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O tomate é uma das olerícolas com
maiores índices de perdas pós-co-

lheita, em especial aquelas decorrentes
do manuseio inadequado durante a co-
lheita e transporte. Em anos mais recen-
tes, a manipulação da variabilidade ge-
nética por meio de mutações,
recombinações genéticas e transforma-
ções via técnica de DNA recombinante,
tem sido importante ferramenta para
obtenção de frutos mais resistentes ao
manuseio pós-colheita. As mutações
espontâneas apresentam-se como uma
das fontes mais importantes para intro-
dução de variabilidade genética em pro-
gramas de melhoramento que visam
obter cultivares com frutos mais firmes
quando maduros. Diversos mutantes
têm sido identificados na espécie L.
esculentum que apresentam aspectos
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alterados de amadurecimento. Os
mutantes pleiotrópicos Never ripe (Nr),
non-ripening (nor), ripening inhibitor
(rin) e alcobaça (alc) têm frutos com
reduzido amaciamento, menor produção
e resposta ao etileno, e alterações de cor
menos intensas durante o amadureci-
mento (Hobson e Grierson, 1993).

Na região produtora de hortaliças de
Viçosa (MG) identificaram-se algumas
plantas de tomate da cultivar Santa Cla-
ra com frutos de coloração “amarelo-
creme” quando imaturos, maturação len-
ta quando ligados à planta mãe e frutos
mais firmes quando maduros (Moura,
1999; Moura et al., 2002). Schuelter et
al. (2002) demonstraram que apenas um
gene recessivo controla esta mutação de
caráter pleiotrópico, afetando a firmeza
e o desenvolvimento da cor do fruto,

senescência das folhas e cor do estigma
das flores. Testes de alelismo e
mapeamento com marcadores
morfológicos e moleculares de RAPD
indicaram que o gene que controla o
fenótipo mutante localiza-se no braço
longo do cromossomo 10, na região do
gene lutescent-2 (Schuelter, 1999). Aná-
lises desta mutação revelaram sua im-
portância em programas de melhora-
mento interpopulacionais visando a ob-
tenção de genótipos com maior poten-
cial de conservação pós-colheita
(Schuelter et al., 2001). Deste modo,
avaliação das modificações fisiológicas
decorrentes do amadurecimento do fru-
to na planta da cv. Santa Clara e do
mutante natural ‘Firme’ podem forne-
cer informações relevantes para o me-
lhoramento da espécie.

RESUMO
O mutante natural de tomate ‘Firme’ da cv. Santa Clara tem fru-

tos com coloração “amarelo-creme” quando imaturos, firmes e com
amadurecimento lento. Estudou-se as alterações fisiológicas que
ocorrem durante o processo de amadurecimento na planta de frutos
de tomate da cv. Santa Clara e do mutante ‘Firme’. Os frutos nor-
mais e mutantes foram colhidos em 6 diferentes estádios de maturi-
dade, e em cada um deles foram avaliados a produção de etileno e
CO2, os teores de açúcares solúveis totais do pericarpo e do tecido
locular, e as atividades das enzimas oxidase do ACC e
poligalacturonase. Os frutos mutantes apresentaram menores taxas
respiratórias e de produção de etileno em todos os estádios de matu-
ridade. A atividade da oxidase do ACC apresentou padrão de com-
portamento distinto durante o amadurecimento na planta dos frutos
mutantes e normais, porém com semelhante atividade final. Os fru-
tos mutantes apresentaram atraso no aumento da atividade da enzima
poligalacturonase em relação aos frutos normais nas fases iniciais
do amadurecimento. Frutos normais acumularam açúcares solúveis
totais durante seu amadurecimento na planta, enquanto que nos fru-
tos mutantes os teores foram inferiores nos estádios mais avançados
do amadurecimento quando comparados com aqueles no início do
climatério. O pericarpo dos frutos mutantes nos estádios mais avan-
çados do amadurecimento teve teores de açúcares total inferiores.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, etileno, respiração, açú-
cares solúveis, oxidase do ACC, poligalacturonase.

