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RESUMO 

Variações alélicas que afetam a carotenogênese em tomateiro alteram o 

amadurecimento e a suscetibilidade dos frutos ao fungo Botrytis cinerea 

Carotenoides são pigmentos encontrados em grande abundancia em frutos 

do tomateiro. A capacidade de sequestro de radicais destes pigmentos faz do 

tomate uma excelente opção para inclusão de compostos nutricionais pela dieta. 

Embora a síntese de carotenoides seja reconhecida como uma das respostas da 

cascata de eventos que levam ao amadurecimento, pouco se sabe a respeito de sua 

influência neste processo. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi determinar se 

o conteúdo e a composição de carotenóide nos frutos acarretam alterações na 

conservação e na suscetibilidade dos frutos ao fungo B. cinerea.  Foram utilizadas 

linhagens quase isogênicas (NILs) ao Micro Tom (MT) carregando as mutações, 

Beta carotene (B), tangerine (t), yellow flesh (r) e Delta carotene (Del). A 

caracterização dessas variações alélicas revelou, não apenas alterações no 

conteúdo de carotenoides, mas também outros efeitos pleiotrópicos relacionados 

ao amadurecimento, parâmetros de qualidade, espessura da cutícula e 

propriedades nutricionais dos frutos. Em face disso, subsequentemente 

investigamos se o diferencial conteúdo e composição de carotenóides nas 

referidas NILs altera a suscetibilidade dos frutos ao fungo Botrytis cinerea. A 

caracterização do amadurecimento demonstrou que o pico climatérico dos frutos 

do mutante r foi antecipado, assim como a transição para o estádio breaker. De 

modo contrário, a alteração na coloração da epiderme do mutante t foi atrasada, 

reafirmando suspeitas de outros autores que sugeriram que a enzima carotenoide-

isomerase é necessária para a síntese de carotenoides no escuro. O conteúdo de 

ácido ascórbico também foi contrastante entre estes genótipos, sendo que no 

mutante r a sua concentração foi elevada, enquanto em t sua concentração foi 

reduzida. A perda de massa dos frutos foi menor no mutante Del, no entanto, esta 

característica não esteve relacionada a espessura da cutícula, que foi maior em B. 

A inoculação com B. cinerea por meio de ferimentos na pele dos frutos revelou 

menor suscetibilidade do mutante t, e em menor amplitude, do mutante Del. 

Ainda, o mutante t também se mostrou menos suscetível à inoculação do patógeno 

sobre frutos intactos. A maior espessura da cutícula de B não reduziu sua 

suscetibilidade ao fungo, que infectou os tecidos preferencialmente através da 

cicatriz do pedúnculo. A interação com B. cinerea desencadeou a produção de 

etileno e de espécies reativas de oxigênio (EROs), assim, é provável que a 

capacidade de sequestro de radicais livres tenha contribuído para a redução da 

suscetibilidade em t e Del, que mostraram menor produção de superóxido. Juntos, 

estes resultados sugerem que a modulação na atividade de enzimas da 

carotenogênese pode servir como ferramenta para obtenção de frutos com 

diferente vida útil durante o armazenamento pós-colheita de tomate. 

Palavras-chave: Micro Tom; Linhagens quase-isogênicas; Etileno; Podridões pós-

colheita  
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ABSTRACT 

Allelic variations affecting tomato carotenogenesis alter ripening and susceptibility of 

fruits to Botrytis cinerea 

Carotenoids are pigments found in great abundance in tomato fruits. The 

radical sequestration capacity of these pigments makes tomato an excellent option 

for inclusion of nutritional compounds in diet. Although the synthesis of 

carotenoids is recognized as one of the cascade responses that trigger ripening, 

little is known about its influence in this process. Thus, the aim of this study was 

to determine if the content and composition of carotenoids in the fruits alters the 

conservation and the susceptibility of the fruits to the B. cinerea fungus. Micro 

