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Quando em condições ambientais estressantes, as plantas empregam parte significante 
de sua capacidade biossintética para produção de metabólitos secundários e outras 
estruturas relacionadas a defesa. A ativação desse tipo de estratégia está associada 
com o desvio de recursos (exemplo: fotoassimilados e nutrientes) de outros processos, 
limitando primordialmente o crescimento. Conhecido como o “dilema das plantas”, 
esse antagonismo entre crescimento versus defesa tem profundo impacto na biologia 
vegetal e em relações ecológicas. O tomateiro é um exemplo clássico de planta 
impactada por esse dilema: sua domesticação levou a criação de cultivares de rápido 
crescimento e frutos volumosos, mas cujo cultivo é praticamente inviável sem a 
aplicação de pesticidas e fungicidas devido ao seu baixo investimento em processos 
de defesa. Apesar de sua importância, os mecanismos moleculares regulando 
tradeoffs entre crescimento e defesa em plantas permanecem pouco conhecidos. 
Utilizando uma coleção de mutantes hormonais, o presente trabalho buscou avaliar a 
participação de hormônios vegetais (auxinas, citocininas, ácido jasmônico, etc.) na 
regulação da alocação de recursos entre os processos de crescimento e defesa em 
tomateiro. Como esperado, plantas constitutivamente ativadas na via de percepção de 
giberelinas (GA) apresentaram promoção de crescimento, evidenciado pelo 
prolongamento acentuado do caule, maior formação de folhas e rápida antese quando 
comparado ao tipo selvagem. Em contrapartida, tais mutantes apresentam uma baixa 
densidade de tricomas glandulares e reduzida produção de metabólitos secundários 
tóxicos, indicando que os processos de crescimento foram promovidos as custas de 
mecanismos de defesa. Lesões mecânicas na folha causam aumento na produção de 
metabólitos secundários e drástica redução em parâmetros associados com 
crescimento no tipo selvagem. Por outro lado, o mutante em GA se mostrou 
insensível as lesões mecânicas, aonde continuou crescendo mas produzindo baixos 
teores de metabolitos secundários mesmo após a indução desse tipo de estresse. Tais 
resultados corroboram a hipótese que GA promove crescimento as custas de defesa 
em tomateiro. Os resultados aqui obtidos abrem perspectiva para a manipulação de 
vias hormonais visando a produção de cultivares de tomate aonde a alta produtividade 
possa ser obtida junto com maior defesa contra pragas, o que levaria a uma redução 
na aplicação de pesticidas e, por conseqüência, menor dano ambiental. (CNPq, FAP-
DF). 
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