais se destacaram com menor redução do comprimento foram obtidos das 

linhagens UEL196 (6,88%), M21(14,40%), UEL197 (13,39%) e PAIPAI (11,92%) (Tabela 

02). No terço médio, os frutos com bons resultados foram provenientes das linhagens M21 

(9,79%) e UEL 196 (6,58%). No ultimo terço da planta, os frutos que mais se destacaram 

foram o M21 (8,74%), UEL 196 (12,52%) e o UEL 197 (11,02%). Se considerarmos a média 

geral por genótipos, os que mais se destacaram foram as linhagens M21 (10,98%) e UEL 196 

(08,66%). Salienta-se que a linhagem M21 foi a que apresentou maior estabilidade para a 

perda de comprimento, pois se manteve com os menores valores durante os 16 dias de 

armazenamento, independentemente do local de coleta. 

A perda de massa talvez seja a característica que melhor evidencia a condição de maturação e 

qualidade de comercialização durante o armazenamento. Para avaliação de massa de fruto, foi 

observada interação significativa para a característica avaliada entre os genótipos e as 

colheitas. No terço inferior a menor perda de massa ocorreu para as linhagens M02 (21,31%), 

M19 (19,85%), M20 (21,70%) e M21 (20,88). No terço médio, as menores perdas de massa 

ocorreram nas linhagens M02 (14,73%), M07 (17,55%), M19 (15,18%) e UEL 196 (17,79%), 

enquanto no terço superior que corresponde aos frutos das ultimas colheitas, a menor perda de 

massa ao longo do período de 16 dias de armazenamento foram nos genótipos M02 (22,42%), 

M07 (22,37%), M19 (21,17%), M21 (17,04%), PAIPAI (19,18%) foram aqueles que 

apresentaram menor perda de massa ao longo do armazenamento, enquanto o genótipo M22 

(37,76%) foi o que perdeu a maior quantidade de massa. Entre os terços ou locais de colheita, 

não foram observadas diferenças quando se considerou a média de todos os genótipos. 

Para perda de volume, considerando a avaliação entre partes da planta, no terço 

inferior foi visto que as linhagens M02 (16,87%), M07 (19,30%), M08 (18,59%) e o híbrido 

comercial PAIPAI (19,69%) apresentaram a menor perda de volume entre todos. No terço 

médio da planta, a linhagem que apresentou menor perda de volume foi a M07 (21,63%) e o 

híbrido comercial PAIPAI (21,34%). O último terço, o superior, apresenta como menor 

variação de volume as linhagens M02 (35,28%), M18 (32,26%) e M21 (31,58%). Ao analisar 

a média geral, observa- se que as linhagens que tiveram menor perda de volume foram as 

M02 (26,66%), M21 (28,96%) e o híbrido comercial PAIPAI (26,45%). 

Os frutos colhidos no terço superior foram os que apresentaram maior perda de 

volume, diferindo dos demais terços. Os frutos colhidos primeiro e teoricamente no terço 

inferior, as perdas foram menores. 

A coloração dos frutos, com base no ângulo Hue, apresentou diferenças entre os 

genótipos e a progressão dos dias em relação a colheita, e os 16 dias de armazenamento. A 



maturação foi homogênea entre os terços, não apresentando diferenças. No dia zero, sendo 

apontado como o primeiro dia, não houve variação para característica entre as linhagens e o 

híbrido comercial, visto que todos os frutos foram colhidos com uma coloração verde 

uniforme (estádio break). No dia 04, já é visto diferenças entre as linhagens e o híbrido, onde 

os genótipos HS1188 (65,80º), M05 (59,45º), M0 7(58,93º), UEL196 (66,57º), 

UEL197(72,73º) e o híbrido PAIPAI (60,73º) apresentaram um ângulo Hue mais 

baixo, indicando início e progresso de amadurecimento, evidenciado pela presença da 

coloração vermelha no fruto. No dia 08, as linhagens M05 (41,58º), M07 (39,85º), M19 

(43,53º) e UEL196 (43,92º) apresentaram maior índice de amadurecimento entre os outros 

genótipos. Para o dia 12, a linhagem com baixo ângulo Hue, que apresentou coloração mais 

avermelhada, indicando a maturação foi a M07 (36,53º). No último dia de avaliação, os frutos 

mais maduros, com o menor ângulo, foram os frutos oriundos da linhagem M22 (32,73º). 
Do mesmo princípio de separação de colheitas no volume, a firmeza seguiu como 

base esse mesmo método, porém, avaliou-se também a perda da firmeza dos frutos por meio 

de um modelo de decaimento exponencial, que foi aplicado para ponderar a firmeza inicial e a 

meia-vida da firmeza, que é o tempo pós-colheita que o fruto leva para reduzir 50% a sua 

firmeza, em relação à firmeza inicial, e o numero de dias corridos para os frutos atingirem a 

firmeza crítica de 2x104, de acordo com a literatura. (JUNIOR MALUF; FARIA, 2005). 