Tom (MT) near-isogenic lines (NILs) harboring the mutations Beta carotene (B), 

tangerine (t), yellow flesh (r) and Delta carotene (Del) has been used. The 

characterization of these allelic variations revealed not only changes in the 

carotenoid content but also other pleiotropic effects related to maturation, quality 

parameters, cuticle thickness and nutritional properties of fruit. In this way, we 

subsequently investigated whether the differential content and composition of 

carotenoids in NILs alters fruit susceptibility to the fungus Botrytis cinerea. The 

ripening characterization showed that the climacteric peak of the fruits of the r 

mutant was anticipated, as well as the transition to the breaker stage. Conversely, 

the change in epidermal coloration of mutant t was delayed, reaffirming 

suspicions of other authors who suggested that the carotenoid-isomerase enzyme 

is required for the synthesis of carotenoids in the dark. The ascorbic acid content 

was also contrasting among these genotypes, and in the r mutant its concentration 

was high, while at t its concentration was reduced. The fruit mass loss was lower 

in Del mutant, however, this characteristic was not related to cuticle thickness, 

which was higher in B. Wound-inoculation with B. cinerea revealed less 

susceptibility of the mutant t, and in a lesser extent, the mutant Del. Further, 

mutant t was also less susceptible to pathogen inoculation on intact fruits. The 

greater thickness of the cuticle of B did not reduce its susceptibility to the fungus, 

which infected the tissues preferentially through the scar of the peduncle. The 

interaction with B. cinerea triggered the production of ethylene and reactive 

oxygen species (ROS), so the free radical scavenging capacity probably 

contributed to the reduction of t and Del susceptibility, which showed lower 

production of superoxide. Together, these results suggest that modulation in 

carotenogenesis enzyme activity may serve as a tool to obtain fruit with different 

shelf-life during post-harvest tomato storage. 

Keywords: Micro Tom; Near isogenic lines; Ethylene; Post harvest decay 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Carotenoides são importantes pigmentos, incluídos na classe dos terpenos e 

conhecidos principalmente por sua participação na fotossíntese, onde atuam como protetores 

do aparato fotossintético e na captação de luz, juntamente com as clorofilas (Cazzaniga et al., 

2016). Considerando sua capacidade de absorver a luz em um espectro não absorvido pela 

clorofila, estas moléculas são conhecidas como pigmentos auxiliares na fotossíntese, 

recebendo comprimentos de onda menores com maior carga energética (Hashimoto, Uragami 

e Cogdell, 2016). 

Nos frutos, o acúmulo de carotenoides está relacionado principalmente à atração de 

dispersores de sementes, devido a sua função como pigmentos (Yuan et al., 2015). Muitas 

espécies são conhecidas pela alta disponibilidade desses pigmentos e, considerando a enorme 

variedade de carotenoides e seu diferente espectro de absorção de luz, a coloração dos tecidos 

é definida em função do tipo de carotenoide acumulado (Bartley; Scolnik, 1995). O fruto do 

tomateiro (Solanum licopersicum) representa uma das fontes mais conhecidas de carotenoides 

e é caracterizado pelo alto conteúdo de licopeno, que confere sua coloração vermelha (Story 

et al., 2010). Considerando a capacidade de sequestro de radicais do licopeno, a inclusão de 

tomate na dieta tem sido recomendada e está associada a redução de doenças cardiovasculares 

(Cheng et al., 2017). 

A biossíntese de carotenoides inicia-se a partir do composto de 5 carbonos, 

isopentenil pirofosfato (IPP), e de seu isômero dimetilalilo-pirofosfato (DMAPP) (Ruiz-Sola 

e Rodríguez-Concepción, 2012). Sucessivas reações de condensação entre IPP DMAPP, 

levam à formação do precursor imediato de carotenoides, geranilgeranil pirofosfato (GGPP) 

(Ruiz-Sola e Rodríguez-Concepción, 2012). A condensação de duas moléculas de GGPP é o 

passo inicial para a formação do primeiro carotenoide incolor de 40 carbonos, o fitoeno. A 

partir deste ponto, diversas reações de insaturação, ciclização e isomerização originam os 

diferentes carotenoides existentes na natureza (Bramley, 2002). A formação de fitoeno é 

catalisada pela ação da enzima fitoeno sintase (PSY1), sendo este um dos pontos mais 

limitantes da via. A reação envolve duas etapas onde, inicialmente, a condensação de duas 

moléculas de GGPP formam o intermediário pre-fitoeno difosfato, que por consequente 

eliminação de um grupo fosfato é convertido a fitoeno (Fraser e Bramley, 2004). Em 

tomateiro, são encontrados ao menos dois genes, Psy-1 e Psy-2, responsáveis pela expressão 

de PSY em frutos em amadurecimento e em tecidos verdes, respectivamente (Li, Tsfadia e 

