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RESUMO 

 
Alterações hormonais no mutante ovate de tomateiro (Solanum 

lycopersicum L. cv Micro-Tom) e seu impacto na morfologia, 
qualidade do fruto, produtividade e partenocarpia 

 
Os frutos do tomateiro (Solanum lycopersicum) apresentam elevada 

diversidade fenotípica, grande parte da qual deve-se a mutações em cinco genes, 
SUN (SUN), OVATE (O), LOCULE NUMBER (LC), FRUIT SHAPE 8.1 (FS8.1) e  
FASCIATED (FAS). Enquanto mutações em LC, O e FAS são responsáveis pela 
alteração no número de lóculos no fruto, mutações em FS8.1, SUN e O resultam em 
frutos mais alongados, sendo a última mutação o foco de estudo do presente 
trabalho. Apesar de ovate ser uma mutação importante tanto do ponto de vista 
agronômico quanto biológico, não é conhecido ainda o efeito exato da nova classe 
de gene regulatório codificado por esse locus. Por promover a drástica alteração no 
formato do fruto, característica esta que pode influenciar a preferência do 
consumidor, essa mutação é de grande interesse agronômico. Sob o ponto de vista 
biológico, o maior conhecimento da função desse gene resultaria em um maior 
entendimento do processo de frutificação. A análise de duplos mutantes ovate 
DR5::GUS e ovate ARR5::GUS  mostrou que essa mutação altera o padrão de 
resposta a auxina e citocinina, respectivamente, durante o desenvolvimento do fruto. 
Além disso, foram realizados estudos que mostraram seu impacto no teor de sólidos 
solúveis, produtividade, tempo de prateleira, teor de matéria seca, peso das 
sementes e partenocarpia. Tais resultados não somente contribuíram para um 
melhor entendimento do efeito gênico da nova classe de genes regulatórios 
codificado por OVATE, como também fornecem importantes implicações 
agronômicas, já que a mutação ovate vem sendo utilizada na obtenção de 
variedades e híbridos do tipo “grape”.  
 

Palavras-chave: Micro-Tom; Ovate; Auxina; Citocinina; Formato de fruto; 
Frutificação; Ovário; Tomate; Produtividade 
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ABSTRACT 

 
Hormonal alternations in tomato mutant ovate (Solanum 

lycopersicum L. cv Micro-Tom) and their impact on morphology, 
fruit quality, productivity and parthenocarpy 

 
The fruits of tomato (Solanum lycopersicum) present a high phenotypic 

diversity, most of which can be attributed to mutations in five genes: SUN (SUN), 
OVATE (O), LOCULE NUMBER (LC), FRUIT SHAPE 8.1 (FS8.1) and  FASCIATED 
(FAS). Whereas mutations in LC, O and FAS alter fruit locule number, mutations in 
FS8.1, SUN and O result in elongated fruits. The latter is the focus of the present 
work. ovate is a biologically and agronomically relevant mutation, however, the exact 
effect of the new class of regulatory gene it represents is unknown. The drastic 
alteration in fruit shape produced by the mutation can influence consumer 
preference, thus rendering it agronomically important. Biologically, a thorough 
characterization of its gene function would result in deeper understanding of fruit 
formation. Crosses to the marker lines DR5::GUS and ARR5::GUS showed that 
ovate alters the response pattern of auxin and cytokinin, respectively, during fruit 
development. Furthermore, studies are described showing its effect on total soluble 
solids content, yield, shelf life, dry mass rate, seed weight and parthenocarpy. The 
results contribute not only to a better understanding of the effect of the new class of 
regulatory genes encoded by OVATE, but also have important agronomic 
implications, given that the ovate mutation has been used in the obtention of 
‘grape/plum’ tomato varieties and hybrids.  
 

Keywords: Micro-Tom; Ovate; Auxin; Cytokinin; Fruit shape; Fruit set; Ovary; 
Tomato; Yield 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A frutificação é um processo de suma importância para a sobrevivência das 

angiospermas. Apesar de garantir a propagação e continuidade das espécies, tal 

processo não teve ainda suas bases fisiológicas completamente desvendadas. O 

entendimento das bases fisiológicas e moleculares da frutificação é importante não 

só do ponto de vista biológico, como também agronômico, visto a importância dos 

frutos na agricultura e na alimentação humana. 

Há muito se sabe sobre a importância dos hormônios vegetais no processo de 

frutificação, porém seus mecanismos de atuação vêm sendo desvendados aos 

poucos, já que as bases moleculares das vias de transdução hormonal somente 

começaram a ser desvendadas em meados da década de 1990, com o uso de 

mutantes e plantas transgênicas. Há ainda muito a ser descoberto nesta área, e 

aspectos importantes da ação hormonal, como a interação entre hormônios e sua 

relação em processos essenciais do desenvolvimento, são áreas ainda obscuras 

que necessitam de estudos mais aprofundados. 

O conhecimento dos genes envolvidos no processo de frutificação, sua 

relação com os hormônios vegetais e seu impacto em características de interesse 

agronômico são de significativa importância para o entendimento da frutificação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Frutificação 

 

Como é implícito em seu nome, as angiospermas (do grego “sementes dentro 

de um recipiente”) foram originalmente definidas pela natureza da sua estrutura 

reprodutiva onde as sementes são enclausuradas dentro de um ovário. Essa divisão 

do Reino Vegetal é o grupo dominante das plantas terrestres e de longe as plantas 

mais importantes para a utilização humana (GASSER; ROBINSON-BEERS, 1993). 

O desenvolvimento embrionário em muitas angiospermas ocorre 

concomitantemente à transformação do ovário em fruto, um órgão especializado 

que, como observado por Darwin, fornece um ambiente ideal para a maturação da 

semente e frequentemente para a sua dispersão (GILLASPY et al., 1993). A função 

biológica do fruto consiste, portanto, na proteção dos embriões e sementes durante 

o desenvolvimento e na facilitação da dispersão das sementes após sua maturação 

(PANDOLFINI, 2009). O desenvolvimento do fruto é um processo complexo e 

altamente regulado, passando o fruto por fases de divisão celular e expansão, 

seguidas por numerosas alterações metabólicas que levam ao amadurecimento 

(SRIVASTAVA; HANDA, 2005). 

A morfologia única das estruturas reprodutivas femininas das angiospermas 

tem facilitado a evolução de mecanismos altamente diversificados, e por vezes 

complexos, para garantir a polinização adequada (GASSER; ROBINSON-BEERS, 

1993). Durante o desenvolvimento inicial do fruto, diversas vias de comunicação 

entre o esporófito e o gametófito são estabelecidas, sendo considerado que a 

decisão de desenvolvimento ou não do ovário em fruto é dependente da conclusão 

bem sucedida de polinização e fertilização, processos estes responsáveis pelo 

aumento do nível de hormônios vegetais no ovário (VAROQUAUX et al., 2000; 

ROTINO et al., 1997). A polinização e a fecundação são responsáveis por 

desencadearem o programa de desenvolvimento do fruto através das vias de 

sinalização de auxina e giberelina, embora  o papel exato desses dois hormônios é 

ainda pouco compreendido (De JONG et al., 2009). O acúmulo destes hormônios 

estimula a divisão celular levando à frutificação (GORGUET et al., 2008), que pode 

ser definida como a transição do ovário quiescente para um fruto jovem em rápido 
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crescimento, o qual é um importante processo na reprodução sexual das 

angiospermas (De JONG et al., 2009). 

A maioria dos estudos fisiológicos em frutos é focada principalmente no 

amadurecimento, o último estágio do desenvolvimento em frutos carnosos. Como 

conseqüência, pouco se sabe sobre os mecanismos regulatórios que governam os 

estágios iniciais pelos quais vários órgãos florais se diferenciam em fruto (JOUBÈS 

et al., 1999). 

Gillaspy et al. (1993) dividem o processo de frutificação em três fases. A 

primeira fase compreende os processos de polinização e fertilização, que são 

fundamentais para que o fruto se desenvolva, sendo que a não ocorrência de 

qualquer um deles acarreta o abortamento da flor. A segunda fase está relacionada 

ao processo de divisão celular e ocorre logo após a fertilização. A terceira fase se 

inicia com o fim da divisão celular e se caracteriza pela expansão das células. 

Durante essa última fase, o fruto alcança o seu tamanho final. As fases de 

crescimento são seguidas pelo amadurecimento e senescência (PASCUAL et al., 

2009).   

Apesar de Joubès et al. (1999) dividirem o processo de frutificação em dois, 

excluindo a primeira fase descrita por Gillaspy et al. (1993), ambos descrevem a 

frutificação de forma semelhante. Durante a primeira fase, que dura cerca de 7 a 10 

dias após a fertilização, um período de divisão celular verdadeiramente ativo ocorre 

dentro do ovário. O pericarpo se desenvolve com muitas camadas de espessura, 

onde células de parede pouco espessa encerram muitos espaços intracelulares. 

Durante a segunda fase, o tecido parenquimatoso da placenta se desenvolve ao 

redor do funículo até englobar totalmente as sementes em desenvolvimento. No final 

do desenvolvimento, as células desse parênquima, que são gigantescas e 

apresentam parede celular pouco espessa, formam um tecido que se assemelha a 

uma geléia (JOUBÈS et al., 1999). É necessário, contudo, ressaltar que tanto 

Gillaspy et al. (1993) quanto Joubès et al. (1999) descreveram o processo de 

frutificação como uma série de eventos que ocorrem a partir da antese. No entanto, 

importantes eventos necessários à formação do ovário ocorrem antes da antese. 

