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O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma planta de grande importância 
biotecnológica, pois o estudo de seus mutantes permite a descoberta de vários genes, os 
quais podem ser muito utilizados em pesquisas nas áreas de genética e fisiologia vegetal. 
Para facilitar o estudo dessa espécie são utilizadas cultivares de porte pequeno, como é o 
caso da cultivar Micro Tom (MT), a qual também possui ciclo rápido de desenvolvimento. 
Com o exposto, o objetivo principal deste trabalho é identificar e caracterizar novos 
mutantes de tomateiro que apresentem alterações na estrutura da planta, como a altura do 
ramo principal e o índice de ramificação. Para isso, sementes de MT foram mutagenizadas 
com EMS (etil-metano-sulfonato) a 0,7%, sendo as plantas M1 cultivadas em campo e suas 
sementes colhidas para a triagem dos mutantes em M2. Assim, foram triadas 4 plantas 
mutantes, as quais tiveram seus frutos e sementes coletadas para a confirmação destas 
características e análises estatísticas em M3. A partir dos 34 dias iniciou-se a análise da 
altura dos ramos principais e primário dos mutantes, sendo os mutantes P08 e P21 
significativamente menores quanto comparados a MT durante todo o período analisado. 
Além disso, estas duas plantas mutantes apresentaram flores em antese precocemente 
quando comparadas a MT, e o número de flores em antese também foi maior durante os 20 
dias analisados. Estes dados sugerem uma possível alteração no balanço vegetativo-
reprodutivo destas plantas, pois a redução da altura do caule primário pode ser causada por 
uma determinação precoce deste mutante, levando a uma antese precoce. Portanto, serão 
feitas novas análise, buscando-se analisar o tamanho e o número de entrenós e o número de 
folhas até a determinação do ramo principal, além da análise do teor de sólidos solúveis e 
do número de frutos produzidos, verificando se há alteração na produção desta planta. 
Considerando-se o índice de ramificação, os mutantes P06 e P20 apresentaram diferenças 
significativas quando comparadas a MT, sendo o diâmetro do caule de P06 também 
superior a MT. Esses dados mostram um aumento do vigor desta planta, sendo necessárias 
analises do número e do peso de frutos e do conteúdo de sólidos solúveis para verificar 
alterações na produção desta planta. Adicionalmente, serão realizadas análises 
moleculares, as quais permitirão a confirmação da identidade dos genes mutados em cada 
um dos mutantes. (Fundação Araucária). 


