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RESUMO 
Bancos de germoplasma são fontes muito importantes para ampliação da base genética 
de espécies, podem apresentar acessos com características diversas, quando comparados 
a um determinado genótipo considerado padrão comercial. A utilização destas cultivares 
como tratamentos comuns, permitem a correção do ambiente e a realização de análises 
envolvendo um maior número de acessos avaliados em diferentes épocas. Dessa forma, 
deve se utilizar cultivares que contribuam pouco com a alta interação genótipo x 
ambiente, de modo a reduzir equívocos na correção do ambiente. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a estabilidade de três cultivares comerciais de tomateiro 
(Lycopersicon esculentum Mill.), Débora Plus, Fanny e Santa Clara em diferentes 
ambientes, de modo a identificar cultivares com ampla adaptabilidade e alta estabilidade 
fenotípica em relação à severidade da requeima (Phytophthora infestans) utilizando a 
metodologia proposta por Eberhart e Russel (1966). Entre as cultivares avaliadas, a 
cultivar Débora Plus é a mais indicada para ambientes com diferentes níveis de 
severidade da requeima, e para correção dos valores fenotípicos de acessos de tomateiro 
avaliados em diferentes épocas na Horta Experimental do Departamento de Fitotecnia 
da Universidade Federal de Viçosa. 
PALAVRAS-CHAVE: Banco de Germoplasmas, Solanum lycopersicum L., interação 
genótipo x ambiente,  Phytophthora infestans. 
 
ABSTRACT 
Phenotypic stability of tomato cultivars evaluated under infestation of late blight 
Germplasm banks are very important sources for the expansion of the genetic basis of 
species, may have access to different characteristics when compared to a particular 
genotype considered commercial standard. The use of these cultivars and treatments, 
allowing for the correction of the environment and testing involving a larger number of 
accessions evaluated at different times. Thus, it should be used cultivars that contribute 
little to the high genotype x environment interaction, in order to reduce errors in the 
correction of the environment. Thus, the objective of this study was to evaluate the 
stability of three cultivars of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Debora Plus, 
Fanny and Santa Clara In different environments, to identify cultivars with high 
phenotypic stability in relation to the severity of late blight (Phytophthora infestans) 
using the methodology proposed by Eberhart and Russell (1966). Among the cultivars, 
the cultivar Deborah Plus is the most suitable for environments with different levels of 
severity of late blight, and correction of phenotypic values of tomato accessions 
evaluated at different times in Horta, Department of Experimental Plant Science, 
Federal University of Viçosa. 
Keywords: Bank of germplasm, Solanum lycopersicum L., genotype x environment 
interaction, Phytophthora infestans 
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INTRODUÇÃO 

O tomateiro, Solanum lycopersicum L., é a segunda hortaliça mais consumida em todo o 

mundo. No ano de 2010, a produção brasileira foi 3,7 milhões de toneladas, fazendo do 

Brasil o nono no ranking entre os principais países produtores da hortaliça (FAOSTAT, 

2012).  

No entanto, o tomateiro é suscetível a doenças causadas por fungos, bactérias, 

nematóides e vírus. Contudo, poucas são consideradas principais, e dentre estas, a 

requeima, causada pelo oomiceto Phytophthora infestans (Mont.) de Bary destaca-se 

como a mais perniciosa. No âmbito mundial, aproximadamente um bilhão de dólares em 

recursos são gastos anualmente na tentativa de diminuir os danos causados pela 

requeima (Mizubuti e Fry, 2006).  

Para reverter esta situação, a busca por genótipos com desempenho agronômico 

satisfatório associado a genes de interesse específicos, podem contribuir para a 

ampliação da base genética do tomateiro.  Nesse contexto, no Banco de Germoplasma 

de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV) são realizados estudos 

para a identificação de acessos de tomateiro pertencentes à espécie Solanum 

lycopresicum, que sejam possíveis fontes de resistência a requeima. Entretanto, para a 

condução de experimentos de caracterização de acessos à requeima, tem se algumas 

limitações, como por exemplo, áreas disponíveis, custos dos ensaios e, principalmente, 

tempo necessário para avaliações das plantas. Dessa forma, nestes ensaios é avaliado 

um número limitado de acessos, tornando-se importantíssimo a adoção de metodologias 

que permitam a comparação desses acessos avaliados em diferentes ambientes. O uso de 

cultivares com padrões comerciais como testemunhas permitem a correção do ambiente 

e a realização de análises envolvendo um maior número de acessos do BGH/ UFV. 