Desse modo, antes da antese ocorrem:  i) a definição do número de carpelos, os 

quais fixam o número de lóculos no fruto, e ii) os processos de divisão e expansão 

celular que influenciarão o tamanho do ovário até a antese e, consequentemente, o 

tamanho final do fruto.  
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Dentre as várias ordens e famílias de angiospermas, a família Solanaceae 

possui uma grande representação entre as espécies que foram domesticadas para o 

consumo de seus frutos carnosos. Fazem parte desta família o pimentão e as 

pimentas (Capsicum spp), o tomatillo (Physalis philadelphica), a lanterna chinesa 

(Physalis peruviana), o tomate de árvore (Cyphomandra spp), a berinjela (Solanum 

melongena), o jiló (Solanum gilo) e o tomate (Solanum lycopersicum).  O tomateiro é 

uma planta de florescimento praticamente insensível ao fotoperíodo, que apresenta 

um crescimento simpodial onde, após produzir de oito a dez folhas, tem o seu 

meristema vegetativo transformado em meristema floral (BRUKHIN et al., 2003). 

Essa transformação deve-se a uma alteração no balanço entre os genes SINGLE 

FLOWER TRUSS (SFT), o precursor do florígeno e SELF PRUNING (SP), repressor 

do florescimento (SHALIT et al., 2009). Após a indução floral, a formação dos 

diversos verticilos florais, incluindo o ovário, se dá pela ação de vários genes 

regulatórios, sendo boa parte deles da família dos MADboxes (WEIGEL & 

MEYEROWITZ, 1994). Em tomateiro, os MADboxes RIPENING INHIBITOR (RIN) e 

JOINTLESS (J) assumiram também o controle do amadurecimento do fruto 

(VREBALOV et al., 2002) e sua dispersão (MAO et al., 2000), respectivamente.  

 

2.2 Os hormônios e o desenvolvimento vegetal 

 

Por serem organismos sésseis, as plantas devem se ajustar a numerosos 

estímulos ambientais, coordenando seu crescimento e demais etapas do 

desenvolvimento em resposta a fatores tanto bióticos quanto abióticos (SANTNER; 

ESTELLE, 2009). No século XIX, estudos pioneiros realizados por Julius Von Sachs 

e Charles Darwin demonstraram que vários processos de crescimento vegetal são 

regulados por “substâncias” que se movem de uma parte da planta à outra 

(SANTNER et al., 2009). Os hormônios vegetais são um grupo de moléculas, não 

inter-relacionadas estruturalmente, que são centrais na integração entre os diversos 

fatores ambientais e o programa genético vegetal (SANTNER; ESTELLE, 2009). Os 

hormônios “clássicos” identificados durante a primeira metade do século XX são 

auxina, ácido abscísico, citocinina, giberelina e etileno. Mais recentemente, muitos 

compostos têm sido reconhecidos como hormônios, incluindo brassinosteróides, 

jasmonato, ácido salicílico, óxido nítrico e estrigolactonas (SANTNER; ESTELLE, 
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2009). Neste tópico será dada ênfase ao papel dos hormônios “clássicos” no 

desenvolvimento vegetal. 

As giberelinas controlam diversos aspectos do desenvolvimento vegetal, 

incluindo a germinação em sementes, alongamento do caule, expansão da folha e 

desenvolvimento da flor e da semente (YAMAGUCHI, 2008). O papel da giberelina 

na determinação da estatura da planta teve um grande impacto na agricultura na 

década de 1960, e o desenvolvimento de variedades semi-anãs que apresentavam 

alteração nas respostas à giberelina contribuiu para um aumento enorme na 

produtividade de grãos durante a Revolução Verde (DAVIÈRE; ACHARD, 2013).  

A auxina influencia praticamente todos os aspectos do desenvolvimento 

vegetal (WOODWARD; BARTEL, 2005). O ácido indol-3-acético (AIA) é a auxina 

predominante em plantas e está envolvida no desenvolvimento embrionário e pós – 

embrionário, tropismo, nas respostas à luz e à gravidade, influenciando aspectos da 

divisão, expansão polar e diferenciação celular (TEALE et al., 2006).  

As citocininas são uma importante classe de hormônios envolvidos em vários 

aspectos do desenvolvimento vegetal, desde a formação de órgãos e dominância 

apical até a senescência das folhas (EL-SHOWK et al., 2013). A citocinina, 

identificada como um promotor da divisão celular em cultura de tecidos em 1955, 

exerce um papel fundamental na regulação da proliferação e diferenciação das 

células vegetais (MILLER et al., 1955; SAKAKIBARA, 2006). 

A biossíntese e o transporte de auxina mediam a resposta local a esse 

hormônio, alem de definir a distribuição espacial das citocininas (CHENG et al., 

2013). A interação entre auxinas e citocininas controla muitos processos centrais do 

desenvolvimento vegetal, particularmente a dominância apical e o desenvolvimento 

de raízes e caule (NORDSTRÖM et al., 2004). O padrão específico do controle da 

distribuição de citocinina pela auxina determina o destino de células pluripotentes 

durante a formação do meristema apical caulinar (CHENG et al., 2013). 

O etileno é um hormônio gasoso que regula uma grande variedade de 

processos fisiológicos, como a germinação de sementes e a senescência de órgãos 

vegetais, além de influenciar o crescimento vegetal, agir nas respostas a condições 

de estresse biótico e abiótico e induzir o amadurecimento em frutos, particularmente 

os climatéricos, como tomate, banana, maçã e melão (BLEECKER; KENDE, 2000).     
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Por fim, o ácido abscísico é o hormônio vegetal responsável pela dormência 

nas sementes, além de controlar o desenvolvimento da plântula e estar envolvido na 

tolerância a estresse, incluindo seca (HAUSER et al., 2011). 

Triagens genéticas resultaram na identificação de muitas das proteínas 

envolvidas na sinalização hormonal e a análise dessas proteínas tem contribuído 

significantemente para o estabelecimento dos atuais modelos de ação hormonal 

(SANTNER; ESTELLE, 2009). A percepção e a transdução de sinal para auxina, 

giberelina e jasmonato são semelhantes e envolvem a degradação dos seus 

reguladores negativos através do complexo proteossomo SCF-26S. Por outro lado, 

citocinina, brassinosteróides e ácido abscísico são percebidos por seus receptores, 

localizados na membrana ou no citoplasma, sendo o sinal transmitido através de 

fosforilação reversível aos fatores de transcrição no núcleo (SHAN et al., 2012). O 

etileno tem a sua sinalização regulada negativamente pelo seu receptor, ETHYLENE 

RESPONSE1 (ETR1). Na ausência de etileno, o qual regula negativamente seu 

receptor, ETR1 ativa uma quinase chamada Constitutive Triple Response (CTR1). 

CTR1 regula negativamente uma segunda proteína chamada Ethylene Insensitive 2 

(EIN2), que ativa membros de uma pequena família de fatores de transcrição, 

levando-a a degradação através do complexo SCF (SANTNER et al., 2009). Na 

presença de etileno, esses fatores de transcrição são liberados, já que etileno inibe 

ETR1, o qual deixa de ativar o regulador negativo CTR1. 

 

2.3 Os hormônios e o processo de frutificação 

 

Os principais hormônios envolvidos no processo de frutificação são auxina e 

giberelina. Como mencionado anteriormente, a auxina regula a maioria dos 

processos de desenvolvimento das plantas, incluindo a formação do fruto 

(PANDOLFINI, 2009; LOKERSE; WEIJERS, 2009). As famílias de fatores de 

transcrição auxina/ácido indol-3-acético (Aux/IAA) e fatores de resposta à auxina 

(ARF) têm demonstrado ser um instrumento de regulação transcricional dependente 

da auxina (WANG et al., 2005). Um dos membros da família Aux/IAA, o Aux/IAA9 

(IAA9) é um regulador negativo de resposta à auxina (WANG et al., 2009). Proteínas 

ARF8 e Aux/IAA9 formam um complexo regulador que pode bloquear diretamente a 

transcrição de genes alvo envolvidos na iniciação do fruto, ou podem agir 
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indiretamente evitando que o ARF8 funcione como um ativador da transcrição 

(GOETZ et al., 2007). A baixa expressão de IAA9 em plantas transgênicas de 

tomateiro resulta em uma drástica alteração no desenvolvimento inicial do fruto, 

resultando na frutificação independente de fertilização (WANG et al., 2005). 

Adicionalmente, o mutante de tomateiro entire representa a perda de função do gene 

IAA9, o que lhe confere uma resposta constitutiva à auxina (WANG et al., 2005). 

Plantas com esta mutação apresentam partenocarpia, além de alterações 

pleiotrópicas na arquitetura foliar e pouco vigor. Ao contrário de ARF8, o ARF7 é um 

regulador negativo da sinalização de auxina no ovário, sendo que a inativação desse 

gene pode levar à partenocarpia (De JONG et al., 2009b). 

As giberelinas (GAs) são o segundo grupo de hormônios que exercem um 

proeminente papel na formação do fruto (PANDOLFINI, 2009). As GAs estão 

envolvidas na germinação das sementes, no crescimento vegetativo, na indução da 

iniciação floral e na regulação do desenvolvimento de flores, frutos e sementes 

(SUN, 2011). Os fatores de transcrição do tipo KNOX regulam a arquitetura das 

folhas do tomateiro diminuindo a biossíntese e incrementando a inativação de GA 

(HAY et al., 2002). Desse modo, tanto mutações em genes KNOX quanto mutações 

afetando GA podem alterar a arquitetura foliar de tomateiro, sendo que altos níveis 

de GA resultam em um formato mais arredondado das folhas.  

A sinalização de GA opera como um sistema que atua na desrepressão de 

fatores de transcrição que respondem a GA, como GAMYB. A repressão é feita  por 

proteínas de domínio DELLA (FLEET; SUN, 2008). As proteínas DELLA atuam 

restringindo o crescimento da planta devido a uma reprogramação transcricional 

(SUN, 2011). Mutantes procera (pro) possuem resposta constitutiva a GA por 

apresentarem perda de função do gene PRO, que codifica SlGAI (Solanum 

lycopersicum GA insensitive), um repressor de crescimento do tipo DELLA 

(JASINSKI et al., 2008).  