Wurtzel, 2009). A ausência da enzima fitoeno sintase em plantas mutantes causa alterações 
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nos fenótipos de flores tornando-as mais claras, bem como na coloração dos frutos, que 

permanecem amarelados mesmo em avançado estádio de maturação (Giorio, Stigliani e 

D’Ambrosio, 2007). Este fenótipo é observado em frutos do tomateiro que carregam a 

mutação yellow flesh, que impede a formação de carotenoides devido a não funcionalidade da 

PSY1 (Fray e Grierson, 1993; Liu et al., 2003) (Figura 1). 

Os passos seguintes na via biossintética de carotenoides envolvem uma série de 

reações de insaturação. A atividade das enzimas FITOENO DESATURASE (PDS), ZETA-

CAROTENO DESATURASE (ZDS) e CAROTENOIDE cis-trans ISOMERASE (CRTISO) 

formam o carotenoide licopeno a partir do fitoeno. Por ação da enzima PDS, o fitoeno é 

convertido a fitoflueno e este, em seguida, é convertido a ζ-caroteno. Após estas etapas, ζ-

caroteno é convertido a neurosporeno e então à tetra-cis-licopeno (prolicopeno), em reações 

catalizadas pela enzima ZDS. Por fim, o prolicopeno é isomerizado a sua configuração trans 

pela enzima CRTISO, formando o carotenoide licopeno (Ruiz-Sola e Rodríguez-Concepción, 

2012). Em frutos do tomateiro, a mutação tangerine ocasiona a perda de função desta última 

enzima, devido a alterações na expressão do gene CRTISO. Por este motivo, o fenótipo dos 

frutos é caracterizado por uma coloração alaranjada, ocasionado pelo acúmulo de prolicopeno 

(Isaacson et al., 2002) (Figura 1). 

Após a formação do licopeno, reações de ciclização levam à formação de anéis em 

uma ou ambas as extremidades de sua cadeia. Durante esta etapa, a carotenogênese se divide 

em duas vias. Em um lado, a interação com ciclases leva à formação de δ-caroteno, α-

caroteno e luteína, enquanto a outra via leva a síntese de β-caroteno e outras xantofilas como 

zeaxantina, anteraxantina e violaxantina (Ruiz-Sola e Rodríguez-Concepción, 2012) (Figura 

1). As principais moléculas geradas durante a ciclização possuem anéis β ou ε, inseridos por 

ação das enzimas LICOPENO-β-CICLASE (LCY-b) e LICOPENO-ε-CICLASE (LCY-e), 

respectivamente. A atividade da LCY-b leva a formação de β-caroteno, enquanto que LCY-e 

catalisa a reação onde o licopeno é convertido a δ-caroteno (Gómez-García e Ochoa-Alejo, 

2013). A partir das cadeias cíclicas de carotenoides, reações de hidroxilação catalizadas por 

hidroxilases, levam à formação de xantofilas (Ruiz-Sola e Rodríguez-Concepción, 2012) 

(Figura 1).  

Excepcionalmente, em frutos carregando a mutação Beta carotene, o aumento da 

expressão do gene Beta, que codifica a enzima LCY-b, ocasiona alto acúmulo de β-caroteno 

nos frutos. Por isso, os frutos possuem coloração alaranjada mesmo quando maduros (Ronen 

et al., 2000). Ainda em tomate, outra mutação denominada Delta carotene, causa aumento no 

acúmulo de δ-caroteno devido a elevada expressão do gene que codifica a enzima LCY-e. 
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Desta forma, ao final do amadurecimento, os frutos possuem coloração vermelho-alaranjada 

