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Paulo César Tavares de Melo,1 Arlete Marchi Tavares de Melo2 e
Fernando Antonio Souza de Aragão3

A chegada do século XIX trouxe grandes transformações nos
modos e costumes vigentes na colônia. A transferência da família real
para o Rio de Janeiro, em 1808, e a abertura dos portos do Brasil,
estimulando a vinda de europeus de variadas etnias, contribuíram
decisivamente para a introdução de novos gostos e hábitos na dieta
alimentar, especialmente do Centro-Sul. Com isso, intensificaram-se o
cultivo e o consumo de hortaliças no País.
Com o fim do tráfico de escravos, em 1850, e para garantir a
mão de obra empregada na produção de café, até então o principal
produto de exportação, foi incentivada a vinda de imigrantes europeus
e, mais tarde, japoneses. Assim, a culinária brasileira começou a sofrer
influências marcantes de italianos, alemães, espanhóis, japoneses,
entre outros povos que aqui aportaram. É importante ressaltar que as
hortaliças estavam sempre presentes nas receitas mais tradicionais e
típicas da cozinha dos imigrantes. Para o pesquisador Luis da Câmara
Cascudo, autor do clássico “História da alimentação no Brasil”, o
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português levou a horta para onde vivia, sendo um disseminador
incomparável de espécies olerícolas.
Na atualidade, as hortaliças são produzidas nos diversos
agroecossistemas do território brasileiro, predominantemente pelo
sistema de cultivo convencional. Todavia, nos últimos anos, tem-se
verificado significativo crescimento de sistemas de cultivos
diferenciados, com destaque para aqueles em ambiente protegido e
sob sistemas agroecológicos.
O início das atividades com melhoramento genético de
hortaliças no Brasil ocorreu do final de 1930 a meados da década de
1940, com o estabelecimento de programas pioneiros nos Estados do
Rio Grande do Sul e São Paulo. Outros programas foram
desenvolvidos a partir de 1960, em Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Distrito Federal, Amazonas e Santa Catarina. No Nordeste,
especialmente em Pernambuco, o melhoramento de hortaliças teve
início em 1970 e, mais recentemente, outros programas passaram a ser
desenvolvidos na Bahia, Ceará e Piauí.
Neste capítulo, inicialmente, será feita uma retrospectiva
histórica das atividades de melhoramento genético de hortaliças nos
setores público e privado, enfatizando os impactos no
desenvolvimento da olericultura brasileira e, em seguida, a situação
atual, os desafios e as perspectivas futuras.

A produção de hortaliças em escala comercial praticamente
inexistia no Brasil até o final do século XIX. Na verdade, o cardápio
até essa época incorporava recursos alimentares dos colonizadores
portugueses e das tradições indígena e africana.
O hábito de produzir e consumir hortaliças no Brasil remonta
aos primórdios do período colonial. Em meados do século XVI,
quando a Coroa de Portugal decidiu efetivamente tomar posse e
colonizar as novas terras distantes, há relatos de que os padres da
Companhia de Jesus, que começaram a chegar ao Brasil a partir de
1549, foram os pioneiros na introdução de diversas espécies olerícolas
cultivadas em Portugal. O jesuíta Fernão Cardin, em sua viagem épica
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de Pernambuco a São Vicente, entre 1583 e 1585, relata que “nas
hortas dos colégios e residências da Companhia de Jesus havia em
cultivo numerosas espécies hortenses de Portugal”. Existem outros
relatos indicando que os europeus que chegavam à Bahia no início da
era colonial também traziam sementes de hortaliças, indispensáveis à
cozinha portuguesa, para ser cultivadas nas hortas ao redor de suas
moradias. Gabriel Soares de Souza, em seu “Tratado descritivo do
Brasil”, publicado em 1587, relatou que, na Bahia, em 1557, as
hortaliças eram de fazer inveja às melhores de Portugal.
A introdução de diversas espécies de hortaliças pelos jesuítas,
além de diversificar a alimentação do período colonial, permitiu a
identificação de cultivares adaptados às diferentes condições
edafoclimáticas encontradas no Brasil. Por outro lado, nos quatro
séculos do período escravagista, um dos mais sombrios da história do
País, ocorreu intenso fluxo de introdução de espécies de hortaliças que
faziam parte da dieta africana, com destaque para inhame (Dioscorea
spp.), quiabo (Abelmoschus esculentus), jiló (Solanum gilo), maxixe
(Cucumis anguria), melão (Cucumis melo), cachi (Lagenaria
siceraria), vinagreira (Hibiscus sabdariffa) e melancia (Citrullus
lanatus). Essas hortaliças tiveram influência marcante na formação da
diversificada e rica culinária brasileira.
Uma documentação de inestimável valor da época colonial é
atribuída ao Conde Maurício de Nassau. Quando chegou a Recife em
1637 para assumir o cargo de Governador-Geral dos domínios
conquistados pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais no
Nordeste, ele trouxe em sua comitiva o jovem pintor Albert Eckhout,
que, em suas naturezas mortas, deixou um registro de inestimável
valor histórico dos recursos alimentares (Figura 1.1) do período
colonial do Brasil.
Um registro histórico que influenciou a expansão do cultivo e
do consumo de hortaliças no País relaciona-se à chegada, em 8 de
março de 1808, ao Rio de Janeiro, do rei Dom João VI e da família
real em companhia de mais de 15 mil pessoas da nobreza portuguesa.
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Figura 1.1 - Hortaliças e frutas de várias espécies, retratadas por
Albert Eckhout no período de 1637 a 1644.
A situação da olericultura no Brasil imperial, nos idos de 1853,
é descrita com detalhes por Custódio de Oliveira Lima no “Guia do
jardineiro: horticultor e lavrador brazileiro ou tratado resumido e claro
acerca da cultura das flores, hortaliças, legumes, fructos e cereaes; da
criação e tratamento das abelhas, bicho da seda, animaes e aves
domésticas”. Em um dos capítulos, são descritas detalhadamente as
características de mais de 50 espécies de hortaliças. Dignas de nota,
também, são as contribuições decorrentes do fluxo migratório de
açorianos, iniciado em 1617. Mas foi durante o reinado de Dom João
V que se intensificou a vinda de maiores levas de açorianos que se
fixaram nos Estados do Pará e Maranhão e, principalmente, em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Em a “História do Rio Grande do Sul”
(2003), M. Flores escreveu que: “os açorianos desde 1752 plantavam
trigo, tabaco, arroz, alpiste, legumes, melancia, cebola, mandioca,
cana-de-açúcar, conforme informações de Aires de Cazal, de Manoel
Antônio Magalhães e do general Böhm, dando à capitania a fama de
celeiro farto”. Encontra-se ainda documentado que os imigrantes
açorianos que se estabeleceram na zona litorânea do Rio Grande do
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Sul, em 1756, foram responsáveis pela introdução do cultivar de
cebola Garrafal, oriundo de Portugal. Esse cultivar, submetido a vários
ciclos de seleção empírica, originou o complexo varietal constituído
pelas populações Pera Norte-Baia Periforme, formando um valioso
germoplasma genuinamente nacional, base do melhoramento genético
de cebola para as condições edafoclimáticas brasileiras (Figura 1.2). A
diversidade genética desse germoplasma permitiu a obtenção de
inúmeros cultivares adaptados às diferentes latitudes das regiões de
cultivo de cebola do País, do Sul ao Nordeste, que se sobressaíram
pelo maior nível de resistência a doenças e melhor conservação póscolheita dos seus bulbos. Vale ressaltar que as populações do tipo
Crioula, típicas da zona ceboleira catarinense, são também originárias
de germoplasma introduzido pelos imigrantes açorianos e mantido
pelos seus descendentes até hoje. Deve-se destacar que os cultivares
crioulos de cenoura do Rio Grande do Sul, conhecidos pelo nome de
Nacional, são mantidos e cultivados por descendentes de imigrantes
açorianos até hoje. Essa variabilidade local transformou-se em
germoplasma estratégico para o melhoramento de cenoura visando
adaptação a condições de climas tropical e subtropical. Brasília, um
cultivar de verão lançado pela Embrapa Hortaliças em 1981, é uma
das seleções mais notáveis derivadas desse germoplasma (Figura 1.2).