Análises de transcriptomas sugerem a participação de etileno e ABA na 

regulação da formação do fruto. Durante a transição da antese à pós-antese, dentre 

os genes relacionados a hormônios, genes relacionados ao etileno, juntamente com 

os relacionados à auxina, são responsáveis pela maioria das alterações, o que 

indica que o etileno deve exercer um papel ativo, porém ainda não compreendido, 

na frutificação (RUAN et al., 2012). 
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A clásica figura elaborada por Gillaspy et al. (1993) mostra as prováveis 

alterações nos níveis hormonais durante o desenvolvimento do fruto de tomateiro 

(Figura 1). No entanto, nem todas as alterações hormonais propostas por Gillaspy et 

al. (1993) foram confirmadas experimentalmente. Alem disso, como mencionado 

anteriormente, importantes alterações hormonais que devem ocorrer antes da 

antese não foram levadas em conta por esses autores. É importante ressaltar que é 

antes da antese que se dá a definição do número de carpelos do ovário, o que 

exerce profundo impacto no número de lóculos, no formato e no tamanho do fruto.  

 

 
Figura 1 - Alterações hormonais durante o desenvolvimento do fruto. Adaptado de Gillaspy et al. 

(1993). Destaca-se a participação dos hormônios auxina, giberelina e citocinina nos 
estágios anteriores à frutificação, porém as alterações nos níveis hormonais nos estágios 
pré-antese não foram abordadas 

 

2.4 Genes responsáveis pela alteração no formato do fruto em tomateiro 

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma espécie originária da região 

andina, que engloba Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Perú, sendo duas espécies 

(S. cheesmaniae e S. galapagense) endêmicas das Ilhas Galápagos, na costa do 

Equador (BAI; LINDHOUT, 2007; RODRÍGUEZ et al., 2011; MUÑOS et al., 2011). O 

tomateiro cultivado tem como provável ancestral Solanum lycopersicum var. 
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Cerasiforme, que por sua vez apresenta o México como possível centro de 

domesticação (JENKINS, 1948). No início do século XVI o tomate foi levado à 

Europa e a outras partes do mundo através dos conquistadores espanhóis (VAN 

DER KNAAP; PARAN, 2007). Assim como ocorre normalmente com outras espécies 

domesticadas, que frequentemente apresentam frutos de tamanho bem maior do 

que normalmente encontrado nas espécies progenitoras selvagens, o fruto do 

tomateiro cultivado é maior do que o fruto da variedade Cerasiforme, que apresenta 

somente dois lóculos e pesa poucos gramas (TANKSLEY, 2004).  

Desde o século XX, o homem tem criado uma grande diversidade de 

cultivares morfologicamente diferentes através do melhoramento de plantas (BAI; 

LINDHOUT, 2007). Essa diversidade fenotípica é evidente particularmente no que 

toca ao tamanho e ao formato do fruto (RODRÍGUEZ et al., 2011), sendo essas duas 

características intimamente ligadas ao número de lóculos. Quase todas as espécies 

selvagens de Solanum seção Lycopersicum, bem como uma quantidade de 

tomateiros cultivados de fruto pequeno, produzem frutos com número de lóculos 

variando de 2 a 4. No entanto, a maioria das cultivares modernas consumidas hoje 

em dia produz frutos com oito ou mais lóculos (CONG et al., 2008). Tanksley (2004) 

destaca que, além do incremento no tamanho do fruto, a domesticação de espécies 

frutíferas resultou frequentemente em uma grande variação de formato, sendo 

importante destacar que as formas selvagens e semi-selvagens do fruto do tomateiro 

são invariavelmente redondas. Portanto, uma característica morfológica que permite 

distinguir muitas variedades cultivadas de acessos não domesticados é o formato 

alongado do fruto (GONZALO et al., 2008).  

Quatro genes que controlam o formato do fruto em tomateiro já foram 

clonados, sendo SUN e OVATE responsáveis por controlar o alongamento do fruto, 

enquanto FASCIATED (FAS) e LOCULE NUMBER (LC) controlam o número de 

lóculos do fruto e seu formato achatado (RODRÍGUEZ et al., 2011).  

A maioria dos frutos desenvolve-se a partir do gineceu, que possui um ou 

mais carpelos (GILLASPY et al., 1993). O número de carpelos em uma flor de 

tomateiro determina o número final de lóculos (ou compartimentos) em um fruto 

maduro (CONG et al., 2008). O número de lóculos afeta o formato e o tamanho do 

fruto e é controlado por vários QTLs (Quantitative Trait Loci) (MUÑOS et al., 2011). 

O desenvolvimento de um tamanho de fruto extremo vem sendo associado 

principalmente a dois QTLs, locule number (cromossomo 2) e fasciated 
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(cromossomo 11), os quais afetam diretamente o número de carpelos e 

indiretamente o tamanho final do fruto, com destaque ao locus fasciated, que possui 

o maior efeito (CONG et al., 2008). 

Esse aumento no número de lóculos tem demonstrado causar mais de 50% 

do aumento do tamanho do fruto e acredita-se que representa o último passo no 

aumento acentuado do peso do fruto do tomateiro durante a domesticação (CONG 

et al., 2008). FAS codifica um fator de transcrição do tipo YABBY que é expresso no 

início do desenvolvimento do estame e dos carpelos (MUÑOS et al., 2011). O 

aumento do número de lóculos em LC deve-se a dois polimorfismos de nucleotídeos 

únicos (SNP) localizados próximos ao stop códon do gene que codifica uma proteína 

de homeodomínio WUSCHEL (WUS) (MUÑOS et al., 2011; RODRÍGUEZ et al., 

2011). Em Arabisopsis, WUS é expresso em uma camada de células da zona central 

meristemática do caule, com baixa atividade mitótica, denominada centro 

organizador. A expressão de WUS no centro organizador é responsável pela 

formação de células meristemáticas iniciais (“stem cells”), as quais se situam 

sobrejacentes ao centro organizador e constituem a matéria prima para formação de 

células meristemáticas derivadas destinadas à diferenciação e formação de tecidos 

especializados do caule (REINHARDT, 2003). Esses dois QTLs (FAS e LC) fazem 

do tomateiro um excelente modelo no estudo do meristema floral e do 

desenvolvimento de frutos carnosos (MUÑOS et al., 2011). 

A mutação sun deve-se a um evento de duplicação de um gene que codifica 

uma proteína de domínio IQ67 pelo retrotransponon RIDER, o que resultou em um 

novo contexto gênico onde ouve um aumento na expressão de SUN, culminando em 

um formato de fruto extremamente alongado (XIAO et al., 2008). OVATE é expresso 

no início do desenvolvimento da flor e do fruto e codifica uma proteína hidrofílica 

pertencente a uma classe de proteínas regulatórias completamente nova, exclusiva 

de plantas e ainda não caracterizada, cuja perda de função deve-se à ocorrência de 

um stop códon prematuro (LIU et al., 2002).  

 

2.5 OVATE 

 

Ovate é um importante lócus de característica quantitativa que controla a 

transição do formato arredondado para o formato “pera” ou alongado. A proteína por 
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ele codificada possui um domínio C-terminal de 70 aminoácidos conservados em 

tomateiro, Arabidopsis e arroz (LIU et al., 2002). Estima-se que há 18 genes que 

codificam proteínas que possuem o domínio OVATE distribuídos em todos os 5 

cromossomos de Arabidopsis (WANG et al., 2011). É provável que os genes OVATE 

controlem o alongamento do fruto também em outras plantas (RODRÍGUEZ et al., 

2013). 

Em Arabdopsis thaliana, um gene que contém o domínio OVATE (Arabidopsis 

thaliana Ovate Family Protein – AtOFP1) mostrou ser um repressor de transcrição 

que exerce um papel negativo na expansão polar da célula. Tal efeito deve-se, em 

parte, à atuação direta de AtOFP1 reduzindo a  expressão de AtGA20ox1, um gene 

que codifica uma enzima chave na biossíntese de giberelina (WANG et al., 2007). 

Esses resultados indicam que a mutação ovate em tomateiro é a perda de função de 

um repressor de crescimento, o que sugere que seu efeito no alongamento do fruto 

deve ser mais atribuído à promoção do crescimento longitudinal do que à repressão 

do crescimento radial dos carpelos. WANG et al. (2011) concluíram que todas as 

proteínas da família OVATE em Arabidopsis (AtOFP) podem funcionar como 

repressores transcricionais, o que indica que AtOFP podem representar uma nova 

família de repressores de transcrição. 

 Rodríguez et al. (2013) mapearam dois loci responsáveis pela supressão da 

mutação ovate em tomateiro, localizados nos cromossomos 10 e 11. Esses autores 

apontam a importância da identificação de genes que controlam tal supressão, o que 

poderia levar a um maior entendimento de como o formato do fruto é controlado por 

esse gene e o papel da família de proteínas OVATE no desenvolvimento vegetal.  

 

2.6 Partenocarpia 

 

A formação do fruto sem a ocorrência da fecundação é um fenômeno 

denominado partenocarpia (GORGUET et al., 2008). Frutos partenocárpicos 

geralmente não possuem sementes e podem ser obtidos através da aplicação de 

hormônios (auxina e/ou giberelina) no ovário.  Nos últimos anos, o processo de 

desenvolvimento do fruto vem sendo objeto de muitos estudos que investigam 

fatores bioquímicos e genéticos que controlam a frutificação e maturação 

(PANDOLFINI, 2009). Grande parte desses estudos vem sendo realizada em 
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tomateiro, por ser considerado um modelo no estudo do desenvolvimento de frutos 

carnosos (PANDOLFINI, 2009). Campos et al. (2010) destacam a importância do 

tomateiro como modelo genético por ser uma espécie de elevado interesse 

econômico, capaz de unir as ciências básicas e aplicadas. Como um membro das 

Solanáceas, o tomateiro tem uma relação próxima com a batata (Solanum 

tuberosum), a pimenta (Capsicum annuum e outras espécies), a berinjela (Solanum 

melogena), o tabaco (Nicotina tabacum) e a petúnia (Petunia hybrida) (NEVINS; 

RICHARD, 1987). A grande variabilidade genética do tomateiro deu origem a 

grandes bancos de germoplasma contendo mutantes e espécies selvagens que são 

importantes ferramentas para o entendimento das bases bioquímicas e fisiológicas 

de diversos eventos, incluindo a frutificação (NEVINS; RICHARD, 1987). 

