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Introdução 

O tomateiro cultivado, Solanum lycopersicum L., pertencente à família 

Solanaceae, originou-se na América do Sul, pois os seus ancestrais selvagens 

são nativos da região andina que compreende o Chile, Bolívia, Peru, Equador e 

Colômbia. O México, particularmente a região de Vera Cruz - Puebla é o 

provável sítio de domesticação e fonte das introduções mais primitivas do 

tomateiro.  

Por ser uma espécie onde a polinização cruzada ocorre em baixa 

freqüência, possui um alto grau de homozigose, e suas populações, em geral, 

apresentam diversidade inexpressiva. Daí porque a introdução de 

germoplasma de diferentes procedências constitui uma etapa essencial em 

programas de melhoramento, quando se deseja ampliar a base genética da 

espécie. 

O tomate é uma das olerícolas mais difundidas no mundo, sendo plantado 

praticamente em todas as regiões geográficas do planeta sob diferentes 

sistemas de cultivo e diferentes níveis de manejo cultural.  

Em 2005, a cultura do tomate, ocupou mundialmente uma área superior 

a 3,7 milhões de hectares. Do total de mais de 100 milhões de toneladas de 

tomate produzidas no mundo, estima-se que 72,5% correspondam a tomate 

para consumo fresco ou de mesa. O restante da produção destinou-se ao 

processamento industrial. Sua ampla utilização deve-se, principalmente, às 

suas qualidades organolépticas e ao seu valor como alimento funcional em 

vista das propriedades antioxidantes do licopeno, o pigmento carotenóide que 

dá a cor vermelha à grande maioria das cultivares existentes no mercado. 

As diferentes características de arquitetura da planta e do fruto 

condicionam o tipo de cultura, se de indústria ou para consumo fresco. A 

arquitetura é caracterizada por dois hábitos de crescimento distintos. O hábito 

indeterminado é o da maioria das cultivares apropriadas para a produção de 

frutos para mesa, que são tutoradas e podadas, com o caule atingindo mais de 

2,5 metros de altura. O hábito determinado é característico das cultivares 



adaptadas especialmente para a cultura rasteira, com finalidade agroindustrial 

e suas hastes atingem cerca de um metro.  

As empresas do setor sementeiro vêm investindo numa segmentação 

varietal diversificada no mercado de tomate de mesa. O maior interesse das 

empresas é disponibilizar para os consumidores alternativas de tomate com 

melhor qualidade gustativa em relação aos híbridos do segmento longa vida, 

líderes de mercado na atualidade. Apesar das reais vantagens para a maioria 

dos componentes da cadeia produtiva do tomate, a qualidade gustativa dos 

híbridos salada longa vida tem sido alvo de críticas, pois, os mesmos genes 

que conferem a característica desejável do longa vida também causam efeito 

deletério no sabor, aroma, textura e teor de licopeno 

 
Biologia da reprodução 

A flor do tomateiro é hermafrodita, pequena, com corola e anteras 

amarelas, apresentando cinco estames livres, cujas anteras soldam-se 

formando um cone que envolve o estigma (Fig. 01A). 0 pólen é liberado pelas 

fendas laterais das anteras no interior do cone e, desde que as flores estejam 

pendentes (posição normal), conduzidos por gravidade para a boca do tubo 

formado pelas anteras onde fica o estigma garantindo, dessa maneira, a 

autofecundação (Fig. 01B). A percentagem de cruzamento natural é, em geral, 

inferior a 5%. Esses cruzamentos são executados, principalmente, por insetos. 

Em cultivares onde o estigma situa-se fora do cone formado pelas anteras a 

taxa de alogamia atinge, invariavelmente, valores mais elevados. Na verdade, 

esse caráter, encontrado em espécies selvagens auto-incompatíveis, no tomate 

tipo cereja e em cultivares primitivas para facilitar a polinização cruzada, sofreu 

uma mudança evolutiva com a introdução do tomate na Europa. A seleção 

visando melhorar a capacidade de pegamento de fruto, a partir de uma base 

genética restrita e na ausência de insetos polinizadores, condicionou, 

provavelmente, um encurtamento do estilete. Isso ocasionou uma diminuição 

da dependência da polinização por insetos e vento, forçando a autopolinização. 