Figura 1.2 - Cultivar de cebola Baia Periforme Petrolini (esquerda) e
raízes do cultivar de cenoura Brasília, lançado pela
Embrapa Hortaliças em 1981 (direita).
É a partir dos primeiros anos do século XX, no entanto, que se
verifica um notável crescimento das introduções de espécies de
hortaliças e da expansão das atividades olerícolas no País. Esse fato
coincide com a ampliação do fluxo migratório de europeus e asiáticos,
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que se fixaram principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Iniciado em
fins do século XIX, por trás desse acontecimento estava a imperiosa
substituição da mão de obra escrava, que já vinha sendo ensaiada
desde a experiência com núcleos estrangeiros que datam da vinda da
corte de Dom João VI para o Brasil, em 1808, rompendo as
tradicionais restrições à fixação de estrangeiros na colônia. Assim, em
1908, inicia-se o fluxo de imigração japonesa, cujo centenário foi
celebrado em 2008. No entanto, as dificuldades de adaptação desses
orientais às diferenças culturais, alimentares, climáticas e de idioma,
entre outras, foram decisivas para os desvios nos planos de vida desses
imigrantes no Brasil. Ao perceberem que a demanda por alimentos
mostrava tendência de crescimento para fazer frente à expansão dos
centros urbanos brasileiros, em especial da capital paulista, trocaram a
lavoura de café pelo cultivo de hortaliças e frutas. No início de 1910,
o preço desses produtos era proibitivo nos mercados paulistanos,
segundo relatos. Data dessa época a formação de colônias agrícolas na
zona periurbana e em municípios próximos da capital paulista. Nesses
locais, os imigrantes japoneses passaram a se dedicar ao cultivo de
hortaliças em pequenas áreas conduzidas por mão de obra familiar,
propiciando retorno financeiro em curto prazo. Desse modo, pode ser
creditada aos imigrantes japoneses a concepção e criação do conceito
de “cinturão-verde” no Brasil. Essa mudança foi, segundo alguns
historiadores, um dos fatores decisivos para consolidar a fixação
definitiva dos imigrantes japoneses no País.
Um feito que simboliza os primórdios da olericultura como
negócio que adquiria cada vez mais importância na agricultura
brasileira foi o lançamento, em 1913, em São Paulo, do primeiro livro
sobre o cultivo de hortaliças: “Vademecum do horticultor: manual
prático de horticultura”, cujo autor, Giuseppe Bassotti, era o diretor da
Escola Municipal de Pomologia e Horticultura de São Paulo. Essa
obra descreve com detalhes as práticas culturais adotadas pelos
hortelãos paulistas na primeira década do século XX. Por seu lado, o
“Manual do horticultor”, de Lourenço Granato, lançado em 1929,
reveste-se de grande importância histórica por ser um testemunho da
produção de hortaliças na década de 1920.
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O fato histórico que motivou o estabelecimento dos programas
públicos de melhoramento de hortaliças foi a deflagração da Segunda
Guerra Mundial, em 1939. Esse acontecimento contribuiu sobremaneira
para alterar o perfil da, até então, incipiente olericultura brasileira, pois
até essa época, o setor estava na total dependência de sementes
importadas de firmas europeias, americanas e japonesas. Merece
destaque a Sementes Costal Ltda., de Mococa-SP, fundada em 1908, e
que até o final da década de 1940 era considerada “a mais importante
casa de sementes de hortaliças e a maior organização produtora da
América do Sul” (Figura 1.3). Outras empresas importantes nessa época
eram a Casa das Sementes Carlos Corradini e a Dierberger AgroComercial Ltda. (Figura 1.3), ambas sediadas na cidade de São Paulo.

Figura 1.3 - Primeiros catálogos de empresas paulistas que
comercializavam sementes de hortaliças importadas.
Historicamente, as atividades de melhoramento de hortaliças no
Brasil tiveram início em 1938, no Campo Experimental de Horticultura
do Distrito de Domingos Petrolini, município de Rio Grande-RS. Nessa
mesma época, também foram iniciados os programas de melhoramento
com hortaliças do Instituto Agronômico (IAC), em Campinas-SP, e do
Setor de Melhoramento de Hortaliças do Instituto de Genética da Escola
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Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo
(Esalq/USP), em Piracicaba-SP.
Deve ser ressaltado, no entanto, que o cultivar de tomate de
mesa Santa Cruz foi o primeiro obtido no Brasil. Desenvolvido sem
que nenhum programa de melhoramento genético tivesse sido
delineado com esse objetivo, existem diversas versões sobre a sua
origem. Segundo Hiroshi Nagai, pesquisador científico do IAC, o
Santa Cruz teria se originado em Suzano-SP, no final da década de
1930, a partir de um cruzamento natural entre os cultivares Rei
Humberto e Redondo Japonês ou Chacareiro, ocorrido numa lavoura
dos produtores Ono ou Hanashiro, associados à extinta Cooperativa
Agrícola de Cotia (CAC). Os produtores, ao perceberem plantas
atípicas em sua lavoura, tiveram a iniciativa de selecionar e
multiplicar tais plantas separadamente. Ocorre que, durante a Segunda
Guerra Mundial, esses produtores, e muitos outros associados à CAC,
mudaram-se para o Núcleo Agrícola do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização (INIC), em Santa Cruz, RJ. O
estabelecimento dessa colônia de agricultores de origem japonesa no
INIC tinha como objetivo fomentar a atividade olerícola naquela área
e abastecer o mercado de hortaliças da então Capital Federal. Lá, os
produtores deram continuidade ao trabalho de seleção do novo tomate.
A seleção obtida teve aceitação imediata no mercado do Rio de
Janeiro e passou a ser conhecida como “tomate de Santa Cruz”.
Introduzido nas zonas de cultivo de tomate do Estado de São Paulo a
partir de 1945, o Santa Cruz desbancou Rei Humberto e Redondo
Japonês, cultivares líderes do segmento naquela época. Em pouco
tempo o novo cultivar já estava difundido em todo o País e se tornou o
tomate de maior aceitação comercial no mercado brasileiro.
Na década de 1950, o professor Marcílio de Souza Dias, do
Instituto de Genética da Esalq/USP, descreveu a estrutura genética do
tomate Santa Cruz como uma população formada por uma mistura de
linhas puras que se diferenciavam principalmente pelas características
dos frutos, como tamanho, suscetibilidade a desordens fisiológicas
(rachamento, fruto oco, podridão apical), tolerância a temperaturas
baixas, presença ou ausência de bico na porção estilar do fruto. O
autor relata, ainda, que por meio do melhoramento genético seria
possível isolar linhagens puras do padrão Santa Cruz de alta produção.
Cientes dessa variabilidade, bastante evidente nas lavouras, os
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As abóboras, abobrinhas e morangas pertencem à família
Cucurbitaceae, a mesma do chuchu, maxixe, melancia, melão, pepino,
entre outras espécies. São denominadas “hortaliças de frutos”, pois o
produto comercial é um fruto imaturo (abobrinha), com a polpa muito
tenra e as sementes pouco desenvolvidas e macias, ou maduro
(abóboras e morangas). Estão entre as hortaliças com maior área e
maior volume de produção em todo o Brasil, onde são consumidos
frutos imaturos, principalmente das espécies Cucurbita pepo e C.
moschata, e maduros, sobretudo de C. moschata e C. maxima, além do
híbrido interespecífico C. maxima x C. moschata, denominado
abóbora Tetsukabuto. No entanto, também há o consumo de outras
espécies de menor importância comercial, como C. ficifolia e C.
argyrosperma. Por serem muitas espécies e nomes regionais, quando
necessário serão denominadas de cucúrbitas. Também podem ser
consumidas as flores, ramos novos e sementes, sendo estas últimas
1

2

Engenheiro-Agrônomo, Dr. e Professor da Universidade Estadual Paulista.
E-mail: ismaeldh@fca.unesp.br
Engenheiro-Agrônomo e Pesquisador Melhorista da Sakata Seed Sudamerica.
E-mail: israel.leite@sakata.com.br

62

Cardoso e Neto

ricas em proteína, carboidratos, lipídios, cálcio, fósforo e vitaminas do
complexo B.
No Brasil, segundo dados do IBGE, em 2006 foram produzidas
384.912 toneladas de abóboras e morangas em 127.738
estabelecimentos agropecuários e cerca de 178.830 toneladas de
abobrinhas, em 27.374 estabelecimentos agropecuários. Em 2009
estimou-se uma área de cerca de 41.319 e 34.950 ha com
abóboras/morangas e abobrinha, respectivamente (Tabela 2.1).
Além do valor econômico e alimentar, o cultivo de cucúrbitas
também tem grande importância social, na geração de empregos
diretos e indiretos, pois demanda grande quantidade de mão de obra,
desde a semeadura até a comercialização.
Em algumas regiões brasileiras, muitos agricultores produzem
suas próprias sementes, e os que compram ainda utilizam grande
quantidade de sementes de cultivares de polinização aberta (OP =
open pollinated). Contudo, já há predominância de híbridos F1
principalmente em abobrinha-de-moita, da espécie C. pepo. No caso
da abóbora Tetsukabuto, 100% são híbridos, enquanto nas abobrinhasbrasileiras, abóboras e morangas ainda há predominância de cultivares
OP (Tabela 2.1). Infelizmente não se têm publicado dados mais
recentes, porém sabe-se que a participação dos híbridos no mercado
vem aumentando a cada ano.
Tabela 2.1 - Mercado de sementes de abobrinhas, abóboras e morangas no Brasil em 2009
Segmento

Volume
(kg)

Valor
(R$)

Abobrinha-de-moita (C. pepo)
Híbridos
26.618
4.338.894,00
Cultivares OP
7.016
456.069,25
Abobrinha-brasileira (C. moschata)
Híbridos
2.691
3.874.348,80
Cultivares OP
9.600
959.975,00
Abóboras e morangas
Híbridos intraespecíficos
1.610
1.424.638,00
Híb. interespecífico (Tetsukabuto)
15.121
10.585.036,00
Cultivares OP
18.839
1.885.752,00
Fonte: <http://www.abcsem.com.br/docs/pesquisa_mercado_2009.pdf>.

Área estimada
(ha)
8.927
2.339
4.484
19.200
1.610
30.243
9.466
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Alguns dos motivos da predominância de cultivares OP nas
abobrinhas do tipo brasileira e abóboras são a baixa tecnologia
adotada por muitos produtores, que não permite o aproveitamento do
potencial produtivo dos híbridos, e a menor importância da espécie C.
moschata nos EUA e Europa, o que faz com que muitas empresas que
atuam no mercado globalizado invistam pouco nesta espécie na
geração de novos híbridos, dando preferência à espécie C. pepo.
Apesar da diferença de preço entre híbridos e cultivares, a
tendência é aumentar a participação de híbridos no mercado brasileiro.
Além das inúmeras vantagens destes, possibilita às empresas que os
desenvolvem a possibilidade de retorno financeiro do grande custo em
se manter um programa de melhoramento, além dos custos de
desenvolvimento, marketing e de produção de sementes.
A utilização de cultivares adaptados é a base de uma produção
de sucesso, e a obtenção destes somente é viável se houver um
planejamento do programa de melhoramento bem feito, que depende
da existência e disponibilidade de variabilidade genética, do
conhecimento de mercado e da espécie, dos desafios a serem
resolvidos via melhoramento genético (objetivos claros e bem
definidos) e do conhecimento das técnicas e métodos de
melhoramento.