ABSTRACT
Physiology of vine-ripened tomato ‘Santa Clara’ and its

mutant ‘Firme’

The natural tomato mutant ‘Firme’ from cv. Santa Clara presents
a yellow-pale appearance when immature, firm texture and slow
ripening. Some of the physiological changes throughout ripening of
cv. Santa Clara and the natural mutant ‘Firme’ were evaluated on
the vine. Fruit ethylene and CO2 production, locular and outer
pericarp total soluble sugars content, ACC oxidase and
poligalacturonase activities were evaluated in both genotypes at six
maturity stages. Mutant fruits presented lower ethylene and CO2
production at all maturity stages. ACC oxidase activity showed a
distinct pattern during ripening of the wild type and mutant fruits,
nevertheless, the mutant and wild type presented similar final activity.
Mutant fruits showed delay in the increment of poligalacturonase
activity compared to wild type fruits at the onset of ripening. While
the wild type fruits showed continuous rise in total soluble sugars
through ripening, the mutant fruits showed trends of decrease. Mutant
fruits had lower content of total soluble sugars in the outer pericarp
at later stages of ripening.

Keywords: Lycopersicon esculentum, ethylene, respiration, soluble
sugars, ACC oxidase, poligalacturonase.
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O amadurecimento do tomate pode
ser caracterizado pelas alterações da cor,
na estrutura da parede celular, no meta-
bolismo de carboidratos e pela síntese
de compostos voláteis nos frutos. Um
dos primeiros sinais do amadurecimen-
to é o aumento na taxa de produção de
etileno associado à elevação da respira-
ção climatérica. O etileno é considera-
do o hormônio que induz e coordena as
alterações fisiológicas do amadureci-
mento do tomate. A biossíntese do
etileno em plantas é regulada pela ativi-
dade de duas enzimas específicas, a
sintase do ACC (ácido 1-
aminociclopropano-1-carboxílico) e a
oxidase do ACC (Klee et al., 1991). Al-
guns estudos mostraram que a oxidase
do ACC é uma enzima constitutiva, sen-
do assim, a sintase do ACC poderia ser
considerada como passo limitante na
biossíntese de etileno. No entanto, Smith
et al. (1986) observaram aumento dos
níveis de mRNA da oxidase do ACC no
início do amadurecimento dos frutos de
tomate e um rápido acúmulo de mRNA
da oxidase do ACC em tecidos injuria-
dos, demonstrando a importância desta
enzima na regulação da síntese de
etileno durante o amadurecimento de
tomates. Além disso, estudos realizados
recentemente com tomates transgênicos,
contendo o gene antisenso para a enzima
sintase do ACC, sugerem que o acúmulo
de mRNA de poligalacturonase, princi-
pal enzima responsável pelo processo de
perda de firmeza de frutos, é regulada
pela presença de etileno (Sitrit e
Bennett, 1998).

A perda de firmeza é um processo
que acompanha o amadurecimento de
muitos frutos, e é resultado de mudan-
ças estruturais que ocorrem na parede
celular. A parede celular é formada por
90 a 95% de carboidratos, entre eles a
celulose, a hemicelulose e a pectina, e
com 5 a 10% de proteínas. As altera-
ções da estrutura da pectina no amadu-
recimento do tomate decorrem da ação
das enzimas pectolíticas
poligalacturonase e da
pectinametilesterase, a qual determina
a extensão com que a pectina estará dis-
ponível à degradação pela
poligalacturonase (Labavitch, 1981;
Huber, 1983). Além disso, a ação da
poligalacturonase na quebra das pectinas
da parede celular é influenciada pelo pH

e pelas condições iônicas do meio no
local de atuação da enzima (Chun e
Huber, 1998).