O conhecimento fisiológico da partenocarpia no tomateiro pode ser estendido 

para outras culturas que apresentam problemas com pegamento de frutos. No 

desenvolvimento normal, a decisão do pegamento é dependente do sucesso de uma 

completa polinização e fertilização. A fertilização após a polinização requer a 

germinação do grão de pólen, a penetração e o crescimento do tubo polínico até o 

óvulo, para que ocorra a fusão com a célula ovo (NITSCH, 1970).  

Fontes naturais de partenocarpia vêm sendo estudadas devido às 

perspectivas de aplicação prática na produção de frutos sem sementes em tomateiro 

(GORGUET et al., 2008). A partenocarpia natural é o resultado de causas genéticas, 

podendo ser obrigatória (resultado de esterilidade genética, o que requer 

propagação vegetativa) ou facultativa (a expressão de partenocarpia é dependente 

de condições ambientais) (ATHERTON; RUDICH, 1986). A existência de mutantes 

sem sementes é relatada em muitas espécies, as quais não são exploradas 

comercialmente como cultivares, devido ao fato de mutações de frutos 

partenocárpicos serem muitas vezes pleiotrópicas, sendo associadas a 

características desfavoráveis para programas de melhoramento, como a esterilidade 

masculina ou feminina. 

A obtenção de frutos partenocárpicos de tomateiro é de interesse industrial 

para a confecção de molhos e ketchups, uma vez que não é necessária a retirada de 

sementes durante o processamento do fruto, o que torna o processo mais ágil e 

menos oneroso (HAZRA; DUTTA, 2010). Outro aspecto comercial importante é o 

consumo in natura do tomate, sendo que a ausência de sementes pode incrementar 

a aceitação do fruto pelo consumidor (ROTINO et al., 1997). Além disso, as 
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sementes podem produzir substâncias que aceleram a deterioração do fruto, como 

já conhecido em melão e berinjela (PANDOLFINI, 2009). 

A independência do desenvolvimento do fruto quanto à fertilização é 

vantajosa para a horticultura quando a taxa de frutificação é baixa (PANDOLFINI, 

2009). Do ponto de vista agronômico, a partenocarpia pode ser uma solução 

interessante para os problemas de baixa viabilidade e baixa produção de pólen, 

ocasionados por diversos fatores ambientais como baixa luminosidade ou 

temperaturas extremas, afetando tanto cultivos em campo aberto quanto em casas 

de vegetação (HAZRA; DUTTA, 2010). Tais fatores ambientais desfavoráveis podem 

afetar tanto a maturação do pólen quanto a fertilização (PANDOLFINI, 2009). Sendo 

assim, a fertilização e a frutificação podem ser interrompidas por condições 

ambientais adversas, resultando em uma queda de produtividade. Neste caso, a 

frutificação pode ser frequentemente alcançada através da indução à partenocarpia 

(ATHERTON; RUDICH, 1986). 

Segundo Gorguet et al. (2008), a produção normal de pólen é restrita a 

uma faixa de temperatura específica, sendo por vezes necessárias vibrações 

mecânicas das flores, realizadas manualmente ou por abelhas, para garantir a 

liberação do pólen. Em casas de vegetação, a entomofilia muitas vezes não é 

eficiente, uma vez que o material utilizado para a cobertura das estufas apresenta 

filtros contra raios ultra-violetas, essenciais para orientação dos insetos e 

conseqüente  busca de pólen.  

Em tomateiro, a partenocarpia é considerada como uma ferramenta atrativa 

para solucionar problemas de frutificação em condições desfavoráveis (GORGUET 

et al., 2008). Segundo Atherton e Rudich (1986), há diferentes caminhos para a 

obtenção da partenocarpia genética em tomateiro, sendo a hibridização 

interespecífica uma potencial fonte. Gorguet et al. (2008) apontam cultivares 

oriundas de cruzamentos entre S. lycopersicum (espécie comercial) e espécies 

selvagens, como Solanum habrochaites e Solanum peruvianum que apresentam 

partenocarpia. Em comparação com cultivares modernas, variedades selvagens, 

conhecidas como “crioulas”, são altamente heterogêneas (FERNIE et al., 2006) e 

apresentam um grande valor potencial devido à diversidade de germoplasma que 

oferecem (RICK, 1978). As espécies selvagens abrangem uma vasta quantidade de 

variações genéticas naturais, podendo ser utilizadas como fonte de resistência a 

doenças e insetos e tolerância a estresse (RICK, 1986). 
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Mutações responsáveis por alterações no formato de frutos podem estar 

ligadas ao desenvolvimento do fruto sem a ocorrência de fecundação. Segundo Wu 

et al., (2011), a superexpressão do gene SUN leva ao desenvolvimento de frutos 

partenocárpicos, o que pode ser causado por uma possível alteração dos níveis de 

auxina ou sua distribuição no fruto (XIAO et al., 2008). 

Assim como SUN, a alteração na expressão de OVATE induz a uma alteração 

no formato do fruto. Tal gene é apontado por Liu et al. (2002) como responsável pela 

conversão do fruto do tomate de arredondado para formato semelhante a uma pêra. 

As diferenças morfológicas entre os frutos podem ser atribuídas, no que se refere ao 

mutante ovate, a uma bem definida modulação na proliferação e diferenciação 

celular no fruto (LIU et al., 2002).  

 

2.7 Micro-Tom como modelo genético e fisiológico 

 

Apesar das consideráveis vantagens da Arabidopsis como modelo genético, o 

conhecimento adquirido nesta espécie não pode ser aplicado a todas as outras 

espécies vegetais. Por possuir um fruto do tipo seco, Arabidopsis não é um modelo 

adequado para o estudo de frutos carnosos (MEISSNER et al., 1997). Além de não 

possuir frutos carnosos e climatéricos, a ausência de algumas outras características, 

tais como folhas compostas e tricomas multicelulares, sugere a necessidade da 

utilização de modelos vegetais alternativos para o estudo de diferentes eventos de 

desenvolvimento (CAMPOS et al., 2010). 

O tomateiro oferece um bom modelo para espécies cujos frutos também são 

carnosos (MEISSNER et al., 1997). É o sistema modelo favorito tanto para estudos 

genéticos clássicos quanto para estudos moleculares. Essa preferência é justificada 

por diversas características, tais como o fato de ser um diplóide simples, ter seu 

genoma repleto de marcadores convencionais e moleculares e possuir uma 

arquitetura de planta que facilita a detecção de uma enorme quantidade de 

variações hereditárias. Como resultado, o tomateiro possui uma grande quantidade 

de germoplasma disponível abrangendo espécies selvagens que se cruzam com o 

tomateiro cultivado. Vantagens adicionais do tomateiro como modelo são a 

simplicidade na sua manipulação devida ao fato de ser autógamo e de fácil cultivo, 
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ter sua cultura de tecidos já estabelecida e manter o status de cultura de grande 

importância econômica (RICK; YODER, 1988).  

Utilizando-se do mesmo raciocínio que faz o sucesso da Arabidopsis, ou seja, 

o pequeno tamanho, o ciclo de vida curto e a fácil transformação genética, foi 

desenvolvido um tomateiro-modelo capaz de contribuir para o estudo de genética e 

isolamento de genes importantes. Esse sistema é baseado em uma cultivar 

miniatura com hábito de crescimento determinado, denominada Micro-Tom 

(MEISSNER et al., 1997). A cultivar Micro-Tom (MT) torna possível a combinação 

dos benefícios diretos de se estudar uma cultura de interesse agronômico com o 

ciclo de vida curto e o pequeno porte desejáveis em um modelo biológico (CAMPOS 

et al., 2010).  

Outro fator que contribui para o fortalecimento de MT como um modelo 

genético e fisiológico é o grande número de mutações introgredidas nesse 

background.  Desse ponto de vista, mutantes de tomateiro constituem não somente 

uma fonte essencial da material vegetal para melhoristas como também uma 

ferramenta valiosa no isolamento de importantes genes que regulam padrões de 

desenvolvimento em tomateiro, cujos papéis funcionais estão agora sendo 

elucidados (LOZANO et al., 2009). 
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3 OBJETIVOS GERAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da mutação em 

formato de fruto ovate em eventos do desenvolvimento com importância agronômica, 

bem como estabelecer o papel de tal mutação em alterações hormonais durante o 

desenvolvimento do fruto.  
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4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Obter material quase isogênico à cv Micro-Tom contendo a mutação ovate, para 

que comparações acuradas pudessem ser realizadas.  

- Caracterizar a mutação ovate quanto às alterações morfológicas desde a formação 

do ovário nos primeiros botões florais até o crescimento do fruto após antese.   

- Verificar o impacto da mutação ovate no teor de sólidos solúveis do fruto, bem 

como na alteração no número de lóculos, peso dos frutos, matéria seca, peso das 

sementes e diâmetro da cicatriz peduncular. 

- Quantificar a perda de água dos frutos de MT e ovate durante o armazenamento e 

analisar o impacto da mutação na qualidade pós-colheita. 

- Estabelecer, por meio de análises histoquímicas, o papel da mutação ovate em 

alterações hormonais. 