As espécies do gênero Cucurbita são nativas da América, e o
cultivo já ocorria por quase todas as áreas tropicais e subtropicais do
continente quando da chegada dos europeus. Por isso, até hoje é
comum muitos produtores terem suas próprias sementes de
populações, que vêm sendo mantidas por muitas gerações. Pode-se
dizer que desde antes do descobrimento do Brasil já era realizado
melhoramento no País.
No entanto, o melhoramento aplicando-se métodos científicos e
com objetivos de obter novos cultivares para comercialização de
sementes é muito mais recente, datando do final da década de 1950,
primeiramente iniciado no Instituto Agronômico de Campinas (IAC).
Posteriormente, as empresas privadas (Agroflora/Sakata e Agroceres)
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fizeram algumas seleções de cultivares importados, que estavam
sendo usados por agricultores no Brasil. Na sequência cronológica
tem-se a Esalq, a Emgopa e a Embrapa. Também existem programas
mais recentes na Ufla, UFV e Unesp, além de programas de coleta e
manutenção de germoplasma em diversas instituições públicas e
privadas. Nas primeiras décadas, predominavam os cultivares OP nas
entidades tanto públicas quanto privadas, e a partir da década de 1990
começou a predominar o lançamento de híbridos F1 pelas empresas
privadas.
O melhoramento pode ser dividido em quatro grandes
segmentos, de acordo com a espécie: C. moschata (frutos maduros e
imaturos), C. pepo (frutos imaturos), C. maxima (frutos maduros) e o
híbrido interespecífico C. maxima x C. moschata (frutos maduros). A
seguir, tem-se um resumo do histórico de cada grupo.

Inicialmente, os programas visavam à obtenção de cultivares
OP de frutos maduros graúdos, seguidos de cultivares OP de
abobrinha e, mais recentemente, de híbridos tanto para consumo de
frutos imaturos quanto de maduros. A seguir tem-se uma breve
descrição de alguns cultivares que foram lançados a partir da década
de 1960.
a) Cv. Caravela: abóbora com frutos alongados sem pescoço, casca de
coloração creme e peso entre 12 e 15 kg. Seleção realizada no IAC,
com provável introdução na década de 1960.
b) Cv. Canhão: abóbora tipo “butternut” tropical, com frutos muito
grandes e peso de 20 a 30 kg. Seleção realizada no IAC, com
provável introdução na década de 1960.
c) Cv. Menina Brasileira: frutos tipo “butternut” tropical alongados.
Tem dupla finalidade, pois os frutos podem ser consumidos
imaturos ou maduros, neste caso podendo alcançar de 2 a 3 kg.
Seleção da empresa Agroflora/Sakata a partir de “landrace”
mantida por produtores das regiões de São Miguel Arcanjo e
Itapecerica-SP em 1975. Germoplasma original provavelmente
introduzido de Portugal e cultivado primeiramente no Rio Grande
do Sul.
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d) Cvs. Goianinha e Esmeralda: abóboras com frutos tipo “butternut”
tropical, com peso variando de 0,6 a 1,0 kg. Seleção do pesquisador
Nei Peixoto (Emgopa, Anápolis-GO) a partir de “landrace” local,
com introdução na década de 1980.
e) Cv. Piramoita: frutos semelhantes aos de Menina Brasileira. Foi o
primeiro material de rama mais curta (braquítica) no Brasil nesta
espécie, resultado do programa de melhoramento do Dr. Cyro
Paulino da Costa (Esalq-USP), em conjunto com a empresa
Agroflora/Sakata, lançado na década de 1980.
f) Cv. Carioca: frutos redondos/achatados, casca de coloração
verde/creme mesclada, peso variando de 2 a 3 kg. Seleção
Agroflora lançada em 1986 a partir de “landrace” mantida por
produtores da Bahia.
g) Cv. Jacarezinho AG 02: mesmas características do cv. Carioca,
com seleção pela empresa Agroceres.
h) Cv. Mini Paulista: frutos tipo “butternut” tropical. Seleção realizada
na Agroflora/Sakata a partir de “landrace” coletada na região Oeste
do Estado de São Paulo, em 1987.
Os híbridos começaram a ser lançados pelas empresas privadas
no final da década de 1990, muitos dos quais ainda estão no mercado
atualmente, assim como a maioria dos cultivares listados.

Por muito tempo o cultivar Caserta foi a principal opção dos
produtores. No entanto, no início da década de 1990 começaram a ser
lançados os primeiros híbridos F1, que a cada ano aumentam sua
participação no mercado, chegando a mais de 26 t de sementes
comercializadas no Brasil em 2009 (Tabela 2.1). São eles:
a) Cv. Caserta: a mais tradicional abobrinha produzida no Brasil.
Também conhecida como Italiana ou “40 dias”, foi inicialmente
introduzida na década de 1970 pela empresa Agroceres com o nome de
Caserta AG 202. Atualmente é comercializada por várias empresas.
b) Clarinda AG 135: primeiro híbrido F1 de abobrinha-de-moita
resultante de melhoramento genético no Brasil. Foi introduzido na
década de 1990 pela empresa Agroceres.
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c) Novita: híbrido semelhante ao anterior lançado pela empresa
Agroflora/Sakata em 1991.
d) Atlanta AG 303: híbrido lançado em 1993 pela Agroceres, com
frutos pouco mais escuros.
Depois foram lançados diversos outros híbridos, sendo estes o
maior mercado de abobrinhas para as empresas pelo predomínio de
híbridos em relação ao de cultivares OP (Tabela 2.1).

!
Também conhecida como abóbora-japonesa ou Kabotia, este é
o maior mercado, em valor (R$), dentro do gênero Cucurbita no
Brasil (Tabela 2.1). Vem sendo cultivada no Brasil há várias décadas,
com importação de grande volume de sementes de híbridos de
diferentes empresas. No Brasil, além das empresas privadas, foram
lançados os híbridos Lavras (1 e 2) e Jabras pela Ufla e pela
Embrapa/Hortaliças, respectivamente, na década de 1990.
Apesar da importância desse segmento, são poucos os híbridos
desenvolvidos no Brasil, sendo a grande maioria introduzida por
empresas japonesas ou representantes destas. Originalmente, a
abóbora-japonesa foi introduzida para ser utilizada como portaenxerto para pepino. No entanto, os frutos se destacaram pela
qualidade, elevada pós-colheita e resistência ao transporte e hoje
representa o maior mercado de abóboras no Brasil.

Este é o grupo com menor diversidade de genótipos resultantes
de melhoramento, pelo menor valor de mercado. São apenas dois
cultivares com maior representatividade comercial, ambos com
seleção realizada no IAC, com provável introdução na década de
1960.
a) Cv. Coroa: moranga de frutos achatados e gomados, com casca de
coloração cinza e peso entre 2 e 3 kg.
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Tabela 2.2 - Lista dos principais genes descritos no gênero Cucurbita
Gene
B
Bi
Bu
Cmv
Ep
Hr
M
Pm
prsv
Wmv
Zymv

Característica
Bicolor: Precocious yellow fruit pigmentation: pigmentação amarela
precoce nos frutos
Bitter fruit: fruto amargo, com alto teor de cucurbitacina
Bush habit: planta tipo moita
Cucumber mosaic virus resistance: resistência ao CMV
Extender of pigmentation: “extendedor” de pigmentação. Gene
modificador do gene B
Hard rind: condiciona casca dura nos frutos maduros
Mottled leaves: prateamento próximo às nervuras das folhas
Powdery mildew resistance: resistência ao oídio
Papaya ringspot virus resistance: resistência ao PRSV-W
Watermelon mosaic virus resistance: resistência ao WMV-2
Zucchini yellow mosaic virus resistance: resistência ao ZYMV

Fonte: Adaptado de PARIS; KABELKA, 2009.

) + %
É importante destacar que o sucesso de um programa de
melhoramento genético depende de uma série de fatores, sendo a
definição dos objetivos e metas de fundamental importância para
economia de tempo e recursos.
Para que um cultivar tenha sucesso no mercado, pelo menos
quatro pontos são fundamentais: produtividade, qualidade do fruto,
adaptação às condições de cultivo, incluindo fatores bióticos (pragas e
doenças) e abióticos, e viabilidade econômica da produção de
sementes em larga escala.

*

,

$

Entre os fatores limitantes para o cultivo de cucúrbitas,
sobressaem as doenças causadas por diversos patógenos, com maior
destaque para o oídio e as viroses.
As viroses têm sido as mais estudadas, pois a resistência
genética é o melhor e mais econômico método de controle, já que não
existe controle químico para vírus, apenas para seus vetores. São
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vários os vírus que podem infectar as plantas, podendo-se destacar o
vírus do mosaico amarelo da abobrinha-de-moita (Zucchini Yellow
Mosaic Virus – ZYMV) (Figura 2.7), o vírus da mancha anelar do
mamoeiro, estirpe melancia (Papaya Ring Spot Virus – type
Watermelon – PRSV-W), o vírus do mosaico da melancia
(Watermelon Mosaic Virus – WMV-2) e o vírus do mosaico do pepino
(Cucumber Mosaic Vírus – CMV), com destaque para os dois
primeiros, com maior ocorrência no território nacional.

Figura 2.7 - Planta suscetível (esquerda) e tolerante (direita) ao vírus
ZYMV.
A espécie em que tem havido maior atenção por parte dos
melhoristas, C. pepo, é a que, em média, apresenta maior
suscetibilidade às principais viroses. Já os principais cultivares de C.
moschata têm-se mostrado mais tolerantes a essas viroses,
ressaltando-se que, muitas vezes, o vírus é inoculado e se multiplica
nas plantas, mas estas não manifestam sintomas ou, quando
manifestam, não são tão prejudiciais como em C. pepo. Entre as
espécies não domesticadas, C. ecuadorensis é a que apresenta maior
número de genes descritos para resistência ou tolerância a um grande
número de viroses. Entretanto, o cruzamento entre esta espécie e C.
pepo geralmente não é viável, necessitando de técnicas especiais para
ser realizada, como cultura de embrião ou utilização de outras
espécies como ponte na transferência de genes, por exemplo, C.
lundelliana. No entanto, esses cruzamentos costumam gerar
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populações altamente segregantes para várias características de
interesse, inclusive para reação às viroses.
Existem relatos de genes que condicionam resistência ou
tolerância, como o prv, o Cmv e o Wmv, descritos em uma população
local de C. moschata na Nigéria, que conferem resistência ao PRSVW, CMV e WMV-2, respectivamente. Este último gene (Wmv)
também foi descrito em abobrinha Menina. O gene Wmvecu, descrito
em C. ecuadorensis, também confere resistência ao WMV-2. Também
há relatos de uma série de genes que proporcionam resistência ao
ZYMV, principalmente em C. moschata e C. ecuadorensis.
Das doenças fúngicas, o oídio (Figura 8) tem sido o mais
estudado, tendo sido identificado vários genes que condicionam
resistência, entre os quais o Pm, que é dominante e descrito em C.
lundelliana e C. okeechobeensis, com introgressão em C. pepo; e os
genes pm-1 e pm-2, que são recessivos e identificados em C.
moschata.