A presença de concentrações ade-
quadas de açúcares solúveis e ácidos
orgânicos determina o desenvolvimen-
to do sabor do fruto e afeta diretamente
a qualidade do produto. As cultivares
comerciais de tomate têm entre 1,5 e
4,5% de açúcares na matéria fresca, isto
é, cerca de 65% dos sólidos solúveis
totais (Hobson e Davies, 1971). Os açú-
cares solúveis presentes em frutos ma-
duros são principalmente os redutores e
estes aumentam progressivamente du-
rante o desenvolvimento e amadureci-
mento do fruto (Winsor et al., 1962).

Estudou-se neste trabalho as altera-
ções fisiológicas em tomate, durante o
processo de amadurecimento, na cv. San-
ta Clara e seu mutante natural ‘Firme’,
visando obter maiores informações so-
bre como essa mutação poderá ser utili-
zada como fonte de genes em futuros tra-
balhos de melhoramento da espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Tomates da cv. Santa Clara e seu
mutante natural ‘Firme’ foram colhidos
pela manhã na estação experimental da
University of Florida (UF), em Quincy,
Florida, EUA, transportados para o la-
boratório de fisiologia pós-colheita, la-
vados em água corrente e mergulhados
em água clorada (1.000 ml L-1 de
hipoclorito de sódio) por 1 minuto, para
desinfecção. Os frutos foram seleciona-
dos quanto a uniformidade de tamanho,
ausência de defeitos e estádio de matu-
ridade. Para a seleção dos seis estádios
de maturidade avaliados, os frutos fo-
ram separados visualmente de acordo
com a escala de cor sugerida pelo USDA
(1976) como se segue: estádio 1 = fru-
tos com máximo de crescimento e ain-
da sem indício de cor vermelha na
epiderme; estádio 2 = menos de 10% da
superfície com cor vermelha; estádio 3
= 11 a 40% de cor vermelha; estádio 4
= 41 a 80% de cor vermelha; estádio 5
= mais de 80% de cor vermelha, mas
ainda não totalmente vermelhos; está-
dio 6 = 100% de cor vermelha.

Foram selecionados quatro frutos
individuais em cada estádio de maturi-
dade para a determinação da produção

de etileno e da taxa respiratória. O ex-
perimento foi repetido três vezes. A pro-
dução de etileno e a taxa respiratória
foram medidas à temperatura de 20oC,
retirando-se amostras de 0,5 ml e 1 ml,
respectivamente, do espaço livre de fras-
cos, em sistema estático, com volume
igual a 0,465 L após duas horas da co-
lheita. Para a determinação da produ-
ção de etileno, as amostras de gás fo-
ram analisadas por cromatografia gaso-
sa utilizando-se um cromatógrafo equi-
pado com detector de ionização de cha-
ma (modelo 5890, série II, Hewlett
Packard, Avondale, PA, EUA) com co-
luna alumina de 60/80 mesh. Para a de-
terminação da taxa respiratória, mediu-
se o CO2 produzido durante o amadure-
cimento através da cromatografia gaso-
sa utilizando-se um cromatógrafo equi-
pado com detector de condutividade tér-
mica (série 580, Gow Mac, Leigh Valey,
PA, EUA) e coluna Poropak Q de 80/
100 mesh.

Os teores de açúcares solúveis to-
tais e atividade das enzimas oxidase do
ACC e poligalacturonase foram avalia-
das em frutos da cv. Santa Clara e do
mutante natural ‘Firme’ em tomates co-
lhidos no período da manhã na horta da
UFV e transportados para o laboratório
de pós-colheita onde foram lavados em
água corrente e mergulhados em água
clorada (1.000 ml L-1 de hipoclorito de
sódio) por 1 minuto para desinfecção da
superfície. Os frutos foram então sele-
cionados quanto a uniformidade de ta-
manho, ausência de defeitos e ao está-
dio de maturidade com quatro repetições
contendo cinco frutos cada. Em cada
estádio de maturidade foram determina-
dos os teores de açúcares solúveis to-
tais em amostras do pericarpo e do teci-
do locular, e as atividades das enzimas
oxidase do ACC e poligalacturonase em
amostras do pericarpo dos frutos. A de-
terminação dos açúcares solúveis totais
foi realizada após extração exaustiva
com etanol 80% a quente de 5 g de ma-
terial vegetal, utilizando método quan-
titativo descrito por Dubois et al. (1956),
pela adição de fenol a 5% e ácido sulfú-
rico concentrado e leitura em
espectrofotômetro a 490 nm.

