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RESUMO 

Estimou-se a heterose num dialelo completo entre cinco linhagens de tomate, 

avaliando-se treze caracteres de produção e qualidade do fruto. A heterose foi 

calculada em relação à média dos parentais e em relação ao híbrido comercial. 

Estimaram-se valores elevados de heterose dos híbridos em relação à média dos 

parentais para produção de frutos por planta (de até 49,72 %) e número de frutos 

por planta (de até 47,19 %), que são os principais componentes da produção. Os 

híbridos IAC-1 x IAC-2, IAC-1 x IAC-4 e IAC-2 x IAC-4 destacaram-se como as 

combinações mais promissoras em relação ao híbrido comercial, para a 

característica produção de frutos por planta. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., hortaliça, melhoramento, híbrido. 

ABSTRACT: Heterosis for production and quality traits fruits of fresh tomato. 

Heterosis was estimated in a complete diallel cross among five fresh tomato inbreed 

lines for thirteen fruit production and quality traits. Parental and hybrids data from 

each character studied were used to obtain estimates of mid parents heterosis and 

heterosis measured in comparison with the commercial hybrid. High heterotic 

responses were found for fruit yield per plant with values until 49,72 % and number of 

fruit per plant with values until 47,19 %, that are the most important components of 

production. The hybrids IAC-1 x IAC-2, IAC-1 x IAC-4 and IAC-2 x IAC-4 were the 

best combinations for fruit yield per plant compared with commercial hybrid. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos de heterose na cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.) e do 

milho tiveram início quase que ao mesmo tempo. Entretanto, a aplicação prática da 

heterose no melhoramento genético do tomate começou nos anos 30, na Bulgária. 

quando foi lançado, em 1932, o primeiro híbrido para cultivo em casa de vegetação 

que, em pouco tempo, passou a ser extensivamente cultivado, pois superava as 



cultivares parentais e tradicionais em termos de capacidade produtiva e precocidade 

(Yordanov, 1983). 

Valores heteróticos altos podem ser obtidos quando a divergência genética dos 

parentais utilizados é mais acentuada. É resultado dos efeitos de dominância, 

epistasia e vários tipos de interações gênicas. O trabalho teve como objetivo obter a 

heterose em relação à média dos parentais (Hmp) e em relação ao híbrido comercial 

(Hhc) entre cinco genótipos de tomate de mesa para componentes de produção e 

qualidade dos frutos de tomate nas progênies híbridas F1. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se cinco linhagens de tomate de porte indeterminado do BAG de 

tomate do IAC e todos os dez possíveis híbridos F1 entre eles (sem os recíprocos). 

Realizou-se o ensaio em casa de vegetação da Estação Experimental da Syngenta 

Seeds, em Itatiba-SP, em 2005/06. Usou-se delineamento de blocos casualizados 

completos, com três repetições e seis plantas por parcela. Realizaram-se cinco 

colheitas num período de 58 dias. Foram avaliadas características do fruto em 

relação aos componentes da produção – produção de frutos por planta (PFP), 

número de frutos por planta (NFT), peso médio do fruto (PMF), número de 

inflorescências por planta (NIP), número de frutos por inflorescência (NFI), número 

de lóculos por fruto (NLF), comprimento de fruto (COM), largura de fruto (LAR), 

relação comprimento/largura (C/L) e espessura da parede do fruto (EP) – e  em 

relação aos componentes de qualidade de fruto – sólidos solúveis totais (SST), 

acidez titulável total (ATT) e relação entre SST e ATT (SST/ATT). Realizaram-se as 

análises com base nas médias de parcelas, calculando-se os valores de heterose 

dos 10 híbridos em relação à média dos genitores (Hmp) e em relação ao híbrido 

comercial (Hhc), cujos valores foram expressos em %. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a característica PFP, verificou-se que os valores heteróticos em relação 

à média dos parentais (Hmp) oscilaram entre -39,32 % (IAC-2 x IAC-3) e 49,72 % 

(IAC-1 x IAC-2). Destacaram-se os híbridos IAC-1 x IAC-2 (49,72 %) e IAC-1 x IAC-4 

(44,42 %) (Tabela 1). O aumento da produção na cultura do tomate como resultado 

de efeito heterótico foi anteriormente relatado por diversos autores, embora com 

magnitudes diferentes (Melo, 1987; 1988; Braz, 1992). 

