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INTRODUÇÃO 

O tomateiro é considerado uma espécie cosmopolita, cultivada no mundo todo, sendo a 

China, Estados Unidos e Índia os principais produtores. Nos últimos 20 anos, a produção mundial 

de tomate dobrou, um dos principais fatores para o aumento da produção é o aumento do consumo, 

que é atribuído principalmente às propriedades nutricionais e ao baixo teor calórico do tomate. 

Segundo dados da ONU sobre agricultura e alimentação, o consumo de tomate no mundo 

aumentou 36%, de 14 kg por pessoa ao ano para 19 kg. (RUBIN, 2019).  

O grande consumo deste vegetal, tanto processado quanto in natura significa que existe 

uma procura crescente de variedades híbridas mais adaptáveis e produtivas. Portanto, o 

melhoramento genético tornou-se a ferramenta básica para a obtenção desses genótipos. A 

hibridização pode ser a maneira mais eficaz de combinar caracteres presentes em diferentes 

materiais para fazer a melhor escolha para explorar a heterose. Por isso, é extremamente 

importante entender as características que existem no germoplasma. As condições básicas para a 

obtenção de híbridos promissores estão relacionadas ao uso de linhagens elites. Por este motivo, 

é muito importante avaliar essas linhagens no local de cultivo, a fim de obter parâmetros de 

produção e pós-colheita, bem como as interações em um ambiente específico.  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar as características bioquímicas de cepas 

de tomate do banco de germoplasma da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

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) (Figura 1 e 2).  



 

 

 

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

genótipo em uma bancada coberta por papel Kraft (Figura 1 e 2). As avaliações físicas dos 

frutos tiveram duração de 16 dias, em ambos os terços da planta. Nas avaliações bioquímicas 

dos frutos foram obtidos valores de teor de sólidos solúveis (ºBrix), mensurados com uso de um 

refratômetro digital, baseado na metodologia de MORETTI et al. (1998), que consiste na 

colocação de uma pequena quantidade do material homogeneizado (solução) sobre a superfície 

do prisma, procedendo-se à leitura de forma direta.  

O teor de vitamina C, foi medida baseada na metodologia descrita por TERADA et al. 

(1979), modificada por NUNES et al. (1995) e MORETTI et al. (1998), realizando a leitura da 

solução com material homogeneizado em um espectrofotêmetro por meio da absorvância, obtendo 

valores da concentração de ácido ascórbico nos frutos, onde preparou-se uma suspensão com 10 

g de amostra congelada em 50 mL de ácido oxálico (Synth) a 2%. Os extratos foram titulados com 

2,6-diclorofenol indofenol (Merck), até atingirem o ponto de viragem, utilizando 3 repetições 

(SUZUKI, 2020).  

Para as posteriores análises, foram preparados uma suspensão com 1,0 g das 

amostras congeladas em 10,0 mL de etanol 70% (v/v), agitando-se por 30 minutos  

temperatura ambiente, para posterior agitação por cinco minutos, e o sobrenadante 

separado. (SUZUKI, 2020). 

A avaliação de fenólicos seguiu a metodologia descrita por Swain e Hills (1959), 

sendo mensuradas com a ajuda de um espectrofotômetro, considerando 27 a concentração de 

ácido gálico presente nos frutos em 100g de amostra. Foi mensurado a partir de 250 μL do 

extrato adicionado a 1,0 mL de solução de etanol 70%, 1,0 mL de reagente Folin- Ciocalteau 

0,2 e 1,0 mL de carbonato de sódio 7,5%, sendo deixado em inércia no escuro por 30 minutos 

a temperatura ambiente. (SUZUKI, 2020).  

A atividade antioxidante utilizou como base o método de captura de radicais DPPH, 

realizando as leituras em espectrofotômetro. A avaliação foi realizada a partir da eliminação do 

radical livre estável 2,2-diphenyl-1-picryl- hidrazil (DPPH) com 50,0 μL do extrato misturado a 

1000 μL de tampão acetato 100mM a pH 5,5, comm adição de 1000 μL de etanol e 500 μL de 

solução etanólica de DPPH 250 μM. Para término da avaliação, a mistura permaneceu no escuro 

por 15 minutos a 25ºC. Usou-se o Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetraetilchroman-2-ácido carboxílico) 

para preparo da curva analítica, em cinco concentrações 0,20-1,0 mmol L-1 . (SUZUKI, 2020). 