A atividade da oxidase do ACC foi
realizada seguindo metodologia descri-
ta por Fernandez-Maculet e Yang (1992)
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e modificada por Barry et al. (1996) pela
homogeneização de 0,25 g de material
vegetal com nitrogênio líquido em
almofariz e em seguida adicionada a 1
ml de tampão de extração (100 mM Tris-
HCl pH 7,5, 10% (v/v) de glicerol, 5%
(p/v) de PVP insolúvel, 30 mM
ascorbato de sódio, 0,1 mM FeSO4, 5
mM DTT) a 4oC. O macerado foi
centrifugado a 12.000 ×g por 10 minu-
tos a 4oC. O sobrenadante foi utilizado
imediatamente para a determinação da
atividade. A atividade da enzima foi
determinada pela incubação do extrato
enzimático com solução tampão conten-
do ACC (100 mM Trisma-HCl a pH 7,5,
10% (v/v) de glicerol, 30 mM ascorbato
de sódio, 0,1 mM FeSO4, 30 mM
NaHCO3, 1 mM ACC) por 20 minutos
a 30oC em frasco hermeticamente fecha-
do de 7,5 ml. A produção de etileno na
reação foi determinada através de
cromatografia gasosa utilizando-se um
cromatógrafo a gás, modelo Shimadzu
GC-14B, equipado com uma coluna
empacotada Poropak-Q 80/100 mesh e
detector de ionização de chama.

A determinação da atividade da
poligalacturonase seguiu a metodologia
descrita por Huber e O’Donoghue
(1993) homogeneizando-se 5 g de ma-
terial vegetal com 25 ml de etanol 95%,
a 4oC. O macerado foi centrifugado a
17.000 ´g por 20 minutos a 4oC. O
sobrenadante foi descartado e o preci-
pitado solubilizado com etanol 80% e
novamente centrifugado. O
sobrenadante foi novamente descartado
e o precipitado resuspenso em 10 ml de
tampão de extração (50 mM Trisma-HCl
pH 7,0 e 1,2 M NaCl) em gelo por 30
minutos. O extrato foi centrifugado, fil-
trado em quatro camadas de gaze e o
sobrenadante guardado em gelo. A ativi-
dade da enzima foi determinada pela in-
cubação do extrato com solução de áci-
do poligalacturônico em tampão 100 mM
NaOAc a pH 4,5, por 60 minutos, a 30oC.
A reação foi paralisada pela adição do
reagente no 1 de Nelson e fervura dos tu-
bos de ensaio por 20 minutos. A produ-
ção de ácido galacturônico na reação foi
determinada pelo método de Somogy-
Nelson (Hodge e Hofreiter, 1962).

A proteína total dos extratos foi de-
terminada pelo método de Bradford
(1976) utilizando BSA como padrão.

O delineamento experimental foi
completamente ao acaso, os dados fo-
ram submetidos à análise de variância e
as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A taxa respiratória e de produção de
etileno dos frutos da cv. Santa Clara fo-
ram significativamente maiores do que
a dos frutos mutante ‘Firme’ em todos
os estádios de maturidade estudados
(Tabela 1). A produção máxima de CO2
da cv. Santa Clara ocorreu no estádio 1
de maturidade, para os frutos mutantes,
no entanto, não foi possível determinar
com exatidão o ponto máximo do
climatério respiratório nos estádios de
maturidade avaliados. Estes resultados
são similares aos de Moura (1999) que
observou que os frutos mutantes, culti-
vados em Viçosa, tiveram máxima pro-
dução de CO2 em uma fase de seu de-
senvolvimento anterior ao estádio 1 de
maturidade, enquanto que em frutos
Santa Clara a produção máxima coinci-
de com o estádio 1 de maturidade.