A Hmp para NFP apresentou valores que variaram de -28,32 % a 47,19 % 

(Tabela 1). As melhores combinações foram IAC-1 x IAC-4 (47,19 %), IAC-1 x IAC-2 



(45,40 %), IAC-2 x IAC-5 (21,19 %) e IAC-2 x IAC-4 (18,91 %). Melo (1987) e 

Martinez et al. (1989), embora tenham trabalhado com outros genótipos, 

encontraram resultados semelhantes. A ausência de heterose na maioria dos 

cruzamentos, para o caráter PMF, pode estar diretamente relacionada com o modo 

de herança para tamanho de fruto. De acordo com Maluf (1982), há ausência de 

dominância ou dominância incompleta em pequeno grau para peso médio de fruto. 

O NLF é um dos componentes do PMF que, por sua vez, é um componente 

primário do PFP. Nesse trabalho, os maiores valores de Hmp para NLF foram 

observados nos híbridos IAC-2 x IAC-5 (55,42 %), IAC-3 x IAC-5 (53,22 %) e IAC-1 x 

IAC-5 (43,98 %). Quando as comparações foram feitas com o híbrido comercial 

(Tabela 2), a expressão do vigor híbrido variou entre -24,73 % e 38,87 %, 

sobressaindo-se os híbridos IAC-3 x IAC-5 (38,87 %), IAC-3 x IAC-4 (34,28 %), IAC-

2 x IAC-5 (31,80 %) e IAC-2 x IAC-4 (10,60 %). Com relação ao COM, a expressão 

de maior vigor de híbrido ocorreu quando as comparações foram feitas com o 

híbrido comercial, destacando-se as combinações IAC-1 x IAC-4 (21,99 %), IAC-1 x 

IAC-2 (18,78%) e IAC-2 x IAC-4 (15,09 %). 

A EP é um caráter importante por estar diretamente ligada à qualidade do 

fruto e à produtividade. Frutos com paredes mais grossas são mais pesados, têm 

maior conservação pós-colheita e maior firmeza do fruto. Os híbridos que se 

destacaram em relação à heterose-padrão (Tabela 2) foram IAC-2 x IAC-4 (11,11%) 

e IAC-1 x IAC-2 (7,78 %). Para C/L, as estimativas de heterose apresentaram 

valores negativos de Hmp (Tabela 1), verificando-se apenas um valor positivo, o do 

híbrido IAC-1 x IAC-3 (8,33 %), concordando com os resultados encontrados por 

Resende et al. (2000), onde nenhuma heterose foi encontrada para essa 

característica. 

Quanto à Hmp para SST, os valores variaram entre -16,21 % a 36,71 %, 

destacando-se os híbridos IAC-3 x IAC-4 (36,71 %), IAC-2 x IAC-3 (19,78 %), IAC-2 

x IAC-4 (15,38 %) e IAC-3 x IAC-5 (7,71 %), entre as dez combinações híbridas 

testadas (Tabela 1). Foram obtidos baixos valores de Hmp para ATT, sendo que os 

cruzamentos que se destacaram foram IAC-1 x IAC-4 (13,21 %), IAC-3 x IAC-4 (8,47 

%), IAC-1 x IAC-2 (7,41 %) e IAC-2 x IAC-4 (5,08 %). 

Como conclusão, os híbridos exibiram altos valores de heterose em relação à 

média dos parentais para os principais componentes da produção. Os híbridos IAC-1 

x IAC-2, IAC-1 x IAC-4 e IAC-2 x IAC-4 destacaram-se como as combinações mais 



promissoras em relação ao híbrido comercial, para a característica produção de 

frutos por planta. 
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Tabela 1. Estimativa do efeito de heterose em relação à média dos genitores para 
treze caracteres(1) de frutos de tomate. Itatiba-SP, 2005/06. 