O espectrofotômetro utilizado foi o de modelo Genesys 10, da marca Thermo.  

Após a obtenção dos dados, as análises estatísticas foram obtidas pelo programa Sisvar. 

As avaliações físicas e bioquímicas dos experimentos foram submetidas ao teste de Scott-Knott 

(PINHEIRO, 2017). 

 

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). Observa-se que para a atividade 

antioxidante, os genótipos não diferiram entre si (Tabela 1). Para a característica sólidos 

solúveis, as linhagens M07(04,77), M18 (05,65), UEL196 (04,37) e o híbrido comercial 

PAIPAI (04,32) apresentaram os maiores valores, representando frutos com mais sólidos 

solúveis (açúcares) (Tabela 1).  

Nos fenólicos, as linhagens que mais apresentaram concentração de GAE/100g foram 

a HS1188(42,80mg de GAE/100g), M05(50,38mg de GAE/100G), M19(45,15mg de 

GAE/100g) e M20(42,83mg de GAE/100g) (Tabela 1).  

Na última avaliação, de vitamina C, observou-se que as linhagens M19(28,02mg de 

ASC/100g) e M22(32,10mg de ASC/100g) apresentaram a maior concentração de ácido 

ascórbico (Tabela 1).  

O tomate apresenta um pico de atividade respiratória durante o processo de maturação, 

sendo caracterizado como fruto climatérico. É a partir desse momento de pico, sobre influência 



 

 

 

da respiração e transpiração, que os frutos passam a se deteriorar, começam a amadurecer, a se 

tornarem vermelhos, e 38 sofrerem alterações bioquímicas. De acordo com a literatura, os dados 

obtidos de perda de diâmetro, comprimento, massa e volume desse experimento, podem ser 

explicados devido à perda de água provocada pelo amadurecimento dos frutos. Essa perda de 

água, em razão da diferença de pressão de vapor d’água, acaba por modificar a aparência, aroma 

e as características nutricionais do tomate (COSTA; CAIXETA FILHO, 1996).  

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 experimento com a coloração 

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

Assim como outras hortaliças, o tomate é geralmente considerado viscoelástico, onde 

possui relações entre tensão/deformação e que são governadas pelo tempo. A firmeza desse fruto 

possui relação direta com a maturidade, temperatura, conteúdo de água e cor (CASTRO, 2003). 

 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 

 

A linhagem M18 apresentou o maior teor de sólidos solúveis, assim como o híbrido 

PAIPAI e UEL196. A linhagem M08 apresentou maior teor de fenólicos, enquanto a M19 e 

M22 os maiores teores de vitamina C. 
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TABELAS E FIGURAS 

Tabela 1. Representação das análises bioquímicas de amostras homogêneas dos 

terços de colheita. 

Genótipos A. Antioxidante ºBrix  Fenólicos Vitamina C 

HS1188 69,44 a 03,17 c 42,80 A 18,01 c 

M02 69,72 a 03,65 b 38,04 B 17,19 c 

M05 72,88 a 03,60 b 50,38 A 15,10 d 

M07 15,68 b 04,77 a 16,60 E 15,68 d 

M08 24,88 b 03,70 b 23,02 D 24,88 b 

M18 70,66 a 05,65 a 37,32 B 24,30 b 

M19 68,78 a 02,86 c 45,15 A 28,02 a 

M20 71,39 a 04,00 b 42,83 A 22,55 b 

M21 70,17 a 03,90 b 38,45 B 22,32 b 

M22 68,89 a 03,37 b 35,53 C 32,10 a 

PAIPAI 69,33 a 04,32 a 34,34 C 18,24 c 

UEL196 68,72 a 04,37 a 36,99 B 26,51 b 

UEL197 70,44 a 03,90 b 34,32 c 19,29 c 

Média 62,38  03,94  36,60  21,86 

CV% 28,98%  17,65%  23,26% 22,71% 

Fonte: DURÃES, Lorena P. 
*Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
      

 

    



 
 

 

 

 

Figura 1 e 2. Bancada do laboratório com os tomates, mostrando a diferença de 

coloração entre os frutos após 16 dias. 

        
Fonte: DURÃES, Lorena P. 

 