A última etapa dessa seqüência evolutiva foi a recente fixação, nas cultivares 

modernas, de um estilo muito mais curto, tornando a planta completamente 

autógama. 



 
Fig. 01. Diagrama de uma flor completa do tomateiro (à esquerda) e detalhe do 

processo de liberação de pólen e da fertilização (à direita). 

 
Características anatômicas e morfológicas 

0 tomateiro é uma planta herbácea, perene, mas cultivada como anual, 

de hábito de crescimento prostrado ou estendido, folhas compostas (ou 

segmentadas), caule organizado em seqüência de 2-3 folhas por simpódio (2-3 

folhas entre cachos). 

A inflorescência, em cimeira, pode assumir a forma simples, bifurcada ou 

ramificada (Fig. 02). 0 tipo simples ocorre com maior freqüência na parte 

inferior da planta; os tipos ramificados desenvolvem-se na parte superior. 0 

número de flores é variável. Essa característica e o pegamento de fruto são 

altamente influenciados por temperaturas abaixo ou acima dos limites 

considerados ótimos para cultivo do tomateiro (Tabelas 1 e 2). 

 

   



   
Fig. 02. Tipos de inflorescências do tomateiro: simples (A), bifurcada (B)  e 
ramificada (C). 
 

0 fruto é uma baga a de tamanho e formato muito variáveis. É composto 

pela película (casca), polpa, placenta e sementes (Fig. 03). Internamente os 

frutos são divididos em lojas ou lóculos, nos quais as sementes encontram-se 

imersas na mucilagem placentária. Os frutos, conforme a cultivar, podem ser bi, 

tri, tetra ou pluriloculares (Fig. 04). Frutos uniloculares são raros. No estádio de 

completa maturação, o fruto pode ser vermelho, rosado ou amarelo. A cor 

vermelha é devida ao licopeno, pigmento carotenóide contido na polpa do fruto. 
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Fig. 03. Tecidos e demais partes constituintes de um fruto de tomate trilocular. 
 



 

Fig. 04. Frutos de tomate pluri (A), tetra (B), tri (C) e bilocular (D). 
 

A superfície externa da semente de tomate apresenta coloração 

amarelo-acinzentada, tem de 3 a 5mm de diâmetro e forma ovalada com 

depressões laterais. O número de sementes por fruto varia conforme a cultivar, 

mas existem cultivares onde podem ser encontradas mais de 200 sementes 

por fruto. A semente é composta por uma cobertura protetora (tegumento e 

tricomas), pelo eixo embrionário (radícula e hipocótilo) e pelo tecido de reserva 

(dois cotilédones e endosperma). Existem genótipos que são partenocárpicos, 

isto é, não produzem sementes. Esse caráter é controlado pelo gene recessivo 

pat-2.  

 

 

Fig. 05. Detalhe de sementes de tomate imersas em líquido gelatinoso na 

cavidade locular (A); (B) sementes exibindo recobertas por tricomas; (C) seção 

longitudinal de semente de tomate. 

 

Requerimentos climáticos 



Embora seja uma espécie originária da região andina na América do Sul, 

o tomateiro é plantado, na atualidade, nas mais diferentes latitudes geográficas 

do planeta em sistemas de cultivo ao ar livre e sob proteção (estufas) com e 

sem solo.   

 A temperatura é o fator ambiental que exerce maior influência nos 

diferentes estádios de crescimento e desenvolvimento da planta de tomate. Por 

conseguinte, os eventos de suas fases vegetativa e reprodutiva podem ser 

extremamente modificados pela temperatura isoladamente, ou em interação 

com outros fatores ambientais tais como luz, nutrientes minerais e umidade do 

ar e do solo. Daí, ser fundamental conhecer muito bem as condições climáticas 

prevalentes no ambiente onde se pretende implantar a cultura.  A escolha de 

um ambiente favorável ao crescimento vegetativo e florescimento propiciará a 

redução de distúrbios fisiológicos e, em conseqüência, alto rendimento de 

frutos de boa cotação comercial. Deve ser ressaltado, no entanto, que 

condições ótimas de cultivo para os diferentes estádios de crescimento da 

planta de tomate são raramente encontradas sob condições de cultivo ao ar 

livre ou mesmo em estufas com ambiente controlado.   
A seguir são descritos os fatores climáticos que interferem em conjunto ou 

isoladamente nos diferentes estádios fenológicos do tomateiro: 