Figura 2.8 - À esquerda, planta tolerante; e, à direita, planta suscetível
ao oídio.
No Brasil, existem híbridos comerciais que apresentam tanto
resistência a algumas viroses como a oídio, principalmente em C.
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pepo e C. moschata. No entanto, as empresas normalmente não
divulgam as fontes de onde obtiveram os genes de resistência.
Infelizmente faltam estudos com outras doenças, podendo-se
afirmar que em cucúrbitas tem-se observado menor número de
pesquisas em relação a outras cucurbitáceas, como melão, melancia e
pepino.
As cucúrbitas também têm sido utilizadas como porta-enxerto
para a produção de pepino, principalmente em ambiente protegido,
conferindo, entre outras vantagens, maior tolerância a várias espécies
de nematoides das galhas (Meloidogyne spp.). No entanto, faltam
pesquisas sobre o modo de herança dessa tolerância.

%
A heterose, ou vigor de híbrido, é outro objetivo almejado pelos
melhoristas. Embora alógama, as cucúrbitas geralmente apresentam
pequena perda de vigor em função da endogamia (CARDOSO, 2004),
favorecendo a utilização de híbridos. No entanto, novamente, as
espécies desse gênero têm sido pouco estudadas comparativamente a
algumas outras cucurbitáceas com relação à magnitude da heterose.
Existem algumas pesquisas onde são estudadas as distâncias genéticas
entre acessos com marcadores morfológicos e, ou, moleculares
visando à identificação de grupos heteróticos e na predição da
heterose. Todavia, muitas vezes, essas pesquisas são realizadas com
acessos sem interesse comercial, o que dificulta a utilização dos
resultados diretamente nos programas de melhoramento.
Para a produção de híbridos há duas alternativas: realizar a
polinização manual (processo mais caro) ou a “emasculação química”,
com a utilização de etileno na fase de planta jovem (uma a três folhas)
para deixar a linhagem materna ginoica. Nesse caso, basta intercalar
linhas com plantas da linhagem materna com linhas paternas e deixar
as abelhas realizarem o cruzamento, respeitando-se um isolamento
mínimo de 1.500 m. Normalmente, os campos de produção são
formados com alternância de três ou quatro linhas de plantio somente
com plantas da linhagem materna com uma linha com plantas da
linhagem paterna, ou seis a oito maternas para duas paternas.
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apresentará frutos estriados, que é o predominante no mercado
brasileiro.
Com relação ao tamanho e peso dos frutos, a herança deve ser
quantitativa, porém não existem muitas pesquisas com essa
característica. Na maioria dos principais mercados consumidores a
tendência tem sido por frutos maduros (abóbora) menores, com até 2
kg. No entanto, cultivares com frutos grandes ainda são comuns em
mercados menos exigentes e para a indústria de doces.
Outro atributo de fruto importante é a qualidade culinária.
Normalmente os frutos maduros (abóboras e morangas) não devem ser
muito fibrosos nem aguados. A avaliação pode ser feita cortando-se os
frutos e colocando-os para cozinhar, avaliando-se o sabor e a
consistência.
Além das características citadas, os frutos maduros devem
apresentar uma casca bem dura para poder resistir ao sistema de
transporte e comercialização utilizado no Brasil. Frutos com casca
delgada não aguentam e racham. A conservação pós-colheita é
avaliada deixando-se os frutos sadios armazenados em galpão
ventilado por um grande período de tempo.
Qualidade nutricional ainda não tem sido um atributo
valorizado pelo consumidor atualmente. No entanto, têm-se observado
algumas pesquisas sobre variabilidade genética entre acessos para
teores de carotenoides e de vitaminas, principalmente C e E. Com
certeza, a médio prazo, estes também serão atributos a serem
selecionados pelos melhoristas.

Quaisquer dos métodos de melhoramento descritos na literatura
para espécies alógamas podem ser utilizados no melhoramento
genético das cucúrbitas. Entretanto, como o principal objetivo dos
melhoristas é, em geral, a obtenção de novos híbridos, também são
utilizados métodos descritos para espécies autógamas visando à
obtenção de linhagens com elevado nível de endogamia. Com essas
linhagens são realizados cruzamentos, geralmente em algum esquema
dialélico, com o objetivo de avaliar os híbridos resultantes, assim
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como as capacidades específica e geral de combinação. A seguir serão
citados alguns métodos que estão entre os mais utilizados.

A introdução de cultivares ou híbridos de outros países tem
contribuído sobremaneira para a expansão da produção de cucúrbitas
no Brasil. Essas introduções são avaliadas para características de
interesse, e as que se destacam são recomendadas para cultivo
imediato. Ainda hoje, a maioria dos híbridos de abóbora Tetsukabuto
é importada.
Além da utilização imediata, a introdução de novos cultivares
comerciais é importante para o estabelecimento de programas de
melhoramento, sendo as melhores introduções usadas como
germoplasma na geração de populações que serão utilizadas para a
obtenção de novos cultivares. Também pode-se realizar seleção de
plantas individuais dentro de introduções que mostrem variabilidade
genética, obtendo novos cultivares.
Ressalta-se que uma das estratégias adotadas nos programas de
melhoramento genético para obtenção de linhagens e híbridos usa
como fonte de germoplasma populações segregantes derivadas de
híbridos comerciais, com posterior recombinação de linhagens
extraídas.

/
Método baseado no desempenho fenotípico de plantas individuais,
que, se selecionadas, são intercruzadas. É um método pouco utilizado
pelos melhoristas de cucúrbitas, porém é o mais recomendado quando se
trabalha com melhoramento participativo, ou seja, onde os produtores
fazem seleção, juntamente com o melhorista, das melhores plantas. A
seleção massal estratificada tem sido utilizada na obtenção de novas
populações junto a agricultores orgânicos de abóboras e abobrinhas do
tipo brasileira (C. moschata) na região de Botucatu-SP. As populações
obtidas têm sido superiores às anteriormente utilizadas por esses
produtores, inclusive como fonte de pólen, na produção de abóbora
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Tetsukabuto e apresentam dupla finalidade: abobrinha (frutos imaturos)
ou abóbora (maduros). A população inicialmente utilizada foi obtida pelo
intercruzamento de quatro híbridos comerciais, e após três de seleção
massal estratificada foi obtido aumento de quase 40% na produção de
frutos comerciais (JOVCHLEVICH, 2011). Esse grande ganho só foi
possível pela grande variabilidade da população inicial. Contudo, essa
estratégia de utilizar populações obtidas a partir de cruzamentos entre
híbridos comercialmente aceitos é promissora para esse tipo de
melhoramento participativo.

*

(

É o método mais usado quando se deseja incorporar uma
característica mono ou oligogênica em um cultivar ou linhagem já
adaptado, a exemplo de resistência a algum patógeno, ainda mais quando
se utiliza como fonte de resistência uma espécie não domesticada. Nesse
caso, o retrocruzamento é obrigatório para eliminar as características
indesejáveis, como amargor do fruto, por exemplo.
Um típico exemplo de cultivar obtido por essa metodologia é
Piramoita. Conforme relatos na literatura, inicialmente foram cruzados
cultivares de duas espécies, C. pepo e C. moschata, com o objetivo de
incorporar o gene Bu (planta moita) em C. moschata. A seguir foram
realizados ciclos de retrocruzamento com o cultivar Menina Brasileira
(C. moschata) até recuperar as características desejáveis, entre elas
tolerância às principais viroses, formato e cor de fruto.

)

-

01

A utilização de híbridos F1 é motivada pelas vantagens
oferecidas aos produtores e consumidores, destacando-se o aumento
da produtividade, precocidade, maior uniformidade, melhor
padronização e qualidade dos frutos, maior resistência a pragas e
doenças e estabilidade de comportamento sob condições ambientais
variáveis. Além disso, os híbridos são a garantia das empresas
privadas em ter lucro com os programas de melhoramento pelo maior
valor das sementes e por inviabilizar a multiplicação destas por
produtores e por empresas concorrentes, pois as populações F2
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inoculá-los. Novas doenças já diagnosticadas na Europa, EUA e Ásia
devem chegar ao Brasil, e o melhorista pode selecionar genótipos
resistentes mesmo sem a presença do agente causal.