- Analisar a influência da mutação ovate na formação de frutos partenocárpicos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Condições de cultivo 

 

Os experimentos foram realizados na casa de vegetação do Laboratório de 

Controle Hormonal do Desenvolvimento Vegetal, localizada no Departamento de 

Ciências Biológicas, ESALQ/USP, a qual possui sistema de irrigação automático (4 

vezes ao dia), temperatura média anual de 28°C, fotoperíodo de 11h/13h 

(inverno/verão), e radiação de 250-350 µmol m-2 s-1.  

Os genótipos foram semeados em vasos de 350 mL (20 sementes por vaso) 

e, após a formação da primeira folha verdadeira, transplantados individualmente 

para vasos de 350 mL (plantas onde foram analisadas partenocarpia, número de 

lóculos, teor de sólidos solúveis, peso do fruto e diâmetro da cicatriz peduncular) ou 

floreiras de 8 L (plantas que tiveram seus frutos expostos a ensaio GUS, teor de 

matéria seca, perda de peso do fruto e tempo de prateleira). Tanto o substrato de 

semeadura quanto o de transplantio contém uma mistura do substrato comercial 

Basaplant® e vermiculita, na concentração de 1:1. Foram adicionados 1g do 

fertilizante formulado NPK (10-10-10) e 4g de calcário por litro de substrato de 

semeadura. O substrato utilizado para o transplantio das mudas se diferencia do 

substrato utilizado para semeadura somente na concentração de fertilizante, 

sofrendo a adição de 4 g/L de NPK 10-10-10. O mesmo fertilizante foi utilizado como 

cobertura no início da floração e no início da frutificação, sendo aplicados 0,5 g por 

vaso. Foram realizadas aplicações foliares semanais com o fertilizante Peters® 

(2g/L). 

 

5.2 Material vegetal 

 

A mutação ovate, introgredida no background genético Micro-Tom durante a 

realização do projeto, está descrita na Tabela 1, que conta também com a descrição 

dos genótipos DR5::GUS e ARR5::GUS, que já se encontravam no background MT 
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e foram utilizados durante o trabalho para a obtenção dos duplos-mutantes ovate 

DR5::GUS e ovate ARR5::GUS. 

Tabela 1 - Descrição dos genótipos utilizados no estudo 

 

5.3 Obtenção dos genótipos 

 

As plantas transgênicas DR5::GUS e ARR5::GUS já faziam parte da coleção 

de genótipos do Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento Vegetal  

(www.esalq.usp.br/tomato). A mutação ovate, oriunda de uma cultivar local, foi 

introgredida na cultivar MT durante o presente trabalho. A introgressão consistiu em  

seis retrocruzamentos, onde a cultivar MT sempre foi utilizada como receptora de 

pólen. A triagem foi realizada com base no formato do fruto, sendo importante 

lembrar que a mutação ovate, por ser recessiva, é visualizada somente quando em 

homozigose.  

Os duplos mutantes ovate DR5::GUS e ovate ARR5::GUS foram obtidos 

através do cruzamento entre os materiais transgênicos DR5::GUS e ARR5::GUS e o 

mutante em formato de fruto ovate. Os duplos-mutantes foram triados com 

canamicina na geração F3, selecionando-se plantas resistentes ao antibiótico 

(presença do marcador nptII que co-segrega com os transgenes DR5 e ARR5).  

Anteriormente, em F2, o mesmo genótipo havia sido triado para formato de fruto, 

Mutantes Função gênica Característica morfológica Ref. 

ovate (o) 
Regulador negativo da 

expansão celular Frutos alongados (pear-shaped). 
LIU et al., 

2002 

DR5::GUS 

Promotor responsivo sintético 
para auxina (TGTCTC) 

fundido com o gene repórter  
gusA 

Plantas apresentam atividade 
GUS em locais onde há acumulo 

de auxina  

DOBBSS et 
al., 2010 

MARTÍ et al., 
2010 

ARR5::GUS 

Promotor responsivo de 
citocinina de Arabidopsis 

fundido com o gene repórter  
gusA  

Plantas apresentam atividade 
GUS em locais de acúmulo 

endógeno de citocinina ou que 
respondem à aplicação do 

hormônio. 

 
D’AGOSTINO 

et al., 2000 
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onde foram selecionadas plantas que apresentavam ovate em homozigose, como 

exemplificado na obtenção do duplo-mutante ovate DR5::GUS (Figura 2).  

 

 
Figura 2 - Obtenção do duplo-mutante ovate DR5::GUS. As triagens para a obtenção do material 

vegetal desejado ocorreram em F2 (seleção para ovate) e F3 (seleção para DR5::GUS e 
ARR5::GUS) 

 

5.4 Peso, teor de sólidos solúveis, número de lóculos e produtividade média 

 

 Os frutos oriundos das plantas que compuseram os controles polinizados de 

MT e ovate, no experimento de partenocarpia, foram avaliados em relação ao 

número de lóculos, teor de sólidos solúveis e peso. Para isso, após pesados em 

balança analítica, os frutos foram cortados ao meio para a contagem do número de 

lóculos e avaliação do teor de sólidos solúveis por meio de um refratômetro (Atago 

PR-101, Bellevue, WA). A pesagem dos frutos possibilitou o cálculo da produtividade 

média de cada genótipo, obtida dividindo-se o peso total dos frutos pelo número total 

de plantas avaliadas. 

Os frutos tiveram ainda a área da cicatriz peduncular extirpada do restante do 

fruto. Tal área foi fotografada em lupa e foram realizadas medições do diâmetro da 

cicatriz peduncular através do programa Leica Application Suite - LAS. 
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5.5 Avaliação da perda de água dos frutos  

 

Tal experimento foi realizado com intuito de avaliar o impacto da alteração no 

diâmetro da cicatriz peduncular em ovate na perda de água do fruto. Os frutos dos 

genótipos MT e ovate foram selecionados no mesmo estágio (completamente 

maduros) e acondicionados em recipientes plásticos que permitiam trocas gasosas 

com o ambiente externo. 10 frutos de MT e 8 frutos de ovate foram pesados em 

balança analítica a cada três dias até os 21 dias pós colheita.  

 

5.6 Avaliação do tempo de prateleira 

 

Os mesmos frutos utilizados na avaliação de perda de água foram 

classificados em apropriados e inapropriados para o consumo aos 21 dias após a 

colheita. Foram considerados inapropriados os frutos que apresentaram perda de 

firmeza na polpa, podridão e/ou dano externo que impossibilitaria a comercialização 

do produto.  

 

5.7 Avaliação da matéria seca 

 

Este experimento contou com 2 tratamentos (MT e ovate) e 10 repetições. 

Após pesados, os frutos foram deixados em estufa a 60 ºC. Ao fim de 5 dias foram 

retirados e pesados novamente. O teor de matéria seca foi calculado em relação ao 

peso fresco através da seguinte equação: MS(%)= PS/PF X 100, onde MS= matéria 

seca; PS= peso seco e PF= peso fresco. 
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5.8 Caracterização da antese em MT 

 

Foram marcadas 5 flores de cada medida (2,3,4,5,6,7,8 e 9 mm) e contatos o 

número de dias que tais flores levavam para ter suas pétalas totalmente abertas. As 

medidas foram aferidas por meio de paquímetro digital. 

 

5.9 Medição de ovário e frutos e ensaio histoquímico  

 

Para o acompanhamento do desenvolvimento floral dos genótipos MT e ovate 

foram utilizados os genótipos MT DR5::GUS, MT ARR5::GUS e os duplo-mutantes 

ovate DR5::GUS e ovate ARR5::GUS.  

Foram medidos, cortados e expostos ao teste histoquímico com 5-bromo-4-

chloro-3-indolyl glucuronide (X-gluc), ovários e frutos representativos de 6 estágios 

de desenvolvimento: menor botão  floral passível de emasculação; flor que 

apresenta sépalas proeminentes; antese; fruto após a queda das pétalas; fruto 

despontando cujas sépalas apresentam-se totalmente abertas; fruto onde as sépalas 

encontram-se em curvatura contrária ao mesmo. As medidas dos ovários e dos 

frutos até 5 dias após a antese foram aferidas através do programa Leica Application 

Suite – LAS. Os frutos de 11 e 16 dias após a antese foram fotografados por câmera 

fotográfica e tiveram suas medidas aferidas com o auxílio do programa ImageJ 

(disponível em: http://rsbweb.nih.gov/ij). 

Após fotografados e medidas as dimensões de frutos e ovários, os mesmos 

foram cortados e colocados em solução de  X-gluc, conforme  Jefferson et al., 

(1987), por 24 horas, sendo posteriormente colocados em álcool 70. Após a 

descoloração proporcionada pelo álcool, o material foi fotografado em lupa.  

 

5.10 Teste de partenocarpia 

 

Para se avaliar a partenocarpia de MT e ovate, foram utilizadas 30 plantas de 

cada genótipo. Destas 30 plantas, 20 foram emasculadas e 10 utilizadas como 

controle, sendo para isso manualmente polinizadas após a emasculação. A 
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polinização de todo o controle foi realizada com pólen do genótipo MT. A 

emasculação consiste na retirada de todos os estames da flor, visando o 

impedimento do acesso dos grãos de pólen ao estigma de uma mesma flor 

(autofecundação).   

Foram emasculadas em cada planta 3 flores da primeira inflorescência e 3 

flores da segunda, totalizando 6 flores emasculadas por planta. Em cada planta 

foram avaliados o tamanho e peso dos frutos, bem como a taxa de frutificação (nº de 

frutos estabelecidos X 100/ nº de flores emasculadas). Os frutos foram colhidos, 

pesados e medidos no início do processo de maturação, quando visualizada a 

primeira alteração na coloração. Para a obtenção de tais dados, foram utilizadas 

uma balança de precisão e um paquímetro digital. 