O etileno tem importante papel na
iniciação e no prosseguimento do ama-
durecimento dos frutos de tomate. Os
dados obtidos neste experimento mos-
tram que em frutos com mais de 80%
de coloração vermelha (estádio 5 de
maturidade), a produção de etileno dos
frutos mutantes aumentou mais de 10
vezes quando comparada à produção do
estádio 1, enquanto que em frutos nor-
mais o aumento foi de apenas três ve-
zes (Tabela 1). No entanto, a produção
máxima de etileno, tanto para os frutos

da cv. Santa Clara quanto para o mutante
foi encontrada no estádio 5 de maturi-
dade. Segundo Moura (1999), a produ-
ção de etileno durante o amadurecimen-
to dos frutos mutantes ligados à planta
mãe é menor do que aquela dos frutos
Santa Clara, e a ascensão da produção
de etileno ocorre antes de completar o
crescimento máximo do fruto na cv.
Santa Clara, enquanto que nos frutos
mutantes o início da produção de etileno
coincide com o máximo crescimento do
fruto, isto é, com o estádio 1 de maturi-
dade. No entanto, o autor observou que
para ambos genótipos a produção má-
xima de etileno coincide com o final da
fase de amadurecimento. Hobson e
Grierson (1993) afirmam que não exis-
te um valor crítico interno de etileno que
deva ser atingido para que ocorra a
indução do amadurecimento do tomate,
no entanto, uma mudança interna nos
níveis de etileno parece ser necessária
para haver início do amadurecimento,
provavelmente complementada por
mudanças na sensibilidade do tecido ao
etileno.

Segundo Terai e Mizuno (1985) a
atividade da oxidase do ACC, enzima
responsável pela oxidação do ACC em
etileno, aumenta durante o amadureci-
mento de frutos de tomate. Nos estádios
1 e 2 não há diferença estatística entre
os frutos da cv. Santa Clara e o mutante
para a atividade da oxidase do ACC (Ta-
bela 2). No entanto, a partir do estádio
3 foram encontradas diferenças signifi-
cativas entre os frutos da cv. Santa Cla-
ra e o mutante. Os frutos da cv. Santa
Clara durante seu amadurecimento na
planta apresentam aumento na ativida-
de da oxidase do ACC até o estádio 4,
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Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha,
para cada variável, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 1. Taxa respiratória (mg CO2 h-1kg-1) e de produção de etileno (ìLC2H4 h-1kg-1) em
frutos da cv. Santa Clara (SC) e do seu mutante natural ‘Firme’ (MT) nos estádios de matu-
ridade 1 a 6 a 20oC, Gainesville, 2000.

Estádio de
maturidade

Taxa respiratória
(mg CO2 h-1kg-1)

Produção de etileno
(µLC2H4 h-1kg-1)

SC MT SC MT

1 53,19 aA 29,14 cB 5,07 eA 0,95 eB

2 41,79 cA 31,44 abB 8,66 dA 3,73 dB

3 45,33 bA 31,03 bB 13,71 cA 8,16 cB

4 34,41 eA 33,12 aB 13,45 cA 10,66 bB

5 39,24 dA 32,27 abB 16,36 aA 13,84 aB

6 27,40 fA 23,65 dB 15,21 bA 8,16 cB
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seguido de queda na atividade, enquan-
to que os frutos mutantes apresentam
aumento progressivo na atividade da
oxidase do ACC durante o amadureci-
mento, com atividade máxima no está-
dio 6 de maturidade.  No entanto, quan-
to à magnitude da atividade da oxidase
do ACC não há diferença entre os fru-
tos da cv. Santa Clara e o ‘Firme’, uma
vez que ambos alcançaram valores má-
ximos semelhantes para atividade desta
enzima. A menor produção de etileno
nos frutos mutantes não parece estar re-
lacionada com a atividade da oxidase do
ACC, ou seja, pela capacidade do teci-
do em transformar ACC em etileno.
Portanto, a menor quantidade de etileno
produzida pelo mutante se deve, possi-
velmente, à disponibilidade de ACC,
determinada pela atividade da enzima
sintase do ACC.