Híbridos PFP NFP PMF NIP NFI NLF COM LAR C/L EP SST ATT SST/ATT
IAC-1 x IAC-2 49,72 45,40 5,88 28,29 12,76 -6,78 2,56 16,24 -11,11 7,78 -13,27 7,41 -20,94
IAC-1 x IAC-3 -10,96 0,94 -15,79 4,83 -4,18 -18,08 11,52 1,47 8,33 -8,63 0,00 0,00 -5,61
IAC-1 x IAC-4 44,42 47,19 -5,26 30,89 12,08 -13,21 -8,97 6,28 -19,03 -7,00 -21,82 13,21 -32,17
IAC-1 x IAC-5 11,75 13,13 0,00 13,21 -0,25 43,98 -5,40 17,31 -23,08 1,69 -16,03 -11,86 -8,94
IAC-2 x IAC-3 -39,20 -24,86 -20,00 15,80 -34,68 -21,42 -4,46 4,97 -13,04 -8,63 19,78 0,00 18,21
IAC-2 x IAC-4 20,78 18,91 -10,00 28,78 -7,52 7,93 0,07 2,10 -4,64 0,00 15,38 5,08 11,95
IAC-2 x IAC-5 27,27 21,19 5,88 34,60 -7,17 55,42 -5,69 14,63 -20,00 5,08 -16,21 -20,00 7,24
IAC-3 x IAC-4 -35,56 -28,32 -18,18 6,31 -33,08 23,98 -5,84 2,51 -13,04 -17,05 36,71 8,47 23,26
IAC-3 x IAC-5 5,91 -2,93 15,79 22,94 -18,20 53,22 -3,98 24,14 -18,18 -7,22 7,71 -1,54 8,35
IAC-4 x IAC-5 -13,30 -4,41 -5,26 31,96 -25,59 17,20 -9,61 3,38 -20,70 -8,63 3,56 -6,25 11,82  

(1) PFP = peso de fruto por planta; NFP = número de fruto por planta; PMF = peso médio de fruto; NIP = número de inflorescências por planta; 
NFI = número de frutos por inflorescência; NLF= número de lóculos por fruto; COM = comprimento do fruto; LAR = largura do fruto; C/L = 
relação entre COM e LAR; EP = espessura da parede do fruto; SST = sólidos solúveis totais; ATT = acidez titulável total; SST/ATT = relação 
entre SST e ATT. 

 

Tabela 2. Estimativa do efeito de heterose em relação ao híbrido comercial para 
treze caracteres(1)de frutos de tomate. Itatiba-SP, 2005/06. 

Híbridos PFP NFP PMF NIP NFI NLF COM LAR C/L EP SST ATT SST/ATT
IAC-1 x IAC-2 0,76 5,46 0,00 6,88 -1,97 -19,79 18,78 2,77 33,33 7,78 -5,22 3,57 -9,20
IAC-1 x IAC-3 -31,81 -26,38 -11,11 -11,30 -17,89 -24,73 21,99 -4,24 44,44 0,00 -14,89 -3,57 -11,63
IAC-1 x IAC-4 0,51 -1,54 0,00 6,49 -7,87 -22,26 5,94 4,89 11,11 3,33 -25,15 7,14 -29,44
IAC-1 x IAC-5 -50,38 -43,57 -11,11 -23,77 -27,19 3,53 2,73 1,14 11,11 0,00 -17,41 -7,14 -10,12
IAC-2 x IAC-3 -48,09 -39,29 -11,11 -4,81 -36,31 -17,67 3,21 1,63 11,11 0,00 7,74 7,14 -0,43
IAC-2 x IAC-4 -5,34 -11,11 0,00 1,69 -13,06 10,60 15,09 3,26 25,56 11,11 16,05 10,71 5,95
IAC-2 x IAC-5 -32,32 -30,03 0,00 -12,60 -21,29 31,80 1,12 1,63 11,11 3,33 -13,54 -7,14 -4,22
IAC-3 x IAC-4 -43,51 -46,14 0,00 -14,68 -37,92 34,28 2,25 9,79 0,00 0,00 4,45 14,29 -9,52
IAC-3 x IAC-5 -33,84 -43,57 22,22 -18,57 -31,66 38,87 -3,21 17,46 0,00 0,00 -14,89 14,29 -26,24
IAC-4 x IAC-5 -51,91 -50,20 0,00 -16,88 -40,43 3,53 -2,57 2,28 0,00 0,00 -7,16 7,14 -12,23  

(1) PFP = peso de fruto por planta; NFP = número de fruto por planta; PMF = peso médio de fruto; NIP = número de inflorescências por planta; 
NFI = número de frutos por inflorescência; NLF= número de lóculos por fruto; COM = comprimento do fruto; LAR = largura do fruto; C/L = 
relação entre COM e LAR; EP = espessura da parede do fruto; SST = sólidos solúveis totais; ATT = acidez titulável total; SST/ATT = relação 
entre SST e ATT. 
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