Figura 2.13 - Abóboras com formatos e cores diferenciados.
Por fim, têm-se os transgênicos. Apesar de ser uma tecnologia
muito promissora, em cucúrbitas, assim como nas demais hortaliças,
acredita-se que os cultivares e híbridos geneticamente modificados
não serão aceitos no curto prazo, pois são produtos consumidos in
natura, para os quais o consumidor final ainda apresenta grande
rejeição.
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Crespa: padrão varietal que tem dominado a preferência de uso no
Brasil, apresenta folhas flabeladas; bordos foliares ondulados; folhas
tenras e consistentes, flexíveis, de coloração verde-clara; ciclo precoce
até 30 dias após transplante, dependendo da época e região de cultivo;
e não formação de cabeça. O primeiro cultivar desenvolvido desse
tipo foi Grand Rapids em 1890, nos EUA.
Americana: as plantas apresentam folhas grandes, largas, de
coloração verde-escura e com formação de cabeça. A folha da alfaceamericana tem textura crocante devido à maior espessura foliar. O
grau de compacidade da cabeça é variável, dependendo do cultivar e
época de plantio, apresentando ciclo mais tardio.
Lisa: as folhas apresentam bordos foliares lisos, folhas finas e macias.
Dentro deste tipo, há cultivares que podem formar cabeça ou não;
contudo, a cabeça não é compacta como a da alface-americana. O
padrão varietal é o cultivar White Boston, com cabeça, ou Regina,
sem cabeça.
Mimosa: apresenta folhas com limbo foliar lobulado. Trata-se de um
cultivar de alface com ciclo precoce. O cultivar Salad Bowl foi o
padrão referencial dentro deste tipo, sem formação de cabeça.
Romana: as folhas são mais alongadas e com nervuras foliares mais
salientes, podendo ou não formar cabeça. É o tipo varietal mais
consumido nos EUA e alguns países da Europa.
Roxa/Vermelha: tipo de alface que apresenta folhas com variação no
grau de antocianina, conferindo, com isso, diferentes tipos de
coloração. Todos os tipos de alface, exceto a americana, possuem
folhas coloridas.
Crocante: este tipo mescla características da alface-crespa de folhas
flabeladas com as qualidades da alface-americana com maior
espessura foliar, que confere o atributo de crocância.
Inúmeras são as características que o fitomelhorista deve focar
ao trabalhar com melhoramento de alface: o conhecimento prévio das
principais características de cada tipo varietal, como formação de
cabeça, coloração, textura, formato e tamanho; as técnicas de cultivo
que são recomendadas para plantio no manejo orgânico, convencional
e hidropônico; a resistência ou tolerância a pragas, doenças, desordens
fisiológicas ou estresses abióticos; a demanda atual e futura do
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adaptadas ao clima brasileiro, são ideais para planejamento dos
cruzamentos. As maiores coleções de Lactuca estão nos EUA e países
da Europa. Sementes de alface podem ser facilmente armazenadas por
alguns anos sob baixa temperatura (5 ºC) e umidade relativa (4050%). Sementes com 5% de umidade, quando armazenadas em
temperaturas de 18 ºC negativos, permanecem viáveis por mais de 25
anos.

!
Grande parte das pesquisas com melhoramento de alface não
tem sido mais feita nas condições brasileiras, sistemas de cultivos e
para as raças peculiares de patógenos que ocorrem no Brasil. Muitas
empresas do setor de sementes adotam a estratégia de globalização da
pesquisa e não têm tido sucesso com o desenvolvimento de cultivares
de alface adaptados às condições de cultivo do País. Exemplos de
sucesso têm sido obtidos com os programas de melhoramento de
alface desenvolvidos no Brasil por algumas empresas nacionais e
algumas instituições públicas de pesquisa, visando à obtenção e
liberação de cultivares adaptados às condições de cultivo brasileiras.
Atualmente, podem-se destacar os programas de melhoramento de
alface realizados pela empresa Sakata e Hortec (iniciativa privada) e,
nestes últimos anos, pela Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), campus de Araras-SP.
O desenvolvimento de uma alface tropicalizada, ou seja,
adaptada às condições de cultivo tropicais, deve ser um dos focos
principais nos programas de melhoramento de alface no País. O
lançamento de cultivares brasileiros com tolerância ao pendoamento,
adaptação às condições climáticas de verão com elevada pluviosidade
e resistência às principais doenças vem permitindo o cultivo desses
cultivares pelos produtores e contribuindo para dar sustentabilidade à
alfacicultura.
O conceito da alface tropicalizada é caracterizado pela
tolerância ao pendoamento, permitindo adaptação de cultivo a
diferentes regiões e condições climáticas sob alta temperatura e
pluviosidade, comuns nas regiões tropicais brasileiras. As novas
variedades de alface para cultivo no Brasil devem ser direcionadas
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para tolerância ao pendoamento precoce e às principais doenças e
pragas limitantes ao cultivo nas condições tropicais. Deve-se focar no
desenvolvimento de diferentes e novos tipos, tolerantes à desordens
fisiológicas, bem como na adaptação as diferentes formas de cultivo,
forma de uso, processamento ou in natura, entre outros. A seguir,
serão abordadas as principais características para o melhoramento
dessa espécie nos principais segmentos varietais cultivados no Brasil e
que têm sido o foco do Programa de Melhoramento de Alface da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), para alguns tipos.

"

#

#

A alface é uma hortaliça folhosa cujo ciclo vegetativo está
relacionado até o início da transição reprodutiva, expressa pelo início
do pendoamento. As temperaturas ideais para produção dessa
hortaliça situam-se em torno de 20 a 25 °C, ressaltando-se que
temperaturas superiores a 25 ºC favorecem o pendoamento precoce,
caracterizado pelo alongamento do caule. Alface pendoada acarreta a
redução do número de folhas, estímulo a produção de látex, que torna
o sabor da folha amarga, menor peso e tamanho de planta, resultando
em baixa qualidade e perda do produto olerícola. Desenvolvimento de
cultivar com tolerância ao pendoamento precoce em alface deve ser
mandatório em programas de melhoramento genético dessa folhosa,
em condições de clima tropical, como no Brasil. Cultivares mais
adaptados ao cultivo em regiões e períodos com temperaturas mais
elevadas são importantes, pois minimizam a perda do produto, além
de ampliar o período de colheita. A seleção para pendoamento lento
deve ser feito nos meses com temperaturas elevadas, como no período
de verão, selecionando e avançando progênies com tolerância ao
pendoamento (Figura 3.4). É muito importante usar variedades
referenciais com relação à reação ao pendoamento precoce.
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Figura 3.4 - A - pendão de cultivares de alface com diferentes reações
ao pendoamento; B - diferença entre cultivares tolerantes
(esquerda) e suscetíveis ao pendoamento precoce
(direita); e C e D - seleção de progênies de alface em
cultivo convencional visando tolerância ao pendoamento
precoce.

Grande número de genes para morfologia, lobulação e
coloração foliar tem sido identificado. A coloração da folha da alface
varia com o teor de clorofila, regulando o grau da cor verde, e com o
teor de antocianina, controlando a presença, modelo e distribuição da
coloração vermelha. Diferentes tons de verde existem em alface, bem
como um número relativo de mutantes deletérios, causando vários
modelos de deficiência de clorofila. A cor e a intensidade vermelha da
folha da alface variam com o teor de clorofila e teor de antocianina. A
cor vermelha da alface é controlada por genes complementares C e G
associados a alelos múltiplos que intensificam a quantidade de
antocianina. O alelo R confere a coloração vermelha sobre a superfície
da folha, que na presença do alelo i maximiza a intensidade do
vermelho. A Tabela 3.1 mostra os genes para alteração da cor verde e
diferenças na antocianina.
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Tabela 3.1 - Genética para formação das diferentes colorações das
folhas da alface
Gene

Simbologia

Mudanças na coloração
verde
albino 1,2,3

al-1,2,3

alboxantha
clorophyll-deficient 1 a 7

ax
cd 1 a 7

Descrição

Letal, ausência de clorofila
Amarelo, exceto as folhas da base
Amarelo e mosqueado

calico

cl

Variegado

golden

go

Clorótica e flor dourada

golden yellow

gy

Tonalidade entre amarelo e dourado

light green

lg

Verde-claro

virescent

vi

Esverdeado, do amarelo para o verde

dappled

dap

Variegação de branco, amarelo e verde

sickly

si

apple green

ag

Clorose seguido de necrose e
crescimento reduzido
Descoloração prateada

shiny green

sg

Verde com brilho

Variação da antocianina
Genes básicos
Red

R

Cada dominante permite a cor
vermelha
Vermelho

Spotted

Rs

Manchas avermelhadas

Tinge

Rt

Bordos foliares vermelho difuso

Red-brown spotted

Rbs

Intensifer

C,G

ii

Cor magenta na forma de manchas
Intensificador de antocianina

Fonte: RYDER, 1999.

No Brasil, os principais cultivares de alface-crespa apresentam
coloração verde-clara, diferentemente de outros países, onde
predominam cultivares de coloração verde-escura. Alfaces de
coloração vermelha/roxa demandam maior intensificação dessa cor
com a presença do alelo i. A expressão do gene i de intensificação de
antocianina interage com a intensidade luminosa. Quanto mais intensa
a luminosidade, maior a expressão da coloração devido à antocianina.
Quanto maior a concentração de antocianina, menor será a
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fotossíntese e, consequentemente, as plantas serão menores. No
cultivo em ambientes protegidos com plástico ou telados pode ser
manejado um equilíbrio do efeito do excesso de luminosidade com
relação ao efeito negativo da maior quantidade de antocianina.
Convém destacar que a tonalidade roxa é uma combinação dos genes
que conferem a coloração verde-escura na ausência de antocianina. A
tonalidade vermelha já é relacionada com os genes que conferem a cor
verde-clara. O principal cultivar desse segmento é PiraRoxa (Pira 63),
de coloração roxo-amarronzada (magenta). A Figura 3.5 apresenta
diferentes formatos, tamanho e coloração de folhas de alface.

Figura 3.5 - Diferentes formatos, tamanhos e coloração de folhas de
alface.
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O míldio da alface causado pelo fungo Bremia lactucae é uma
das principais doenças dessa folhosa no período de temperaturas
baixas (inverno) com elevada umidade relativa do ar. A herança da
resistência é devida a um gene dominante (Dm), e seu alelo recessivo
confere suscetibilidade (dm). Trata-se de uma doença com vários
patótipos de míldio em todo o mundo, o que dificulta os trabalhos do
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fitomelhorista em razão da constante quebra de resistência, com o
surgimento de novas raças. Os alelos de resistência são agrupados e
designados pelos genes Dm. A identificação de raças de B. Lactucae,
bem como seu monitoramento, são necessários para que programas de
melhoramento dessa folhosa sejam desenvolvidos visando o controle
da doença, através da incorporação dos genes de resistência a doença
nos novos cultivares (Figura 3.6). Os últimos trabalhos com a
identificação das raças desse fungo, predominante no Estado de São
Paulo, evidenciam que os genes Dm-17, Dm-18, Dm-37 e Dm-38
conferiram resistência às principais raças de ocorrência no País,
ressaltando-se que esses genes devem ser utilizados nos programas de
melhoramento genético visando resistência. Os hospedeiros
diferenciais e portadores dos genes de resistência são Dm-17 (LS
102), Dm-18 (Eldorado, Mariska e Mohawk), Dm-37 (Discovery) e
Dm-40 (Argeles). No mercado, é possível encontrar inúmeros
cultivares de diferentes segmentos varietais portadores de vários genes
de resistência a B. lactucae.