  

Temperatura: a temperatura ótima para o crescimento vegetativo oscila entre 

21 e 24oC com limites extremos mínimo e máximo de 18 e 32oC, 

respectivamente; temperaturas fora desses limites originam problemas no 

desenvolvimento da planta em geral e  do sistema radicular em particular. Para 

maximizar o pegamento de fruto, a faixa ótima de temperatura diurna é de 19 a 

24oC e a noturna de 14 a 17oC; temperaturas noturnas abaixo de 10oC e 

superiores a 20oC afetam a frutificação, devido o desenvolvimento de óvulos e 

a mobilidade dos grãos de pólen serem afetadas ocasionando aborto de botões 

florais.  Sob temperaturas superiores a 25oC e inferiores a 12oC a fecundação é 

defeituosa ou nula. O processo de maturação do fruto é muito influenciado por 

esse fator no que se refere tanto à precocidade quanto à cor, de forma que 

valores próximos a 10oC assim como superiores a 30oC originam frutos de 

tonalidades amareladas ou manchadas. Sob tais temperaturas a síntese do 



licopeno, pigmento carotenóide responsável pela cor vermelha do tomate, é 

afetada;   

Umidade: a umidade relativa ótima oscila entre 60 a 80%. Umidade relativa 

muito elevada favorece o desenvolvimento de doenças na parte aérea e o 

aparecimento de desordens como, por exemplo, as rachaduras dos frutos e 

dificultam a fecundação devido o pólen ficar compactado, resultando no aborto 

de parte das flores. De outro lado, umidade relativa muito baixa dificulta a 

fixação do pólen ao estigma da flor reduzindo o índice de pegamento de fruto. 

As rachaduras de fruto igualmente podem ter sua origem em um excesso de 

umidade do solo ou irrigação abundante seguido de um período de estresse 

hídrico. 

 
Tabela 1. Influência da temperatura sobre a altura da planta (cm), o número de 

folíolos e de flores do tomateiro. 

 

Temperatura em  oC 
Características 

26 20 14 

Altura da planta (cm) 83,0 60,0 45,0 

No de folíolos 15,2 11,3 10,6 

No de flores/cacho 4,4 6,4 9,6 

Fonte: KRISTOFFERSON, 1963 

Tabela 02. Limites térmicos para as diferentes fases desenvolvimento da planta 

de tomate. 

Temperatura em oC 
Estádios de Desenvolvimento 

Mínima Ótima Máxima 

Germinação 11 16 a 29 34 

Crescimento vegetativo 18 21 a 24 32 

Pegamento de fruto (noite) 10 14 a 17 20 

Pegamento de fruto (dia) 18 19 a 24 30 

Desenvolvimento da cor vermelha 
(licopeno) 10 20 a 24 30 

Fonte: Geisenberg & Stewart, 1986 



Luminosidade: valores reduzidos de luminosidade podem incidir de forma 

negativa sobre os processos da floração, fecundação bem como no 

desenvolvimento vegetativo.  

 

Técnicas de produção de sementes  
A demanda por sementes híbridas de tomate no segmento de mesa é 

crescente em todo o mundo mesmo com preços significativamente maiores do 

que os das cultivares de polinização aberta. Esse aumento de demanda por 

híbridos é motivado pelas vantagens que propiciam 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, melhor conservação pós-colheita e gasto reduzido de 

sementes por unidade de área. Para as empresas de sementes constitui uma 

garantia natural de proteção varietal, o que não ocorre com as cultivares de 

polinização livre cuja multiplicação é facilitada pelo fato da espécie ser 

autógama.    

No caso do segmento de processamento industrial as principais 

vantagens dos híbridos em relação às cultivares comuns são maior rendimento, 

ciclo mais curto e maturação concentrada, ampla gama de resistência ou 

tolerância a doenças limitantes.  

A produção de sementes híbridas de tomate é uma atividade complexa 

que requer de 2 a 3 pessoas treinadas trabalhando 5 a 6 semanas para cada 

0,1 ha de plantas indeterminadas ou 4-6 pessoas por 3 semanas para mesma 

área de plantas determinadas. Além disso, exige o domínio de habilidades, 

conhecimento, experiência prática e uma especial atenção a detalhes.   