Todavia, a adoção de cultivares que apresentem alta interação genótipo x ambiente, 

pode trazer equívocos para a correção do ambiente, tornando se fundamental o 

conhecimento de cultivares com padrões comerciais que possuam alta previsibilidade de 

comportamento quanto a reação à requeima. 

Assim, deve-se buscar uma cultivar testemunha, desprovida de genes de resistência à 

requeima, que tenha adaptabilidade ampla, ou seja, que seja afetada pela doença em 

ambientes com menores médias de severidade da doenças, mas que também sofram um 

aumento de sintomas quando as condições ambientais propiciarem uma maior 
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severidade da doença. Eberhart e Russel (1966), apud Cruz et al. (2004), propuseram 

uma metodologia de análise de adaptabilidade e estabilidade que considera que tanto os 

coeficientes de regressão dos valores fenotípicos de cada genótipo, em relação ao índice 

ambiental, quanto os desvios dessa regressão proporcionariam estimativas de 

parâmetros de adaptabilidade e estabilidade. De acordo com esses autores, um genótipo 

ideal é aquele que apresenta alta média, coeficiente de regressão igual a 1,0 e desvios da 

regressão tão pequenos quanto possível.  

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a reação de cultivares de tomateiro à requeima  

em diferentes ambientes, visando identificar uma cultivar testemunha  com 

adaptabilidade ampla e alta estabilidade fenotípica para ser utilizada na correção de 

ambientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliadas três cultivares comerciais de tomate, Débora Plus, Fanny e Santa Clara 

em cinco experimentos distintos conduzidos na Horta Experimental do Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa (DFT/UFV), entre os anos 2009 e 2011.  

Em todos os ensaios utilizou-se o em blocos casualizados, com três repetições e cinco 

plantas por parcela, sendo três as plantas úteis. O semeio foi realizado em bandejas de 

128 células contendo substrato comercial e o transplantio feito quando as plantas 

possuíam quatro folhas definitivas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com o 

recomendado para a cultura, segundo Guimarães et al., 2007. 

Como inóculo, foi utilizada uma mistura de esporângios provenientes de isolados de 

Phytophtora infestans, patogênicos a tomate, coletados em diferentes regiões da Zona 

da Mata Mineira, nas cidades de Cajuri, Coimbra, Ervália e Viçosa. 

O inóculo foi multiplicado no Laboratório de Manejo de Recursos Genéticos da UFV. 

Para isso, transferiram-se os folíolos dos sacos de papel para bandejas de plástico 

previamente desinfestadas com álcool 70% e forradas com papel toalha umedecido com 

água destilada, que mantidas a 18ºC por 24 a 48 horas, de modo a criar um microclima 

favorável ao desenvolvimento do patógeno e promover maior esporulação. 

Após este período, para cada isolado, foi preparada uma suspensão de esporângios. A 

suspensão de esporângios foi homogeneizada, procedendo-se à contagem do número de 

esporângios em um microscópio óptico. Logo após, ajustou-se a concentração em 
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hemacitômetro para 5 x 103 esporângios.mL-1. As inoculações foram feitas ao 

entardecer, às 18:00, com o auxílio de um pulverizador costal manual. 

No dia posterior a inoculação, com o intuito de garantir alta umidade ao ambiente, as 

plantas passaram a ser irrigadas por aspersão. Três dias após a inoculação iniciaram-se 

as avaliações das cultivares quanto a reação à requeima, em intervalos regulares de três 

dias, totalizando seis avaliações. 

Para as avaliações de severidade da requeima, os avaliadores foram submetidos a um 

treinamento mediante o uso do programa Severity PRO (Nutter, 1997), visando corrigir 

distorções inerentes à estimativa visual. No campo, os avaliadores deram notas para 

cada planta, estimando a porcentagem do tecido vegetal afetado pela doença, ou seja, a 

porcentagem de severidade da doença. 

Os dados de severidade foram transformados para área abaixo da curva de progresso da 

doença (AACPD) e submetidos à análise de variância e posterior agrupamento das 

médias por meio do teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade. 

A análise de adaptabilidade e estabilidade fenotípica das cultivares de tomateiro foi 

realizada pelo método de Eberhart e Russel, adotando-se o seguinte modelo de 

regressão linear: 0 1
ˆ

ij i i j ij ijY Iβ β δ ε= + + +  

Sendo: :ijY  média do genótipo i no ambiente j; 0 :iβ  média geral do genótipo i; 1 :iβ  

coeficiente de regressão linear, que mede a resposta do i-ésimo genótipo frente à 

variação do ambiente; :jI  índice ambiental codificado 0j

j

I
 

= 
 
∑ ; :ijδ  desvio da 

regressão; e ˆ :ijε  erro experimental médio. 