Figura 3.6 - Seleção de plântulas de alface para resistência à Bremia
lactucae. Ao centro, plântula resistente.
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O vírus do mosaico da alface (LMV) tem causado grandes
prejuízos ao cultivo dessa espécie em todo o mundo, podendo sua
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transmissão ser feita pelo pulgão, de forma não persistente e por
semente contaminada. A resistência ao LMV é recessiva (mo11 e mo12),
e inúmeros cultivares de alface lisa resistentes a esse vírus foram
desenvolvidos no Brasil nas décadas de 1960 a 1980 pelas instituições
públicas de pesquisa. Essa doença é facilmente controlada com o uso de
cultivares resistentes e deve ser priorizada nos programas de
melhoramento dessa folhosa. Há vários cultivares de alface de
diferentes segmentos varietais resistentes a essa virose no País.

" # !&
Tospovírus vem causando grandes perdas no cultivo dessa
folhosa em cultivo convencional e sistema hidropônico, podendo
chegar até 100% nos períodos mais secos de cultivo. As espécies de
tospovírus relatadas no Brasil e que infectam alface são: Tomato
Spotted Wilt Virus (TSWV), Tomato Chlorotic Spot Virus (TCSV) e
Groundnut Ringspot Virus (GRSV), que são transmitidos por adultos
infectivos de trips do gênero Frankliniella e Thrips. O
desenvolvimento de cultivares resistentes é uma importante estratégia
no controle dessa doença. As fontes de resistência ao TSWV relatadas
são PI 342517 (Ancora) e Tinto, e a resistência é uma dominância
parcial. Cuesta tem sido uma fonte múltipla de resistência às
tospoviroses LMV e LeMoV (Lettuce Mottle Virus) e utilizada em
programas de melhoramento de alface no Brasil.

,

-

As doenças causadas por fungos habitantes do solo são muito
limitantes para o cultivo da alface. Thielaviopsis basiloca (Berk &
Broome) Ferraris e Fusarium oxysporum f. sp. lactucae são patógenos
radiculares que ocasionam grandes prejuízos para cultura no Brasil,
preferencialmente no período de verão, com altas temperaturas. Essa
limitação muitas vezes ocorre devido ao uso de áreas, através de
cultivos sucessivos, sem rotação com outras culturas. O aumento da
incidência dessas doenças no País está diretamente relacionado com o
uso de substrato, especialmente turfa contaminada com estes fungos,
para produção das mudas e posterior transplantio. A murchadeira,
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doença causada por T. basicola, prejudica mais as variedades de
alfaces-americanas e lisas. A herança da resistência a T. basicola em
alface é conferida por um gene dominante (Tb). A maioria dos
cultivares do tipo crespa é resistente a esse patógeno.
F. oxysporum f. sp. lactucae pode ser causada por três raças do
patógeno (1, 2 e 3), de acordo com sua reação em cultivares
diferenciais de alface. As raças fisiológicas são baseadas em sua
patogenicidade nos cultivares diferenciais de raças, Patriot (suscetível
a todas as raças), Banchu New Red Fire (resistente à raça 2), Costa
Rica (resistente à raça 1) e Summer Green (resistente à raça 2). Apesar
de essa doença ser mais importante nos países da Europa, EUA e
Japão, a obtenção de cultivares resistentes a todas as raças do
patógeno deve ser priorizada no melhoramento de alface no Brasil.

.
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O cultivo hidropônico no Brasil está sendo cada vez mais
utilizado pelos produtores de folhosas. Estima-se que, no País, a
cultura preferida por 90% dos hidroponicultores é a alface. Entre as
doenças que afetam essa folhosa neste sistema de cultivo, a podridãoradicular provocada por Pythium é a mais importante, podendo levar a
perdas de até 100% nos meses mais quentes do ano. As espécies de
Pythium mais comuns em hidroponia são: P. aphanidermatum
(Edson) Fitzp., P. debaryanum Hesse, P. dissotocum Drechsler, P.
intermedium de Bary, P. irregulare Buisman, P. myriotylum Drechsler
e P. sylvaticum Campbell & Hendrix. Apesar da importância do
cultivo hidropônico, os principais programas de melhoramento
genético de alface no Brasil não têm direcionado o desenvolvimento
de cultivares específicos para esse sistema de cultivo. Contudo, tratase do principal fator limitante para o cultivo dessa folhosa nesse
sistema de cultivo, e o desenvolvimento de cultivares resistentes seria
importante para atender à demanda crescente de cultivares resistentes
ou tolerantes. O cultivar de alface Crocante possui tolerância a esse
patógeno (Figura 3.7).
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Figura 3.7 - Cultivar Crocante tolerante ao Pythium em cultivo
hidropônico (acima); e cultivar Vanda suscetível (abaixo).

0
No Brasil, as pesquisas com resistência de alface a Meloidogyne
spp. já se encontram bem avançadas, inclusive com programas de
melhoramento com esse enfoque, onde dezenas de cultivares já foram
caracterizados com diferentes níveis de resistência. Os cultivares de
alface do tipo lisa apresentam maior suscetibilidade aos nematoides
que os cultivares do tipo crespa, principalmente quando os do tipo lisa
são cultivados no período de verão, com temperatura e umidade do
solo mais elevadas. O crescente uso de mulching na produção de
alface em campo faz com que a incidência de nematoide de galha nas
raízes aumente devido à falta de rotação de culturas, demonstrando a
importância do uso de cultivares com resistência. As espécies do
gênero Meloidogyne possuem raças com habilidades para infectar
diferentes espécies de plantas: M. incognita – raças 1, 2, 3 e 4 e M.
javanica – raças 1, 2, 3 e 4. As raças 1 e 2 de M. incognita e a raça 1
de M. javanica são as mais comuns em alface.

1
A queima de bordas, conhecida como tip burn, é uma necrose
que ocorre nas margens das folhas das alfaces em desenvolvimento
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O tomate, Solanum lycopersicum L., é uma hortaliça-fruto que
possui importância econômica, nutricional e como organismo-modelo
para pesquisas biotecnológicas.
Segunda hortaliça consumida mundialmente, inferior apenas à
batata, em 2013 alcançou produção de aproximadamente 164 milhões
de toneladas, em área plantada de 4,7 milhões de hectares. Desse total,
131 milhões de toneladas, equivalentes a 79,88%, foram destinados ao
mercado de consumo in natura (WPTC, 2015). Percentualmente, o
continente asiático detém maior parcela da produção (Figura 13.1).
A China, individualmente, responde por 31% da produção do
continente asiático, reflexo do alto investimento feito pelo governo
chinês para o desenvolvimento da tomaticultura na região noroeste do
país. Como consequência, houve mudança na distribuição das áreas de
cultivo mundiais, motivo pelo qual a Europa e as Américas, que juntas
respondiam por 56% da produção de tomate há 20 anos, perderam lugar
para a Ásia como maior produtor mundial.
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Figura 13.1 - Contribuição percentual por continente para a produção
mundial de tomate.
Fonte: Elaborado por meio de informações disponíveis em FAOSTAT, 2015.

No decênio 2003-2013 incrementos da ordem de 14,63% na área
colhida e superiores a 37%, na produção, foram obtidos no mundo
(Figura 13.2), provavelmente reflexo do aumento do consumo mundial
médio para 20,5 kg/per capita/ano, alavancado pela elevação do
consumo médio anual de países como Líbia, Egito e Grécia, que
ultrapassou 100 kg/per capita/ano (BERGOUGNOUX, 2014).

Figura 13.2 - Área colhida (linha tracejada) e produção (linha contínua)
de tomate no decênio 2003-2013 no mundo.
Fonte: BERGOUGNOUX, 2014.
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No âmbito nacional, os números alcançados pelo agronegócio do
tomate colocaram o Brasil como o oitavo maior produtor mundial da
hortaliça (Figura 13.3).
A tomaticultura movimentou em 2013 um montante de R$ 4,2
bilhões, incluindo o mercado destinado para consumo in natura e para
processamento industrial. Foram cultivados mais de 60.000 hectares,
com produção estimada de 3.973.164 toneladas.

Figura 13.3 - Ranking dos principais países produtores mundiais de
tomate em 2013.
Fonte: Elaborado por meio de informações disponíveis em FAOSTAT, 2015.

O percentual destinado ao consumo fresco foi de 76,2%, o
equivalente a 3.027.551 toneladas. Os patamares de produtividade para
o segmento situaram-se próximo das 57 toneladas por hectare, que
significam aproximadamente 5 kg pé-1 ou ainda 245 caixas por mil pés.
Esses números foram possíveis graças à introdução de híbridos longa
vida do grupo salada, responsáveis por aumentos da ordem de 41% nos
últimos 20 anos (MELO; MELO, 2014).
O tomate destinado para “mesa” é subdividido nos seguintes
grupos varietais: salada, com 51,5% da área plantada; italiano, com
31,3%; Santa Cruz, com 12,1%; e Cereja, com 5,1%, cada qual com
características particulares, que os distinguem dos demais grupos.
Ultimamente verifica-se aumento da área plantada do segmento
denominado gourmet. Melo e Melo (2014) destacam que esses tipos
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Tabela 13.1 - Classificação taxonômica do tomateiro e demais espécies
silvestres
Seção Lycopersicon
Grupo Lycopersicon
Solanum lycopersicum L.
S. lycopersicum var. cerasiforme L.
S. pimpinellifollium L.
S. cheesmaniae (L. Riley) Fosberg
S. galapagense S.C. Darwin e Peralta
Grupo Neolycopersicon
S. pennellii Correll
Grupo Eriopersicon
S. habrochaites S. Knapp e D.M.
Spooner
S. huaylasense Peralta
S. corneliomulleri J.F. Macbr.
S. peruvianum L.
S. chilense (Dunal) Reiche
Grupo Arcanum
S. arcanum Peralta
S. chmielewskii Spooner, Anderson e
Jansen
S. neorickii Spooner, Anderson e
Jansen
Fonte: PERALTA et al., 2008.