 
Operação de hibridização  

1.1 Isolamento:  

Nas variedades modernas de tomate a taxa de alogamia é desprezível 

não havendo necessidade de isolamento dos parentais ♀ e ♂; Existem 

genótipos, no entanto, com o estigma para fora da boca do cone de anteras. 

Nesse caso o risco de cruzamentos por insetos é elevado e, portanto, deve-se 

adotar o isolamento para evitar contaminação com pólen estranho. 



 
1.2 Seleção dos parentais: 

Ambos os parentais devem ser puros, preferencialmente, com no 

mínimo, seis gerações de autofecundação. Na execução de cruzamentos para 

obtenção de sementes híbridas, qualquer linhagem pode ser escolhida para ser 

o parental feminino ou o parental masculino, todavia deve ser escolhido como 

parental feminino àquela que tem maior capacidade de produção de sementes. 

Deve-se dispor de quantidade de pólen suficiente para execução dos 

cruzamentos planejados: a proporção recomendada de plantas polinizadoras 

para plantas femininas é de 1:4. O parental polinizador deve ser semeado três 

semanas antes do feminino para garantir disponibilidade de pólen desde o 

início da operação de cruzamento.  

 
1.3 Emasculação  

Inicia 55 a 65 dias após o semeio. As flores do primeiro cacho devem ser 

eliminadas. Os botões florais do segundo cacho que abrirão em 2-3 dias são 

escolhidos para serem emasculados. Pinças, tesouras, canivetes, luvas e as 

mãos dos operários devem ser desinfetadas com álcool antes de iniciar as 

emasculações. Na execução dessa operação, devem ser usadas pinças 

afiadas para facilitar a aberta dos botões e remoção do cone de anteras. 

Algumas sépalas devem ser cortadas para facilitar, na hora da colheita, a 

identificação de frutos que eventualmente foram autofecundados.   

 
1.4 Coleta de pólen 

As flores do parental masculino devem ser coletas para extração de 

pólen nas primeiras horas da manhã antes da abertura das anteras. Não se 

recomenda a coleta pólen em manhãs de dias chuvosos. O cone de anteras 

deve ser removido das flores e colocado em envelopes de papel manteiga para 

secar. A secagem dos cones de anteras é realizada colocando os envelopes a 

30 cm de uma lâmpada de 100 velas por 24 horas. A lâmpada cria uma 

temperatura de secagem de cerca de 30ºC. O pólen pode ser seco também ao 

sol.  

Os cones de anteras secos devem são colocados em um pote de 

plástico e coberto com uma malha fina (200-300 mesh) e vedado com uma 

tampa. Em seguida, o pote é chacoalhado 10-20 vezes e desse modo o pólen é 



coletado na tampa. Logo depois o pólen é transferido para um pote pequeno 

fácil de manusear. O pólen pode ser mantido à temperatura ambiente 

moderada por um dia. Pólen fresco proporciona melhor pegamento de fruto. 

Quando a temperatura não for adequada para a polinização, o pólen pode ser 

estocado em cápsulas devidamente seladas e mantidas no freezer por cerca 

de um mês. Sem congelamento, o pólen pode ser mantido em geladeiras 

comuns por 2-3 dias sem perda significante de viabilidade. As cápsulas 

contendo pólen devem ser retiradas do freezer e mantidas fechadas até 

descongelarem em temperatura ambiente. Com isso, se previne que o pólen 

fique úmido.  

 
1.5 Polinização 

A operação de polinização começa, geralmente, dois dias depois da 

emasculação das flores do parental feminino. Não se recomenda fazer 

polinizações em dias chuvosos. O estigma deve ser exponha para facilitar as 

polinizações. A operação é executada encostando o estigma no recipiente 

contendo pólen.  

A polinização é feita três vezes semanalmente num período de 3-5 

semanas. Polinizações bem sucedidas são facilmente observadas em uma 

semana com o início do desenvolvimento dos frutos. Quando a operação de 

cruzamento é concluída, recomenda-se remover qualquer flor não-polinizada 

para reduzir a chance de contaminação de sementes autofecundadas antes da 

colheita.  