 

5.11 Avaliação do peso das sementes  

 

O peso médio de 100 sementes foi obtido para os genótipos MT e ovate. O 

experimento contou com 10 repetições (lotes de 100 sementes), que foram pesadas 

em uma balança de precisão (quatro casas decimais). 

 

5.12 Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos nos experimentos foram analisados através do programa 

estatístico R, versão 3.0.2 (2013). Após serem expostos ao teste de normalidade, os 

dados tiveram sua variância analisada. Os dados que apresentaram distribuição 

normal tiveram suas médias comparadas pelo teste de Student.  Os dados que não 

apresentaram distribuição normal tiveram suas médias comparadas através do teste 

de Wilcoxon. Todos os experimentos contidos nesse trabalho foram conduzidos em 

delineamento inteiramente casualizado. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Introgressão de ovate no background MT 

 

 A introgressão visa à obtenção de uma linhagem quase isogênica, onde 

qualquer alteração fenotípica verificada no genótipo pode ser atribuída à mutação 

em somente um gene. A utilização de linhas quase isogênicas permite que 

caracteres possam ser estudados e comparações na ação de um gene ou efeito de 

seu alelo possam ser realizadas sem que haja interferência ou distúrbios resultantes 

da diferença de backgrounds (SMITH; RITCHIE, 1983). A realização da introgressão 

do alelo mutado ovate no backgroud MT (Figura 3) possibilitou a obtenção de duplos 

mutantes com o objetivo de monitorar a distribuição espacial dos hormônios vegetais 

auxina e citocinina, uma vez que os transgênicos DR5::GUS e ARR5::GUS também 

se encontravam no background MT. Duplos mutantes são ferramentas interessantes 

no estudo de funções gênicas bastante utilizadas no Laboratório de Controle 

Hormonal do Desenvolvimento Vegetal (CAMPOS et al., 2009). A 

Figura 4 ilustra algumas alterações fenotípicas que podem ser atribuídas à 

mutação em ovate, como número de lóculos, formato e diâmetro da cicatriz 

peduncular do fruto. 
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Figura 3 - Introgressão do alelo mutado ovate no background genético Micro-Tom (MT). (1) 

Porcentagem teórica do genoma de MT. (2) Tempo necessário para se chegar à 
respectiva geração. (3) Genótipo utilizado como receptor de pólen. (4) Genótipo utilizado 
como doador de pólen. O genótipo obtido ao fim de 6 retrocuzamentos, após triado, é 
considerado uma linhagem quase isogênica 
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Figura 4 - Alterações fenotípicas no fruto oriundas da introgressão do alelo mutado ovate (B, D e F) e 

o controle MT (A, C e E).  (A e B) Redução no número de lóculos no mutante em relação à 
MT. (C e D) Alteração no formato do fruto, que se mostra mais alongado em relação ao 
controle. (E e F) Redução no diâmento da cicatriz peduncular em ovate.  Escala = 1cm 
(figuras A, B, C e D) e 4 mm (figuras E e F) 

 

6.2 Caracterização fenotípica de ovate 

 

Apesar de já clonado (LIU et al., 2002), pouco se sabe a respeito das proteínas 

que contém o domínio OVATE em plantas, sendo seus mecanismos moleculares e 

função desconhecidos (WANG et al., 2007).  A caracterização do efeito de ovate em 

tomateiro, realizada por Liu et al. (2002) abordou somente as alterações no formato 

do fruto, sendo a caracterização mais abrangente realizada em Arabdopsis (WANG 

et al., 2007). Portanto, pode-se dizer que pouco se sabe sobre ovate, tanto sua 

função molecular quanto seus efeitos gênicos necessitam ainda de caracterização. 

O efeito de um gene pode ser inferido através da observação de fenótipos 

associados a variações alélicas, sendo que a análise de genótipos que estão no 

mesmo background genético pode fornecer resultados valiosos. 

Por promover alterações no fruto, é interessante, do ponto de vista fisiológico, 

que seja desvendada a relação entre ovate e os hormônios vegetais intimamente 

ligados ao processo de frutificação do tomateiro. Por estar presente em diversas 

cultivares, torna-se importante a caracterização do impacto dessa mutação em 

características de interesse agronômico.  
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6.2.1 Determinação do diâmetro da cicatriz peduncular, variação do número 

de lóculos e teor de matéria seca 

 

Nossa hipótese de trabalho é de que a mutação em ovate é responsável por 

muitas alterações fenotípicas no fruto, além do seu formato. Utilizando linhagens 

quase isogênicas, no presente trabalho, foi demonstrado inequivocamente que a 

mutação ovate é responsável pela redução no diâmetro da cicatriz peduncular, bem 

como no teor de matéria seca e número de lóculos do fruto (Figura 5).  

É chamada cicatriz peduncular a marcação resultante do destacamento do 

fruto de seu pedúnculo (Figura 4E-F). A redução do diâmetro da cicatriz poderia 

resultar em uma menor chegada de carboidratos aos frutos, o que sugere uma 

redução no teor de sólidos solúveis em ovate, como será abordado no item 6.4.1. A 

cicatriz peduncular é uma estrutura que está relacionada à perda de água pelo fruto 

após sua colheita, fator este intimamente ligado à qualidade do fruto e a ao tempo 

que o mesmo ficará disponível ao consumidor no mercado, como será abordado no 

item 6.4.2.  

O melhoramento genético resultou em cultivares com uma maior quantidade 

de número de lóculos (CONG et al., 2008) o que indiretamente proporciona um 

aumento no peso do fruto. A diminuição no número de lóculos em ovate, por resultar 

em uma potencial redução de peso, seria um aspecto indesejável do ponto de vista 

do melhoramento causado pela referida mutação.  Porém, a diminuição do número 

de lóculos pode estar relacionada ao aumento do teor de matéria seca apresentado 

pelo mutante, esta sim uma característica desejável, pela possibilidade de estar 

relacionada a um incremento nutricional ou a melhorias organolépticas no fruto. 

O mutante ovate normalmente também apresenta uma proeminência na 

porção estilar do fruto (dados não mostrados), a qual não é preenchida pelo tecido 

locular, mas sim por um tecido que aparenta ter menor teor de água. Tal 

característica, somada à diminuição do número de lóculos, pode ser responsável 

pelo aumento nos teores de matéria seca nos frutos de ovate.  
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Figura 5 - Características fenotípicas do fruto alteradas pela mutação ovate. (A) Diâmetro da cicatriz 
peduncular. (B) Teor de matéria seca. (C) Número médio de lóculos. * e *** significam P < 
0,05 e P < 0,001, respectivamente, de acordo com o teste-t de Wilcoxon 
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6.2.2 Determinação do peso médio de 100 sementes 

 

O desenvolvimento da semente consiste em três estágios: divisão celular, 

diferenciação celular e maturação (DOGANLAR et al., 2000). Durante a primeira 

fase, a morfogênese, é definida a polaridade do corpo vegetal, com a especificação 

dos ápices caulinar e radicular e a formação do tecido embrionário. Durante a 

segunda fase, ocorre a maturação do embrião, caracterizada pelo acúmulo de 

reservas armazenadas. Na fase final, o embrião se prepara para a dessecação, 

entrando em um período de repressão do desenvolvimento (WEST; HARADA, 

1993). As relações entre transições no desenvolvimento, ação dos hormônios e a 

fisiologia do desenvolvimento da semente ainda não são bem compreendidas 

(CASTRO; HILHORST, 2006).  

Cultivares “grape”, onde a mutação ovate frequentemente se encontra 

(RODRÍGUEZ et al., 2011), apresentam geralmente sementes menores, portanto 

mais leves, do que as apresentadas por outras cultivares convencionais. No 

presente trabalho, constatou-se que a mutação ovate diminui o peso das sementes 

(Figura 6), indicando que essa mutação é um dos componentes que contribui para o 

diminuto tamanho de semente característico das cultivares “grape”. As alterações 

nos níveis hormonais do ovário durante o desenvolvimento do fruto (ver item 6.3.3) 

podem ser responsáveis pela redução do peso médio das sementes de ovate. 

Alternativamente, pode haver alteração na dinâmica hormonal da própria semente 

durante o seu desenvolvimento.   

Os altos níveis de auxina característico do desenvolvimento inicial do fruto 

(ver Figura 1) sugerem que processos regulados pela auxina podem ser importantes 

nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, auxiliando talvez no 

sustento da rápida taxa de divisão celular requerida para a construção do embrião 

no estágio globular (MICHALCZUK et al., 1992). A redução no tamanho da semente 

de ovate sugere que durante as primeiras fases do desenvolvimento do ovário possa 

haver uma diminuição nos níveis hormonais em relação ao controle MT, 

particularmente nos níveis de citocinina, a qual é importante tanto para manter as 

taxas de divisão celular no embrião em formação quanto para estabelecer drenos 

para acumular reservas no endosperma.  



 

Figura 6 - Peso médio de 100 sementes. *** significa 
 
 

6.3 Caracterização do desenvolvimento do ovário

 

Apesar de muitos

TANKSLEY, 2004; BREWER 

RODRÍGUEZ et al., 2011

fenotípica de ovários e 

nenhum deles utilizou 

fenotípicas ao longo do desenvolvimento do fruto

utilizam-se de cultivares de uso agronômico que carregam 

limitam suas análises ao índice de formato (shape index), valor alcançado dividindo

se o diâmetro equatorial do fruto por seu diâmetro polar

Entender as alterações

desenvolvimento do ovário elas ocorrem é fundamental para a compreensão do 

papel desse gene no processo de frutificação. Para tal fim, a caracterização do 

desenvolvimento floral do próprio MT mostrou

 

6.3.1 Caracterização dos estágios florais de MT

 

Para se proceder às análises previstas no projeto, tornou

realização de um experimento visando caracterizar os estágios da floração em MT, 

Peso médio de 100 sementes. *** significa P < 0,001, de acordo com o teste

Caracterização do desenvolvimento do ovário  

muitos trabalhos (LINDSTROM, 1927; HOUGHTALING, 

REWER et al., 2007; GONZALO; VAN DER

, 2011, 2013) englobarem, em certo nível, a caracterização 

 frutos de genótipos que apresentam alelos mutados

utilizou linhagens quase isogênicas  ou  abordou

ao longo do desenvolvimento do fruto. Normalmente

se de cultivares de uso agronômico que carregam a

limitam suas análises ao índice de formato (shape index), valor alcançado dividindo

se o diâmetro equatorial do fruto por seu diâmetro polar.  