A floração é um processo influenciado pela interação entre
diversos fatores, como cultivar, temperatura, luminosidade e nutrição
mineral, que, dependendo da magnitude dessas interações, pode
diretamente refletir no rendimento e qualidade dos frutos
(ALVARENGA, 2013).
O tomateiro possui flor hermafrodita, com corola e estames
amarelos e de tamanho reduzido, com diâmetro variando de 1,5 a 2 cm.
As flores são compostas, em números médios, por cinco pétalas, cinco
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sépalas e seis anteras por flor, podendo uma única planta produzir
aproximadamente 20 inflorescências, com quatro a oito flores cada.
As inflorescências podem ser do tipo racemo ou cimeira, que por
sua vez podem ser simples ou ramificadas. O número de flores de uma
inflorescência é altamente dependente de fatores ambientais, como a
temperatura. Quando o tomateiro é cultivado sob elevadas
temperaturas, maiores que 32 ºC, sua frutificação, viabilidade e número
de grão de pólen liberado podem diminuir (SATO et al., 2006).
Já sob temperaturas médias próximas de 16 ºC, pode haver
retardamento da antese da primeira flor do primeiro cacho em até 12
dias (GIORDANO; SILVA, 2009). Além disso, baixas temperaturas
podem produzir flores com alterações no número, na morfologia e no
padrão de fusão dos órgãos florais, que por sua vez resultam em frutos
com baixo valor comercial.
A antese ocorre em duas flores por vez em cada inflorescência,
de modo que, quando as duas primeiras flores do “cacho” entram no
processo de senescência, há iniciação da antese dos botões
subsequentes. As flores têm duração de aproximadamente três dias.
Os estames individuais são fundidos, formando um cone, dentro
do qual se encontram os carpelos. A deiscência das anteras ocorre
durante ou logo após a abertura do botão floral, sendo o pólen liberado
pelas fendas laterais das anteras no interior do cone. A morfologia floral
do tomateiro garante à espécie taxas inferiores a 5% de polinização
cruzada, possibilitando assim a reprodução por meio da autogamia. Na
Figura 13.5 são mostrados detalhes da flor e da inflorescência do
tomateiro.
A emasculação para fins de hibridação artificial deve ser feita
aproximadamente um dia antes da antese ou abertura do botão floral,
para que se evite a autopolinização. Nesse momento, as sépalas
começarão a se separar, assim como as anteras e corolas, que passarão
de amarelo-claro para escuro – característica singular de flores que se
encontram completamente abertas. O estigma, nesse momento, estará
totalmente receptivo. Se as condições ambientais estiverem favoráveis,
é possível a obtenção de 200 ou mais sementes por meio de uma única
operação de polinização (TIGCHELAAR, 1986). O rendimento médio
é de 350 sementes por grama.
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Figura 13.5 - Inflorescência do tomateiro (A e B); e botões florais em
diferentes estágios de desenvolvimento (C).
É desejável que nas atividades de hibridação sejam deixados 30
frutos por planta. A seguir, será apresentada a sequência proposta por
Chetelat e Peacock (2013), do C. M. Rick Tomato Genetics Resource
Center, para o processo de hibridação (Figura 13.6).
Passo 1 – Escolha flores com dois a três dias antes da antese. Flores
abertas devem ser descartadas, para evitar o risco de polinização
cruzada. Pétalas começando a amarelecer indicam o ponto ideal, pois
nesta fase o estigma está receptivo. Botões imaturos nas fases -1 e -2
são geralmente adequados para realização da emasculação.
Passo 2 – Proceda à remoção das sépalas. Retire duas ou mais sépalas,
para que as pétalas de um lado da flor possam ser expostas. A retirada
ou corte das sépalas são utilizados como marcador para indicar que
determinado fruto é resultado de hibridação.
Passos 3 e 4 – Faça a remoção de pétalas e anteras. A remoção pode ser
feita por meio da utilização de uma pinça ou manualmente. Nessa
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operação é necessário muito cuidado para que as partes femininas da
flor não sejam danificadas.
Passo 5 – Todas as flores que não foram emasculadas devem ser
retiradas da inflorescência, para que não ocorra contaminação com
pólen delas.
Passo 6 – Coleta do pólen do genitor masculino. Escolha uma flor
madura do genitor masculino. Usando uma agulha ou bisturi de
dissecação, abra o cone de anteras longitudinalmente. Recolha o pólen
na ponta da agulha, arrastando-a para cima. É necessário ver um
amontoado de pólen sobre a ponta da agulha.
Passo 7 – Hibridação. Segurando a flor emasculada em uma das mãos,
aplique o pólen na superfície do estigma, com a pinça. Aplique pólen
suficiente para que o estigma seja totalmente coberto.
Passo 8 – Identificação. Faça a proteção das flores polinizadas e
identifique-as com cordões com cores diferentes. No caso de número
grande de cruzamentos, o pólen pode ser coletado e armazenado.
Após a coleta das anteras do genitor masculino, estas devem ser
secas em temperatura de 30 ºC. Após a retirada do pólen por meio de
agitação, ele deverá ser armazenado em recipiente hermeticamente
fechado e mantido no congelador.
É apresentada aqui uma proposta de emasculação e hibridação
que pode ser modificada de acordo com a necessidade dos melhoristas,
não sendo, portanto, a única metodologia para realização dessa
operação.
Outra possibilidade para obtenção de híbridos no tomateiro é por
meio da utilização de macho-esterilidade. Em tomate, mais de 50
mutantes macho-estéreis já foram reportados.
Genes da série ms, quando expressos, produzem pólens estéreis.
Estudos recentes revelaram que mutantes macho-estéreis do tomate, ms
1035, exibem meiose não funcional e, como consequência, não
produzem grãos de pólen (JEONG et al., 2014). Já a família dos genes
sl – stamenless genes é responsável por produzir flores com estames
vestigiais. Outra possibilidade é a utilização de mutantes machoestéreis funcionais, ps, ps-2, cl 2, dl e ex. O mutante ps-2i, por exemplo,
tem problemas relacionados à deiscência do pólen.
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Figura 13.6 - Representação esquemática das atividades durante o
processo de emasculação e hibridação do tomateiro,
proposta pelo C. M. Rick Tomatoes Genetics Resource
Centers.
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O objetivo principal de todo programa de melhoramento do
tomateiro é, em última análise, o aumento de produção de frutos por
meio do aumento da sua massa média. Para isso, é necessário o
desenvolvimento de cultivares que maximizem seu potencial produtivo,
com o melhoramento de componentes secundários relacionados à
produção.
Em linhas gerais, o melhoramento do tomateiro destinado ao
consumo in natura tem-se intensificado na obtenção de híbridos
resistentes a estresses bióticos e abióticos, com maior conservação póscolheita, maior qualidade organoléptica e nutricional. A seguir serão
apresentadas ao leitor as principais linhas de trabalho desenvolvidas por
melhoristas a fim de atender às exigências de produtos e consumidores
da cadeia produtiva do tomate para consumo in natura.
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No tomateiro, genes de resistência foram identificados e
introgredidos nos híbridos comerciais ao longo do tempo, o que
possibilitou a exigência de um pacote mínimo de alelos de resistência
para que os cultivares tenham melhor aceitação no mercado. Há,
entretanto, a necessidade de dividir as principais doenças com base na
sua importância relativa para a cultura.
A mancha de Stemphyllium, por exemplo, ocasionada por
Stemphyllium spp., é considerada uma doença secundária. Atualmente
a maioria dos híbridos comerciais é resistente à doença. A resistência é
condicionada por um único gene, Sm, com dominância incompleta.
As doenças foliares de maior importância para o tomateiro,
apresentadas a seguir, têm como principais medidas de controle a
utilização do controle químico, fazendo-se necessário o
desenvolvimento de cultivares resistentes.
Pinta-preta – Alternaria solani Sorauer e Alternaria tomatophila E. G.
Simmons
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Considerada uma das principais doenças fúngicas foliares do
tomateiro, a alternariose ou pinta-preta pode causar danos sob
condições favoráveis à propagação do patógeno, os quais podem chegar
a 80% da produção.
Não existem no mercado brasileiro cultivares com níveis
satisfatórios de resistência, provavelmente por ser a resistência à pintapreta um caráter complexo, de herança quantitativa, controlado por
meio da interação de genes de efeitos menores altamente influenciados
pelo ambiente.
Alelos de resistência à pinta-preta têm sido identificados em
Solanum habrochaites, S. pimpinellifollium e S. peruvianum.
Nesse sentido, na tentativa de elucidar a resposta do tomateiro
quanto a resistência à alternariose, Foolad e Ashrafi (2015) analisaram
uma população de RILs8 derivada do cruzamento entre Solanum
lycopersicum e Solanum pimpinellifollium e concluíram que a
herdabilidade associada à resistência é de magnitude intermediária;
logo, a resistência é passível de ser transferida por meio da introgressão
de alelos de resistência com a utilização da seleção fenotípica
tradicional.
Essa mesma população de RILs foi avaliada em campo quanto a
resistência à pinta-preta por quatro gerações sucessivas, o que
possibilitou a identificação de cinco QTLs situados nos cromossomos
2, 5, 6 e 9, localizados com genes candidatos que podem ser usados para
obtenção de cultivares resistentes.
Mela ou requeima – Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
A requeima, causada por um oomiceto, é a mais perniciosa entre
as doenças que acometem o tomateiro. Sob condições climáticas
favoráveis severas, epidemias podem levar à perda total das lavouras.
Desse modo, das medidas de controle adotadas, o controle químico via
aplicação de fungicidas é a mais utilizada.
Melhoristas e fitopatologistas recomendam o manejo varietal
como a principal medida para controlar e, ou, reduzir as perdas
ocasionadas pela doença, notadamente eficaz quando combinada a
outras medidas de controle.

