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O estudo de mutações possibilita a identificação de diversos genes que regulam o 
desenvolvimento floral. Para a formação dos 4 verticilos florais (cálice, corola, androceu e 
gineceu) é conhecido o Modelo ABC, o qual foi utilizado para categorizar os mutantes 
genéticos de arabidopsis. Este modelo postula a existência de três atividades para 
promover o desenvolvimento da arquitetura floral, sendo a identidade dos órgãos em cada 
verticilo promovida por uma interação entre os genes e fatores transcricionais de cada 
classe. Entretanto, poucos estudos foram realizados até o momento para a compreensão 
destes mecanismos em tomateiro. Assim, este trabalho visa a identificação de novos genes 
de mutantes de tomateiro com alterações na arquitetura floral. Para isso, foram obtidas 
sementes mutantes de tomateiro (Solanum lycopersicum L. cv Micro-Tom) através de 
mutagênese por EMS (etil – metano-sulfanato) a 0,7%. As plantas M1 foram cultivadas em 
campo e suas sementes foram colhidas para a triagem dos mutantes em M2, sendo obtida 
uma planta com modificações na estrutura floral. Para a comparação das estruturas florais 
entre esta planta mutante e MT foram coletadas flores em três diferentes estágios do 
desenvolvimento, sendo estas flores dissecadas e fotografadas em lupa. Quanto às suas 
peças florais,as flores em cacho de tomateiro são pequenas e amarelas, tendo suas peças 
florais dispostas de maneira cíclica. O cálice é dialissépalo, com cinco pétalas e as pétalas 
são lanceoladas e largas. O androceu possui 5 estames, os quais são soldados formando um 
cone. Entretanto, no mutante observado, as pétalas e o cone de antera não se 
desenvolveram por completo e não apresentaram coloração amarela típica, além de não 
possuírem as demais características típicas destas estruturas. Adicionalmente, as sépalas e 
o gineceu não tiveram o desenvolvimento completo, embora ainda apresentem as 
características típicas destes órgão florais.Também foi constatada a ausência de pólen nas 
anteras, o que inviabilizou a produção de frutos com sementes, sendo formados apenas 
frutos partenocárpicos, com o formato dos frutos alterados. Devido a modificação das 
pétalas e dos estames, em estruturas semelhantes às sépalas e ao gineceu, respectivamente, 
sugere-se que a mutação ocorra em um gene regulatório da classe B. Portanto, são 
necessárias análises moleculares, as quais permitirão a confirmação da identidade do gene 
mutado. (Fundação Araucária). 