Segundo Sitrit e Bennett (1998), o
etileno tem um importante papel na
regulação da expressão da enzima

poligalacturonase. Moura et al. (2002)
e Schuelter (1999) observaram que os
frutos do mutante firme apresentavam
maior firmeza do que os frutos da cv.
Santa Clara. A menor produção de
etileno pelos frutos mutantes poderia
estar influenciando a expressão da
enzima poligalacturonase que,
consequentemente, estaria afetando a
firmeza dos frutos mutantes. A ativida-
de da poligalacturonase nos frutos
mutantes e da cv. Santa Clara nos di-
versos estádios de maturidade estuda-
dos foram semelhantes (Tabela 2). Nos
frutos normais a atividade da
poligalacturonase dobrou do estádio 1
para o 2, mas é muito pequena, menor
do que 1 µg de ácido galacturônico h-1

mg-1 de proteína, e aumentou cerca de
quatro vezes quando comparada aos fru-
tos no estádio 2 e 3, indicando assim que
o estádio 3 é aquele de aumento de ati-
vidade mais intenso em frutos normais.
Por outro lado, os frutos mutantes apre-

sentam atividade da poligalacturonase
abaixo de 1 µg de ácido galacturônico
por h-1 mg-1 de proteína até o estádio 3,
sendo que no estádio 4 os frutos apre-
sentam atividade 10 vezes maior do que
a encontrada no estádio 3. Portanto, a
maior firmeza de frutos mutantes pode
estar relacionada com o atraso no au-
mento da atividade da poligalacturonase
observado nos frutos do mutante ‘Fir-
me’. Porém, ao final do período de ama-
durecimento dos frutos não houve dife-
rença significativa entre os genótipos
para a atividade da poligalacturonase
nos estádios 5 e 6 de maturidade (Tabe-
la 2). O atraso no aumento da atividade
da poligalacturonase pode ter compro-
metido a firmeza final dos frutos, inde-
pendente da atividade da enzima no fi-
nal do amadurecimento, e, portanto, com
frutos mutantes mais firmes que os nor-
mais mesmo quando totalmente madu-
ros. Segundo Lelièvre et al. (1997) a
expressão da poligalacturonase durante
o amadurecimento de tomate pode ser
interpretada tanto como independente
aos níveis de etileno, ou alternativamen-
te, o acúmulo do mRNA da
poligalacturonase seja hipersensitível ao
gás, sendo induzido em presença de bai-
xas concentrações do hormônio.

A atividade da poligalacturonase é
dependente da condição ambiente do
apoplasto do pericarpo dos frutos. Se-
gundo Almeida e Huber (1999), duran-
te o amadurecimento do tomate o pH
diminui e os níveis de alguns íons au-
mentam, principalmente o K+, no
apoplasto, podendo interferir diretamen-
te na atividade das enzimas responsá-
veis pela degradação da parede celular.
Em frutos no estádio de maturidade 1 o
apoplasto apresenta pH de 6,7 e 13 mM
de K+, enquanto que frutos totalmente
maduros apresentam pH de 4,4 e 37 mM
de K+. A máxima atividade da
poligalacturonase observada experimen-
talmente pode ser medida em condições
de pH de 4,5 e 100 mM de K+ (Chun e
Huber, 1998). Segundo Moura et al.
(2002), os frutos mutantes apresentam
menor extravasamento de eletrólitos
durante o amadurecimento quando com-
parados com frutos normais. Portanto,
mesmo que as condições de pH sejam
semelhantes para o aumento da ativida-
de da poligalacturonase nos frutos
mutantes no estádio 3 de maturidade, as
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Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha,
para cada variável, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 2. Valores médios da atividade da enzima oxidase do ACC e da atividade da enzima
poligalacturonase para a cv. Santa Clara (SC) e o seu mutante natural ‘Firme’ (MT) nos
estádios de maturidade 1 a 6, Viçosa, UFV, 2001.