 
1.6 Produção de frutos 

O número de frutos por planta depende do tamanho do fruto do parental 

feminino. Como regra, recomenda-se 30 frutos para linhagens que produzem 

frutos grandes; 40 frutos para linhagens que produzem frutos medianos e 50 ou 

mais frutos para àquelas que produzem frutos pequenos. Os frutos híbridos são 

facilmente reconhecidos por suas sépalas cortadas. 

 Todos os frutos naturalmente polinizados (não-híbridos) devem ser 

removidos da linhagem materna a fim de minimizar a mistura acidental deles 

com os que foram hibridizados. Ademais, os frutos não-híbridos “roubam” 

nutrientes dos frutos que foram hibridizados.  

 



1.7 Colheita dos frutos 
Os frutos amadurecem cerca de 50-60 dias depois de polinizados, mas 

pode demorar mais se no período ocorrerem baixas temperaturas. Devem-se 

manter os frutos na planta até atingirem a completa maturação. Isso permite 

um normal e completo desenvolvimento das sementes. É importante checar na 

colheita se os frutos apresentam as sépalas cortadas.  

Os frutos devem ser colocados em engradados, sacos de nylon ou 

baldes de plástico. Containers de metal não devem ser usados, pois podem 

reagir com os ácidos do suco dos tomates e afetar a viabilidade da semente.  

 
1.8 Extração de sementes  
 Em grandes operações de extração de sementes, os frutos colhidos 

devem ser colocados em extratores mecânicos para serem triturados e para 

proceder a separação das sementes e do gel da polpa. As sementes e a massa 

gelatinosa devem ser colocadas num container apropriado. Nessas operações 

não se usa fermentação natural. A massa de semente-gel é tratada com HCl a 

0,7% (proporção de 7ml de HCl/kg da massa semente-gel). A massa deve ser 

revolvida enquanto estiver adicionando o ácido e deve-se continuar mexendo 

por 40 minutos até o gel ficar visivelmente dissolvido. Maior concentração de 

ácido ou tratamento mais prolongado do que o recomendado causa injúrias às 

sementes.  

 Quando as sementes estiverem separadas do gel, devem ser tratadas 

com ácido dentro de um saco claro de malha fina; os sacos devem ser bem 

lavados com água corrente para não ficar resíduo do ácido na superfície das 

sementes.  

 As sementes devem ser colocadas num container de plástico, enchendo 

um terço de sua capacidade; completar o container com água; as sementes 

devem ser mexidas para permitir que pequenos pedaços de polpa e de pele 

dos frutos flutuem; esse resíduo é facilmente removido inclinando o container; 

repetir o procedimento de lavagem diversas vezes até os resíduos serem 

completamente eliminados e as sementes ficarem limpas e prontas para 

secagem.  

 
1. 9 Secagem das sementes 



 O excesso de água deve ser removido, deixando as sementes na 

sombra por um dia. Quando se trata de uma operação em pequena escala, a 

secagem pode ser feita com uma máquina de secar roupa.  O procedimento 

mais comum consiste em espalhar as sementes, parcialmente secas, num 

recipiente, levando-o ao secador de sementes. A secagem é realizada em 3-4 

dias, mantendo a temperatura em 28-30ºC; temperaturas mais altas podem 

induzir a germinação das sementes. Recomenda-se revolver as sementes 2-3 

vezes ao dia para que sequem de modo uniforme. Esse procedimento permitirá 

que as sementes fiquem com 6-8% de umidade.  

 

1.10 Rendimento de sementes 
 Em geral, nas cultivares de polinização aberta para cada quilograma de 

fruto são produzidos de 3-4g de sementes (1000-1200 sementes). Já na 

produção de sementes híbridas, colhendo 30 frutos cruzados por planta (50 

sementes em média/fruto) serão obtidos 5g de sementes por planta. 

 
1.11 Embalagem 
 As sementes devem ser embaladas de acordo com as especificações de 

contrato com o cliente. Os lotes de sementes devem ser cuidadosamente 

identificados, constando os códigos do híbrido e dos parentais, o ano de 

produção e outras informações. Os lotes de sementes devem ficar em câmaras 

frias sob condições de umidade controlada. Lotes pequenos de sementes 

podem ser mantidos no refrigerador em recipientes hermeticamente fechados. 

Grandes quantidades de sementes devem ser armazenadas em câmaras com 

controle de temperatura e de umidade relativa (não pode exceder 20°C e 30% 

UR). 
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