Entender as alterações ocorridas pela mutação em OVATE e em qual fase do 

desenvolvimento do ovário elas ocorrem é fundamental para a compreensão do 

papel desse gene no processo de frutificação. Para tal fim, a caracterização do 

desenvolvimento floral do próprio MT mostrou-se necessária. 

Caracterização dos estágios florais de MT 

Para se proceder às análises previstas no projeto, tornou

realização de um experimento visando caracterizar os estágios da floração em MT, 

45 

 
acordo com o teste-t de Student 

; HOUGHTALING, 1935; 

; VAN DER KNAAP, 2008; 

certo nível, a caracterização 

frutos de genótipos que apresentam alelos mutados ovate, 

abordou alterações 

Normalmente, tais trabalhos 

a mutação ovate e 

limitam suas análises ao índice de formato (shape index), valor alcançado dividindo-

ocorridas pela mutação em OVATE e em qual fase do 

desenvolvimento do ovário elas ocorrem é fundamental para a compreensão do 

papel desse gene no processo de frutificação. Para tal fim, a caracterização do 

Para se proceder às análises previstas no projeto, tornou-se necessária a 

realização de um experimento visando caracterizar os estágios da floração em MT, 
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culminando com a antese. Para isso, foram marcadas flores de diferentes tamanhos 

e contados os dias que as mesmas levavam para chegar à antese. Tal dado nos 

permitiu estimar o número de dias antes da antese de uma flor com relação ao seu 

tamanho e o acompanhamento do desenvolvimento do ovário. É importante destacar 

que experimentos prévios nos mostraram a extrema variação da relação 

tamanho/dias antes da antese, e que tal relação é provavelmente muito dependente 

de fatores ambientais. Os dados obtidos, retratados na tabela 2, deram origem à 

Figura 7, onde as imagens correspondem às medidas utilizadas na tabela.  Mais do 

que fornecer uma ligação entre comprimento da flor e dias que faltam para a antese, 

tal experimento contribuiu para a definição dos estágios mais marcantes do 

desenvolvimento floral de MT, tendo como base somente a morfologia externa da 

flor e do ovário. O acompanhamento completo do desenvolvimento floral de 

tomateiro pode ser verificado no trabalho de Brukhin et al. (2003), onde os autores 

separam a ontogenia do tomateiro em 20 estágios com base no desenvolvimento do 

carpelo e do estame e fazem a ligação entre tais estágios e o respectivo 

comprimento da flor. 

 

Tabela 2 - Comprimento da flor (mm) e estimativa da quantidade de dias que faltam para a antese em 

Micro-Tom 

Comprimento 

da flor (mm) 

Dias antes 

da antese 

2 12 

3 10 

4 8 

5 7 

6 4 

7 3 

8 2 

9 1 
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Figura 7 - Desenvolvimento floral do modelo Micro-Tom e os dias correspondentes para a antese. O 
estágio classificado como pré-antese pode ocorrer tanto um dia antes da antese quanto 
no mesmo dia da abertura total da flor 

 

6.3.2 Medições dos ovários e frutos em MT e ovate 

 

O acompanhamento do desenvolvimento floral permitiu a escolha dos 

estágios mais marcantes em MT, a serem também acompanhados em ovate. O 

acompanhamento do desenvolvimento dos ovários e frutos originou a Figura 8, onde 

o desenvolvimento floral e a frutificação de MT e ovate podem ser observados e 

comparados. 
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Figura 8 - Desenvolvimento da flor, ovário e fruto de Micro-Tom (MT) e ovate. A escala presente nas 
imagens de fundo azulado corresponde a 2 mm, enquanto nas imagens de fundo preto 
corresponde a 1 cm. Pode-se notar que as alterações fenotípicas no ovário se expressam 
já no início do desenvolvimento, antes mesmo da antese (-Xd) culminando com uma 
dramática alteração no formato do fruto aos 16 dias após antese (+Xd) 

 

Foram tomadas as medidas dos ovários e frutos de MT e ovate nos sentidos 

transversal (largura) e longitudinal (comprimento) nos 6 estágios retratados na 

Figura 9. Desde o início do desenvolvimento, o ovário de ovate apresenta um 

aumento de tamanho no sentido longitudinal em relação à MT (Figura 9A). Tal 

diferença de tamanho tende a ser maior à medida que o fruto se desenvolve. O 

inverso acontece quando se compara as medidas transversais dos genótipos (Figura 

9B). Durante todo o seu desenvolvimento, o ovário de ovate apresenta uma redução 

em sua medida transversal quando comparado à MT. A formação do fruto resulta da 

relação entre divisão e expansão celular, sendo que o controle desses dois 

fenômenos do desenvolvimento determina de forma crucial o formato e o tamanho 
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final do fruto (JOUBÈS et al., 2000). Portanto, a diferenciação fenotípica 

apresentada pelos frutos do mutante pode estar ligada a uma alteração nos padrões 

de divisão ou expansão celular nos ovários.  

Como foi dito anteriormente, sabe-se que as proteínas codificadas pelos 

genes da família ovate são repressores do crescimento, podendo influenciar tanto a 

biossíntese de giberelina e expansão celular quanto a formação da parede celular 

secundária (WANG et al., 2007, 2011; LI et al., 2011). Como a mutação utilizada no 

trabalho é uma perda de função de OVATE (LIU et al., 2002), seria esperado que tal 

mutação acarretasse frutos maiores, o que corresponde ao fenótipo apresentado por 

ovate no sentido longitudinal. Porém a perda de função de um repressor do 

crescimento dificilmente explicaria a redução nas dimensões do fruto de ovate no 

sentido transversal. Tal fato pode ser explicado pela redução no número de lóculos 

(Figura 4 A e B) ou alterações hormonais (ver item 6.3.3) apresentados pelo 

mutante.  
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Figura 9 - Medidas dos ovários e frutos de Micro-Tom (MT) e ovate. Dias antes da antese = - Xd; dias 
após antese = + Xd. * e *** significam P < 0,05 e P < 0,001, respectivamente, de acordo 
com o teste-t de Student ou de Wilcoxon 

 

6.3.3 Ensaio histoquímico 

 

A região promotora sintética DR5, contem 9 repetições invertidas de 

sequências contendo o elemento de resposta à auxina (AuxRE) TGTCTC e um 

promotor mínimo CaMV35S. Quando na presença de auxina, esse promotor permite 

a transcrição do gene reporter gusA que, reagindo com o substrato 5-bromo-4-
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chloro-3-indolyl glucuronide (x-gluc), resulta em um produto de coloração azul 

(ULMASOV et al., 1997). Tal construção permite a visualização dos locais onde a 

auxina está presente. O ARR5 é a região promotora de um gene de resposta a 

citocinina isolado em Arabidopis fusionado ao gene gusA. De modo análogo a 

DR5::GUS, o ARR5::GUS pode ser  utilizada no exame da distribuição espacial de 

citocinina (D’AGOSTINO et al., 2000). 

Através do ensaio histoquímico, pode-se visualizar as áreas onde estão 

concentrados os hormônios auxina e citocinina (Figura 10). Podemos notar que o 

mutante ovate apresenta menores concentrações hormonais, tanto de auxina quanto 

de citocinina, nos estágios iniciais do desenvolvimento. Esta menor concentração, 

mais notavelmente de citocinina, poderia resultar em uma menor divisão celular no 

sentido transversal. A menor proliferação celular no sentido transversal em ovate 

poderia explicar a diferença apresentada entre os genótipos em suas dimensões. 

Este cenário se inverte nos estágios subseqüentes, onde a concentração de auxina 

e citocinina se sobressaem em ovate em relação à MT. Neste estágio, o ovário de 

ovate é maior no sentido longitudinal, enquanto sua largura, embora sempre menor, 

tende a se aproximar à de MT (Figura 9). É importante ressaltar que OVATE é 

expresso no início do desenvolvimento floral, apesar de seus transcritos poderem 

ser detectados duas semanas após a antese, coincidindo com a etapa de formação 

do fruto (LOZANO et al., 2009). 

Embora as alterações na distribuição hormonal em ovate verificadas nos 

experimentos sejam capazes de explicar a alteração fenotípica apresentada por seu 

fruto, há ainda a hipótese de que o fenótipo ovate se dê independentemente de 

alterações nos hormônios auxina e citocinina. Sabe-se que, em Arabidopsis, o 

complexo KNOX-OVATE está envolvido na repressão da formação da parede 

secundária (LI et al., 2011). Ou ainda, tal fenótipo poderia ser relacionado com um 

aumento nas concentrações de giberelina, outro hormônio importante para a 

formação de frutos. Nesse sentido, Wang et al. (2007) estudaram um mutante de 

Arabidopsis que apresenta elevada expressão de uma proteína da família OVATE 

(AtOFP1) e concluíram que tal proteína é um repressor tanscricional da expansão 

polar da célula, sendo que  tal proteína regula negativamente o gene AtGA20ox1, 

importante na biossíntese de giberelina. A alteração nos níveis de giberelina no fruto 

poderão ser confirmadas através do ensaio histoquímico com o duplo mutante ovate 

GARE::GUS. A construção GARE::GUS (ROGERS et al., 1994) já se encontra no 
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Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento Vegetal e necessita ainda 

ser introduzida na cultivar MT, quando, através de cruzamento com o mutante ovate 

poderá originar o duplo-mutante.  