________________
8

Recombinat inbred lines – linhagens endogâmicas recombinantes.
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Reconhecidamente, dois tipos de resistência genética atuam no
controle da requeima: qualitativa e quantitativa. A primeira, também
conhecida como raça-específica, é controlada por um ou poucos genes.
Cinco genes R são reportados na literatura: Ph-1 (PEIRCE, 1971 citado
por FOOLAD et al., 2007), Ph-2 (MOREAU et al., 1998), Ph-3
(CHUNWONGSE et al., 2002), Ph-4 e Ph-5 (FOOLAD et al., 2007).
Contudo, resultados de pesquisas demonstram que a resistência
conferida por esses genes é frequentemente suplantada pelo patógeno
(CHUNWONGSE et al., 2002).
QTLs já foram identificados em espécies silvestres de tomate,
como em S. habrochaites e S. pennellii, por exemplo; entretanto, não
há no mercado cultivares com resistência quantitativa, muito
provavelmente em consequência da introgressão de genes que
condicionam características indesejáveis do ponto de vista agronômico
presentes nessas espécies (OHLSON; FOOLAD, 2015).

!
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Murcha-de-fusário – Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Saac.)
W.C. Snyder & H.N. Hansen
A fusariose é uma doença que ocorre em todas as regiões de
cultivo de tomateiro, com prevalência das raças 1, 2 e 3. Na lavoura, ela
é associada ao amarelecimento das folhas mais velhas em reboleiras no
início da frutificação. Temperaturas no solo que variam de 21 a 33 ºC
favorecem a doença. O requerimento de umidade é o mesmo necessário
para o pleno desenvolvimento da cultura. A principal via de
disseminação da doença é por meio de sementes e mudas contaminadas,
além da possibilidade de transmissão por meio de máquinas e
implementos agrícolas.
A família de genes I – Immunity genes (I-1, I-2 e I-3) condiciona
a resistência à fusariose.
O gene I foi primeiramente identificado em S. pimpinellifolium
no acesso PI 79532 e confere resistência à raça 1 do patógeno. Este gene
foi rapidamente suplantado com a emergência da raça 2.
Posteriormente, genes de resistência a essa raça foram identificados em
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O tomate (Solanum lycopersicum L.) para processamento
industrial apresenta enorme importância econômica e social no Brasil
(BOITEUX et al., 2012). A cadeia nacional do tomate agroindustrial
tem-se mostrado muito bem estruturada e competitiva, com constante
adoção de inovações tecnológicas em todos os setores de produção
(MELO et al., 2008). Embora passível de mecanização em todas as
suas fases, a cultura do tomate industrial ainda demanda expressivo
contingente de mão de obra (em torno de cinco pessoas por
hectare/ano). No Brasil, o segmento para o processamento industrial
tem ocupado uma área em torno de 16.000 a 20.000 ha (BOITEUX et
al., 2012). A produção brasileira de tomate industrial atingiu em 2010
um total de 1,8 milhão de toneladas e produtividade média de 85 t/ha.
De fato, desde meados da década de 1990 a produtividade de tomate
para processamento vem apresentando incremento vigoroso no Brasil.
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Os principais fatores responsáveis por esse crescimento foram: (1)
intensificação da produção no Cerrado do Planalto Central, uma
região com menor pressão de pragas e doenças e condições climáticas
mais favoráveis (dias quentes, noites com temperaturas amenas,
ausência de chuvas nas etapas cruciais de florescimento, frutificação
e colheita); (2) presença na região do Cerrado de áreas de cultivo com
lavouras de médio/grande porte e administradas por produtores com
estrutura empresarial; (3) forte adoção de inovações tecnológicas no
manejo da cultura; (4) expansão do uso de híbridos com elevado
potencial produtivo; e (5) estratégia contratual das empresas
processadoras que financiam os insumos necessários à produção na
região (MELO et al., 2008).

O tomateiro e suas espécies silvestres são plantas
dicotiledôneas, da ordem Tubiflorae, do gênero Solanum (sec.
Lycopersicon), pertencente à família Solanaceae. Essa é uma família
botânica extremamente diversificada, que engloba cerca de 90 gêneros
e 1.700 espécies (WEESE; BOHS, 2007). Em 1753, Carl Von
Linnaeus classificou o tomateiro dentro do gênero Solanum. No
entanto, já em 1754, o botânico Milller sugeriu a mudança para dentro
de um gênero distinto, denominado Lycopersicon, ficando a
nomenclatura da espécie cultivada Lycopersicon esculentum L.
(Mill.). O gênero Lycopersicon foi subdividido em dois subgêneros:
Eulycopersicon (com frutos vermelhos quando maduros) e
Eriopersicon (com frutos maduros não vermelhos). No entanto, mais
recentemente, após extensivas análises morfológicas e moleculares,
foi definido o retorno à classificação original proposta por Linnaeus,
com o gênero Lycopersicon se convertendo em uma seção do gênero
Solanum. As espécies componentes do gênero Lycopersicon foram
desmembradas e, ou, reclassificadas. Na Tabela 14.1 é apresentada
uma lista das espécies reincluídas no gênero Solanum e seu
equivalente da nomenclatura anterior (PERALTA et al., 2008).
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Tabela 14.1 - Espécies reincluídas no gênero Solanum e seu equivalente no gênero Lycopersicon
Espécies pertencentes ao “complexo esculentum”
Nomenclatura no gênero Solanum
Equivalente no gênero Lycopersicon
S. lycopersicum L. Miller
L. esculentum L. Mill.
S. cheesmaniae L. Riley
L. cheesmaniae L. Riley
S. galapagense S. (Darwin) Peralta
parte de L. cheesmaniae L. Riley
S. pimpinellifolium L. Miller
L. pimpinellifolium L. Miller;
S. chmielewskii Rick
L. chmielewskii Rick
S. neorickii D.M. Spooner, G.J. Anderson
and R.K. Jansen
L. parviflorum Rick
S. habrochaites S. Knapp and D.M. Spooner L. hirsutum Dunal
S. pennellii Correl
L. pennellii (Corr.) D’Arcy
Espécies pertencentes ao “complexo peruvianum”
Nomenclatura no gênero Solanum
Equivalente no gênero Lycopersicon
S. chilense (Dunal) Reiche
L. chilense Dunal
S. peruvianum L.
L. peruvianum (L.) Miller
Subdivisão de L. peruvianum (L.)
S. arcanum Peralta
Miller
Subdivisão de L. peruvianum (L.)
S. huaylasense Peralta
Miller
L. peruvianum var. glandulosum
S. corneliomuelleri Macbr
Mull.

Diferentes espécies do gênero Solanum (sec. Lycopersicon) vêm
sendo utilizadas em programas de melhoramento de tomateiro, visando à
introgressão de genes que conferem resistência a pragas e doenças,
melhoria da qualidade nutricional e nutracêutica dos frutos e tolerância a
estresses abióticos. Todas as espécies silvestres do pool gênico do
tomateiro são diploides (2n=2x=24) e têm estrutura cromossômica
similar. Todas podem ser cruzadas com o tomateiro cultivado, embora às
vezes com certa dificuldade, necessitando de aplicação de alguma técnica
especifica (BARONE et al., 2009). Nos cruzamentos interespecíficos, o
tomateiro cultivado (S. lycopersicum) tem sido usado como genitor
feminino. Dentro do “complexo esculentum”, os acessos das espécies S.
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lycopersicum e S. pimpinellifolium cruzam-se com facilidade, independentemente da espécie utilizada como genitor feminino. Incompatibilidade unilateral é observada nos cruzamentos envolvendo acessos de
S. cheesmaniae, S. galapagense, S. chmielewskii, S. neorickii, S.
habrochaites e S. pennellii. Por sua vez, as espécies do “complexo
peruvianum” apresentam barreiras nos cruzamentos com as espécies do
“complexo esculentum”, resultando em incompatibilidade. Nos cruzamentos interespecíficos ocorre, primordialmente, incompatibilidade de
endosperma, resultando no abortamento do embrião. Essas barreiras
podem ser superadas via estratégias de “resgate de embrião” in vitro
(BHATIA et al., 2004).

Numerosas características têm sido incorporadas aos modernos
cultivares de tomate. Podem-se citar as seguintes características
relevantes do ponto de vista do melhoramento genético para processamento industrial: (1) ciclo de cultivo (precoces, semiprecoces e tardios);
(2) teores mais elevados de sólidos solúveis (Brix); (3) maior viscosidade
aparente (ou consistência), que é importante para produtos do tipo
ketchup; (4) firmeza dos frutos (para permitir adequado transporte até a
fábrica); (5) resistência à rachadura de frutos (cracking); (6) concentração
de maturação (reduzindo o número de colheitas ou, se possível, uma
única colheita mecânica ou manual); (7) não retenção de pedúnculo
(característica jointless), que aumenta a eficiência tanto da colheita
manual quanto da mecânica; (8) formato e tamanho do fruto, que,
dependendo da indústria ou propriedade rural, pode permitir e, ou, evitar
desvio para o mercado de consumo in natura; (9) coloração vermelhointensa, ou seja, teores mais elevados do pigmento carotenoide licopeno;
(10) acidez total (ácido cítrico > 350 mg/100 g peso fresco); e (11) acidez
titulável (pH < 4,3), que deve ser mantida nesses valores para não impactar a qualidade da polpa processada e evitar o crescimento de
microrganismos indesejáveis, como Clostridium pasteurianum e C.
butyricum.