Todas as análises foram realizadas no aplicativo computacional GENES (versão 2009. 

7. 0). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se interação genótipo x ambiente com significância agronômica (7,2%) 

(Tabela 1). Para o valor F ter alcançado maior precisão de significância (nível de 5% de 

probabilidade), considerando os mesmos genótipos e ambientes, no mínimo cinco 

repetições em cada ensaio seriam necessárias, o que dificultaria a exeqüibilidade do 

estudo. 
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Para ambiente linear foi detectada significância ao nível de 1% de probabilidade, 

indicando a presença de variações significativas no ambiente para proporcionar 

alterações nas médias dos genótipos. Embora não tenha sido detectado o efeito de 

genótipo, observou-se significância da interação G x A linear, indicando que houve 

diferenças entre os coeficientes de regressão do grupo de genótipos avaliados. 

Pela metodologia utilizada, é considerado que um genótipo com coeficiente de 

regressão superior a 1,0 tem comportamento consistentemente melhor em ambientes 

favoráveis (com maior grau de severidade de requeima), enquanto um que apresenta 

coeficiente de regressão inferior a 1,0 é tido como de desempenho relativamente melhor 

em ambientes desfavoráveis (com menor grau de severidade de requeima). Neste 

contexto, utilizou-se a metodologia proposta por Eberhart e Russel (1966), apud Cruz et 

al. (2004), que leva em consideração as respostas dos genótipos frente a melhoria 

ambiental, aqui entendido como aumento da severidade da doença. 

No presente estudo, somente a cultivar Fanny possui 1̂iβ  menor que 1,0, ou seja, essa 

cultivar deveria ser recomendada para ambientes em que fosse verificado condições 

epidemiológicas desfavoráveis à agressividade do agente causal da requeima. Todavia, 

não se tem essa informação a priori e, neste caso, cultivares com adaptabilidade ampla 

devem ser priorizadas.  

De acordo com a metodologia proposta por Eberhart e Russel (1966), apud Cruz et al. 

(2004), um genótipo ideal possui alta média (alta área abaixo da curva de progresso da 

doença), 1̂iβ  igual a 1,0 e 2ˆ
diσ  tão pequenos quanto possíveis. As cultivares Débora Plus 

e Santa Clara poderiam atender a estes critérios (Tabela 2).  

Quanto à previsibilidade de comportamento todas as cultivares possuem estabilidade 

fenotípica para reação à requeima, evidenciado pelos desvios da regressão ( 2ˆ
diσ ) não 

significativos e pelos elevados coeficientes de determinação (87,8% a 98,5%). Para as 

cultivares Débora Plus e Fanny observou-se ainda quadrado médio dos desvios da 

regressão inferior ao quadrado médio do erro ( 2ˆ
diσ  negativo). 

Ao analisar as médias de comportamento fenotípico evidencia-se que a cultivar Débora 

Plus é a mais indicada para ambientes com diferentes níveis de severidade da requeima, 

uma vez que esta cultivar obteve maior média de severidade da doença em relação à 

cultivar Santa Clara tanto em ambientes desfavoráveis como favoráveis (Tabela 3). 
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Assim, embora as cultivares Débora Plus e Santa Clara tenham atendido aos critérios de 

genótipo ideal pela metodologia utilizada, a primeira é mais apropriada para a correção 

de valores fenotípicos, em razão da sua superioridade relativa quanto à severidade da 

requeima, pois o objetivo é ter uma cultivar testemunha desprovida de genes de 

resistência que atue como padrão de suscetibilidade à requeima, refletindo as condições 

ambientais predominantes em todos os ambientes. Essa cultivar será útil tanto para ser 

utilizada na correção dos valores fenotípicos de acessos que foram avaliados, bem como 

para um novo conjunto de genótipos que ainda serão contemplados por essa linha de 

pesquisa. 

Outro estudo, realizado por Rosa et al. (2011), analisou o comportamento fenotípico de 

quatro cultivares de tomateiro visando identificar cultivares testemunhas com alta 

estabilidade fenotípica para parâmetros relacionados à produção utilizando-se análise 

não-paramétrica multivariada. Os autores concluíram que o híbrido Fanny foi o mais 

estável. Embora no presente estudo a escolha do genótipo também tenha levado em 

consideração o conceitos de adaptabilidade, que não foi considerado por Rosa et al. 