A firmeza inicial apresentou diferença entre os genótipos testados e entre os terços 

pelos quais procedeu-se com a colheita dos frutos. Não foi observada para meia firmeza e 

firmeza final diferenças entre os tomates colhidos nos três terços da planta  

A firmeza inicial permitiu inferir a ocorrência de interação entre as fontes de 

variação estudas (genótipo x terço da planta). Dentro do terço inferior, a maior firmeza foi 

verificada no genótipo M02 (10,73x104N m-2), porém não foi significativa, demonstrando 

não haver variação nessa fase para perda de firmeza. No terço médio, a maior firmeza inicial 

foi observada para o genótipo M02 (11,30 x104N m-2). Para o terço superior, é possível 

observar dois genótipos apresentando altos valores de firmeza inicial, sem variação 

estatística, o M07 (6,10 x104N m-2) e o M18 (6,06 x104N m-2). Observando a média geral, 

vemos que a linhagem M02 (09,18 x104N m-2) apresentou a maior firmeza inicial média 

entre os demais. Na média geral, os terços não apresentaram diferenças para a caraterística 

avaliada. 

Dentro da meia vida da firmeza dos frutos, dada em dias, observa-se variação 

estatística entre os genótipos, onde o maior tempo de meia vida é representado pelo híbrido 

comercial PAIPAI (aproximadamente 15 dias) e as linhagens M05 (13 dias) e M07 (14 dias). 

Já a menor meia vida pode ser observada no genótipo UEL 196 (cerca de 9 dias) e HS 1188 (9 

dias). 

O tempo, em dias, para atingir a firmeza crítica de 2x104 N/m2, apresenta uma ampla 

variação. Os genótipos com maiores valores em dias são os M02 e M07, com 23 dias cada. 

Isso significa que os frutos avaliados desses genótipos demoraram mais dias para chegarem à 

firmeza crítica. Ao contrário, o genótipo com menor valor em dias é o M21, com valor de 9 

dias, o que significa menos dias para atingir a firmeza crítica. 

A coloração vermelha adquirida no tomate após o amadurecimento é causada pelas 

enormes mudanças que ocorrem nas estruturas dos cloroplastos e pela ativação dos genes 

responsáveis pela regulação da biossíntese de carotenos, substituindo a clorofila presente nos 

tecidos. A partir desse processo, os tilacoides incham, seus lipídios começam a se degradar, 

formando gotículas gordurosas com carotenoides, totalizando em seu final, o processo de 

senescência do tomate, que acarreta na diminuição da quantidade de amido, explicando os 



valores obtidos de ângulo Hue, ao longo dos 16 dias de experimentos com a coloração. 

(MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; FRASER; BRAMLEY, 2010). 

Neste experimento, que possuía um ambiente controlado, os resultados obtidos de 

firmeza crítica e os dias para atingir a meia vida dos frutos podem ser explicados por todos 

esses processos, e principalmente, a perda de cálcio (modificações de polissacarídeos em 

geral) das paredes celulares do tomate, que durante o processo normal de maturação dos 

frutos, os cátions de cálcio são translocados para as zonas de crescimento da planta, causando 

o amolecimento do fruto. (CASTRO, 2003).  

 

CONCLUSÃO 

O local de colheita não interferiu na maioria das características físicas de perdas de 

volume, diâmetro, comprimento e massa. Porém, as linhagens M21, M19 e M02 foram as que 

mais se destacaram com menores perdas. No entanto, a linhagem M19 foi a que apresentou 

menor índice de coloração avermelhada. O HS1188 e a linhagem M22 foram as que 

apresentaram maior intensidade de coloração avermelhada ao final dos 16 dias de 

armazenamento. As linhagens M02, M05 e M08 apresentaram maior firmeza de fruto ao final 

dos 16 dias de armazenamento, demonstrando maior durabilidade pós- colheita. 
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