Estádio de
maturidade

Atividade da oxidase do ACC
(nL C2H4 h-1mg-1 de proteína)

Atividade da poligalacturonase
(µg ácido galacturônico h-1 mg-1

de proteína)

SC MT SC MT

1 69,36 dA 50,48 dA 0,40 cA 0,13 cA

2 98,30 cdA 106,14 cA 0,81 cA 0,12 cA

3 166,83 abA 117,98 bcB 3,20 bA 0,54 cA

4 189,18 aA 156,67 abB 6,10 bA 5,54 bA

5 130,42 bcB 178,16 aA 17,83 aA 17,33 aA

6 119,19 cB 190,25 aA 18,81 aA 22,00 aA

Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha,
para cada variável, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 3. Teores de açúcares solúveis totais no pericarpo e no tecido locular (mg de glicose
g-1 Matéria Fresca - MF) de frutos da cv. Santa Clara (SC) e seu mutante natural ‘Firme’
(MT) nos estádios de maturidade 1 a 6. Viçosa, UFV, 2001.

Estádio de
maturidade

Açúcares solúveis
totais no pericarpo

(mg de glicose g-1 MF)

Açúcares solúveis
totais no tecido locular
(mg de glicose g-1 MF)

SC MT SC MT

1 19,91 abcA 19,04 abcA 23,64 bA 20,93 aA

2 16,04 cB 22,27 abA 18,19 cA 18,06 aA

3 16,94 bcB 23,42 aA 24,68 bA 18,88 aB

4 21,80 abA 18,36 abcB 30,25 aA 18,53 aB

5 23,53 aA 16,27 cB 31,61 aA 18,40 aB

6 23,78 aA 17,55 bcB 23,87 bA 20,86 aA
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condições iônicas no apoplasto ou o ní-
vel de K+ pode atuar como fator
limitante, provocando atraso na eleva-
ção da atividade da poligalacturonase no
pericarpo dos frutos mutantes.

A qualidade do tomate está direta-
mente relacionada ao teor de açúcares e
de ácidos orgânicos. O teor de açúcares
solúveis totais no pericarpo do fruto da
cv. Santa Clara aumentou com o estádio
de maturidade, enquanto que nos frutos
mutantes houve redução (Tabela 3). O
teor de açúcares totais no tecido locular
foi máximo nos estádios 4 e 5 de maturi-
dade para os frutos normais, enquanto nos
frutos mutantes não houve diferença sig-
nificativa entre os diferentes estádios de
maturidade. Os teores de açúcares totais
no pericarpo e tecido locular foram si-
milares no estádio 1, porém foram infe-
riores no pericarpo do mutante no está-
dio 6 de maturidade (Tabela 3). Os fru-
tos mutantes, no entanto, têm maior aci-
dez titulável quando comparados com
normais da cv. Santa Clara (Moura,
1999). Estas diferenças de comportamen-
to entre os dois frutos podem estar asso-
ciadas à utilização preferencial dos açú-
cares ou dos ácidos orgânicos durante a
intensificação da respiração no amadu-
recimento dos frutos.

Em frutos de pêra cultivar Bartlett,
a temperatura ambiente durante o cres-
cimento dos frutos pode determinar a
capacidade de amadurecimento de fru-
tos, associado à capacidade dos frutos
em produzir etileno (Agar et al., 1999).
Os tomates da cultivar Santa Clara, in-
dependente das plantas terem sido cres-
cidas em Gainesville (FL) ou em Viço-
sa (MG), completaram o amadureci-
mento de forma semelhante. Tal fato
indica que a mutação não apresenta efei-
tos hepigênicos associados às mudan-
ças nas condições do ambiente.
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