(2011), torna-se evidente que a escolha de uma cultivar como testemunha apropriada 

para correção dos valores fenotípicos de acessos avaliados em ambientes distintos fica 

na dependência do objetivo do programa de melhoramento.  

A metodologia utilizada foi eficiente na identificação de uma cultivar testemunha 

apropriada para a correção de ambiente em experimentos de pré-melhoramento de 

tomateiro para resistência a requeima. A cultivar Débora Plus deve ser utilizada para a 

correção dos valores fenotípicos dos acessos que já foram avaliados em ambientes 

distintos e deve ser priorizada em ensaios que serão estabelecidos com novos conjuntos 

de acessos do BGH/UFV. Posteriormente, estudos que abranjam outros parâmetros de 

análise de resistência à requeima e diferentes metodologias de avaliação de 

adaptabilidade estabilidade também são indicados. 
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Tabela 1. Resultado da análise de variância com a decomposição da soma de quadrados 
de ambientes/genótipos, para três cultivares de tomateiro, avaliadas em cinco ambientes, 
quanto a reação à requeima, segundo a metodologia de Eberhart e Russel (1966), apud 
Cruz et al. (2004). UFV, Viçosa-MG, Maio de 2012. (Results of analysis of variance 
with the decomposition of the sum of squares of environments / genotypes for three 
tomato cultivars evaluated in five environments, and the reaction to late blight, 
according to the methodology of Eberhart and Russell (1966), cited in Cross et al. 
(2004). UFV, Viçosa-MG, May 2012.) 
Fonte de Variação  

(FV) 
Graus de Liberdade 

(GL) 
Quadrados Médios 

(QM) 
F Prob  

(%) 
Genótipos (G) 2 6504,82           2,22ns 13,4 
Ambientes (A) 4 145021,32          49,51**             0,0 

G x A 8 6479,98          2,21ns             7,2 
A/G 12 52660,43     17,98**        0,0 

A linear 1 580085,30        198,05**       0,0 
GA linear 2 15606,31      5,33*         1,4 

Desvio combinado (A/G) 9 2291,92    0,78ns          100,0 
Desvio/G1 3 1304,28      0,44ns         100,0 
Desvio/G2 3 4113,52    1,40ns       27,0 
Desvio/G3 3 1457,94      0,50ns          100,0 

Resíduo 20 2928,98   
Total 44    

**,*: Significativo, pelo teste F, a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. nsNão 
significativo.( **,*: Significant by F test at 1 and 5% probability, respectively. nsNot 
significant) 
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Tabela 2. Parâmetros de estabilidade e adaptabilidade estimados segundo a 
metodologia de Eberhart e Russel (1966), para três cultivares de tomateiro, avaliadas em 
cinco ambientes, quanto a reação à requeima. UFV, Viçosa-MG, Maio de 2012.( 
Stability and adaptability parameters estimated by the method of Eberhart and Russell 
(1966), for three tomato cultivars evaluated in five environments, and the reaction to 
late blight. UFV, Viçosa-MG, May 2012.) 

Genótipo 0
ˆ

iβ  1
ˆ

iβ  2ˆ
diσ  2 (%)iR  

Débora Plus 436,87 1,11ns -541,56 ns 98,38 
Fanny 448,43 0,68* 394,85 ns 87,79 

Santa Clara 408,00 1,21 ns -490,34 ns 98,49 
 

 

Tabela 3. Médias de genótipos de tomateiro em ambientes favoráveis (alta severidade 
de requeima) e desfavoráveis (baixa severidade de requeima) como parâmetros 
auxiliares na escolha de cultivar com alta adaptabilidade e estabilidade fenotípica para 
reação à requeima. UFV, Viçosa-MG, Maio de 2012. ( Averages of tomato genotypes in 
favorable environments (high severity of late blight) and unfavorable (low severity of 
late blight) as auxiliary parameters in the choice of cultivar with high adaptability and 
phenotypic stability for reaction to late blight. UFV, Viçosa-MG, May 2012.) 

Cultivar 
Média nos dois 

ambientes 

Média em 
ambientes 
favoráveis 

Média em ambientes 
desfavoráveis 

Débora Plus 436,87            333,56            591,83 
Fanny 448,43           390,72            535,00 

Santa Clara 408,00 296,89            574,67 
Média geral 431,10 340,39 567,17 

 