Wang et al. (2013), em análise de trascriptoma do tecido do pedicelo de 

tomateiro, concluíram que proteínas da família OVATE são reguladas negativamente 

na camada de abscisão durante a abscisão do fruto. Infelizmente, nossos ensaios 

histoquímicos não foram conduzidos até o amadurecimento e abscisão do fruto, 

impossibilitando a análise da distribuição hormonal no pedicelo durante essa fase do 

desenvolvimento. Podemos, porém, notar um maior acúmulo de citocinina na 

camada de abscisão em ovate, especificamente durante a antese e aos 5 dias pós 

antese. Apesar da citocinina não ser apontada como um hormônio chave no controle 

da abscisão do fruto, um ensaio histoquímico mais abrangente, englobando as fases 

de amadurecimento até a abscisão do fruto, poderia esclarecer se o envolvimento de 

OVATE no controle da abscisão se dá através da modulação da distribuição de 

citocinina no pedicelo.  
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Figura 10 - A coloração azul indica as áreas onde os hormônios auxina (DR5) e citocinina (ARR5) 
estão concentrados nos ovários e frutos de MT e ovate. Dias antes da antese = - Xd; dias 
após antese = + Xd. A barra de escala indica = 500µ em -12d; 2 mm em -3d,  antese e 
+5d; 1 cm em +11d e +16d 

 

6.4 Caracterização agronômica de ovate 

 

Neste tópico serão abordados impactos oriundos da mutação em OVATE em 

caracteres de interesse agronômico. Tal mutação está presente em várias cultivares 

comerciais e é de importância fundamental para a obtenção de tomates de formato 

ovalado. A preferência por determinado tipo de formato depende do tipo de produto 

a que se destina o tomate, configurando-se as cultivares com frutos do tipo 

periforme e oblongo as preferidas para produção de frutos pelados inteiros e 

também para produção de tomate em cubos (SILVA et al., 2003).  
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6.4.1 Determinação da produtividade e do teor de sólidos solúveis 

 

A produtividade é uma questão central na manutenção de qualquer atividade 

agrícola. A busca por cultivares mais produtivas vem norteando programas de 

melhoramento genético em várias culturas. Se, para o produtor, a produtividade é 

uma questão de fundamental importância, para o consumidor o sabor é um dos 

quesitos que ocupa o primeiro plano na escolha de um alimento. O sabor de frutas e 

dos vegetais depende do gosto (balanço entre doçura e azedume, ou acidez) e 

aroma (concentrações de compostos voláteis) (MALUNDO et al., 1995; KADER, 

2008). A doçura é determinada pela concentração dos açucares predominantes e o 

azedume ou acidez é determinado pela concentração de ácidos orgânicos (KADER, 

2008). O teor de sólidos solúveis é um índice de refração que indica a proporção (%) 

de sólidos dissolvidos em uma solução (BECKLES, 2012). A avaliação dos sólidos 

solúveis por refratômetro inclui açúcares, ácidos orgânicos, pectinas solúveis, ácido 

ascórbico, antocianinas e outros compostos fenólicos (KADER, 2008). O teor de 

sólidos solúveis é diretamente proporcional ao rendimento industrial, sendo que 

quanto maior o teor de sólidos solúveis (ou ºBrix), menor será o gasto de energia no 

processo de concentração da polpa. Em termos práticos, para cada aumento de um 

grau Brix na matéria-prima, há um incremento de 20% no rendimento industrial 

(SILVA et al., 2003).  

Por fazer parte de muitas cultivares “grapes” ou “cherry” (Rodríguez et al., 

2011), é importante o entendimento do impacto da mutação ovate na produtividade e 

no teor de sólidos solúveis do fruto. Espera-se que mutações que estejam presentes 

em cultivares que passaram por um amplo processo de melhoramento genético 

tenham impactos positivos no desempenho agronômico das mesmas. No entanto, o 

que foi verificado no genótipo ovate, no que se refere à produtividade e teor de 

sólidos solúveis, não respeita esse raciocínio. Através da observação da Figura 11, 

pode-se perceber que a mutação ovate é responsável pela diminuição da 

produtividade e do teor de sólidos solúveis, quando comparada ao controle MT. É 

importante salientar que produtividade e teor de sólidos solúveis são parâmetros de 

suma importância agronômica, sendo ambos foco de muitos programas de 

melhoramento.  
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Figura 11 - Produtividade média e teor médio de sólidos solúveis (ºBrix) apresentados pelos 

genótipos MT e ovate. *** significa P < 0,001, de acordo com o teste-t de Student (A) e 
Wilcoxon (B) 

 

6.4.2 Medição da perda de peso e determinação do tempo de prateleira 

 

A redução da perda de água durante o período de pós-colheita é critica para a 

manutenção da qualidade dos vegetais. Após a colheita, o suprimento de água pelas 

raízes é encerrado e a habilidade para resistir à perda de água é dependente, entre 

outros fatores, da resistência da superfície ao movimento do vapor de água quando 

os estômatos estão fechados (SHEWFELT; BRUCKNER, 2000). Em frutos de 

tomateiro a perda de peso está diretamente relacionada à perda de água, decorrente 
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da alta taxa de respiração através da cicatriz peduncular (ANDRADE JÚNIOR et al., 

2005). 

Os genótipos MT e ovate foram testados quanto à variação na perda de peso 

ao longo do tempo. As amostras foram pesadas a cada 3 dias durante 21 dias. 

Pode-se notar que a dinâmica da perda de peso ao longo do tempo foi semelhante 

em MT e ovate (Figura 12A). No entanto, o mutante apresentou uma menor 

diminuição em seu peso ao final da avaliação, como pode ser verificado na Figura 

12B. A Figura 12C mostra a porcentagem de peso perdida pelos genótipos ao longo 

do tempo. 

O tempo de prateleira é um parâmetro utilizado para se estimar o tempo em 

que o fruto manterá um bom aspecto visual após sua colheita, estando apto para a 

comercialização. O tempo de prateleira mantém uma relação inversamente 

proporcional à perda de água pelo fruto, dimensionada indiretamente pela aferição 

do seu peso. Pode-se notar que o genótipo que perdeu menos peso (ovate) manteve 

uma maior porcentagem de frutos comercializáveis após 24 dias contados a partir da 

sua colheita (Figura 12D). Pode-se então, através da análise dos dados de perda de 

peso (Figura 12A, B e C), e por ultimo, do tempo de prateleira, inferir que ambas as 

variáveis estão relacionadas, mantendo também relação com o diâmetro da cicatriz 

peduncular (Figura 5A), que apresenta menores dimensões em ovate. 

 



57 
 

  

Figura 12 - Diferença entre os genótipos MT e ovate em relação à perda de água e comportamento 
pós-colheita. (A) Redução do peso ao longo de 21 dias. (B) Redução do peso (em %) em 
relação ao peso inicial após 21 dias. (C) Porcentagem de peso perdida ao longo de 21 
dias. (D) Porcentagem de frutos apropriados para consumo 24 dias após a colheita. *** 
significa P < 0,001, de acordo com o teste-t de Student 

 

6.4.3 Partenocarpia, peso médio e taxa de pegamento dos frutos 

 

Por ser responsável pela alteração no formato do fruto, pensou-se que a 

mutação ovate poderia estar relacionada à formação de frutos partenocárpicos. Tal 

hipótese foi refutada, como pode ser verificado na Figura 13. A observação de uma 

menor porcentagem de frutos partenocárpicos em relação à MT corrobora as 

observações realizadas com base no ensaio histoquímico (Figura 10), pois, uma vez 

em que há menores concentrações de auxina e citocinina em ovate durante os 

estágios iniciais, pode-se inferir que a taxa de partenocarpia seja menor que em MT.  

É interessante observar a diferença apresentada por ovate em comparação à 

MT em relação ao peso médio dos frutos (Figura 13A) e taxa de pegamento dos 

frutos (Figura 13B) entre os controles polinizados. Fica claro que a mutação ovate, 
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além de reduzir o peso médio dos frutos, também é responsável pela diminuição da 

taxa de pegamento dos mesmos. 

 

Figura 13 - Peso médio (A) e taxa de pegamento dos frutos (B) de MT e ovate polinizados e não 
polinizados. * significa P < 0,05, de acordo com o teste-t de Student ou de Wilcoxon 
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7 CONCLUSÃO 

 

Através da realização de ensaios histoquímicos e medições em ovários e 

frutos, foi possível concluir que OVATE, um suposto regulador negativo do 

crescimento vegetal, está envolvido nos estágios iniciais do desenvolvimento floral 

através da modulação da distribuição e concentração hormonal. Pode-se inferir que 

a mutação ovate altera a dinâmica hormonal no fruto, fazendo com que o mesmo 

tenha uma menor quantidade (ou sensibilidade) de hormônios no início do seu 

desenvolvimento. No entanto, não está claro como essas alterações hormonais 

poderiam contribuir para a promoção do crescimento longitudinal e/ou inibição do 

crescimento radial, culminando com o fenótipo de fruto alongado. A protuberância 

verificada na porção estilar do fruto, provavelmente oriunda do acúmulo local de 

auxina, e a diminuição no número de lóculos podem influenciar no maior teor de 

matéria seca apresentado pelo genótipo ovate. A mutação é também responsável 

pela diminuição do teor de sólidos solúveis, peso médio dos frutos e sementes, 

pegamento dos frutos e produtividade. Por ser responsável por alguns efeitos 

deletérios do ponto de vista do melhoramento genético, é intrigante o fato da 

mutação estar presente em cultivares altamente expostas ao processo de 

melhoramento. Talvez o motivo da presença de ovate em várias cultivares 

comerciais, especialmente nas de maior valor econômico, deva-se ao seu maior teor 

de matéria seca, que pode resultar em uma melhoria organoléptica do fruto, o que 

faria de ovate um “mal necessário” em tais cultivares. 
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