(Ronen et al., 1999) (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema representativo da via de biossíntese de carotenoides em plantas. Em 

destaque as enzimas com atividade alterada e o respectivo fenótipo dos frutos carregando as 

mutações yellow flesh, tangerine, Delta carotene e Beta carotene. Em azul, enzimas 

responsáveis pelas diferentes reações de instauração, ciclização e hidroxilação. PSY: fitoeno 

sintase, PDS: fitoenodesaturase, ZDS: zeta-caroteno isomarease, CRTISO: carotenoide 

isomerase, LCY-e: licopeno-ε-ciclase, LCY-b: licopeno-β-ciclase. Traços pontilhados 

indicam a coloração característica de cada carotenoide. Modificado de Bordignon (2015). 

 

O amadurecimento em tomate é caracterizado por um aumento na taxa respiratória e 

produção de etileno, em um mecanismo comum entre frutos climatéricos (Klee e Giovannoni, 

2011). Nestes frutos, dois sistemas de produção de etileno operam. No primeiro, a 

concentração de etileno é mantida em baixos níveis, devido a sua auto-inibição. Com o 



14 

 

avanço do amadurecimento, a concentração do hormônio é elevada por sua atividade auto-

catalítica (Alexander e Grierson, 2002). A contribuição do etileno no amadurecimento de 

frutos climatéricos foi amplamente estudada fazendo-se uso de mutantes defectivos em 

reguladores transcricionais relacionados ao amadurecimento, como ripening-inhibitor 

(Vrebalov et al., 2002), Colorless-non-ripening (Giovannoni, 2007) e non-ripening (Yuan et 

al., 2016). Após a indução da produção auto-catalítica de etileno e aumento na taxa 

respiratória, uma série de processos bioquímicos e fisiológicos alteram a aparência, textura, 

sabor e aroma dos frutos climatéricos (Alexander e Grierson, 2002). O acúmulo de 

carotenoides é um dos processos impulsionados com o amadurecimento e também está 

relacionado a produção de etileno (Wang et al., 2017; Zhang et al., 2018). 

O caráter climatérico do tomate permite antecipar sua colheita em estádios iniciais de 

maturação, tornando mais flexível a duração do período entre a colheita e comercialização. 

Esta prática pode aumentar a vida útil do fruto, no entanto, aspectos de qualidade como teor 

de ácidos e açúcares, conteúdo de carotenoides e firmeza da polpa podem ser prejudicados 

(Verheul, Slimestad e Tjøstheim, 2015). O uso de genótipos carregando mutações que afetam 

o amadurecimento é também uma das estratégias que têm sido empregadas para aumentar a 

vida útil do tomate, a exemplo dos híbridos do tipo “longa vida” (Shirahige et al., 2010). Este 

incremento no período de conservação se dá principalmente em razão do retardo no 

amolecimento da polpa. No entanto, a síntese de pigmentos e o aroma dos frutos podem ser 

severamente comprometidos, uma vez que estas linhagens apresentam menor síntese e/ou 

sensibilidade ao etileno (Tarcísio, Vecchia e Koch, 2000). Os carotenoides, além de 

conferirem a pigmentação e estarem diretamente envolvidos com a aparência dos frutos, 

também podem alterar seu aroma, visto que importantes compostos voláteis do tomate são 

derivados de carotenoides (Zhang et al., 2015). Tais compostos são denominados 

apocarotenoides e participam da percepção dos sabores através de complexas interações entre 

o olfato e o paladar (Tieman et al., 2012). Vogel et al. (2010) mostraram que genótipos de 

tomate apresentando inibição da síntese de carotenoides são também deficientes em 

apocarotenoides, o que limita a percepção da doçura dos frutos e reduz a aceitabilidade pelos 

consumidores. 

Outro fator decorrente do amadurecimento e que pode afetar a qualidade dos frutos é 

a suscetibilidade destes aos fungos patogênicos (Giovannoni, 2004). Durante o 

armazenamento e vida útil do tomate, os fungos Alternaria alternata, Rhizopus stolonifer, 

Fusarium spp. e Botrytis cinerea contribuem para significativa perda da qualidade estrutural, 

estética e visual, tornando os frutos não comercializáveis (Zhao et al., 2008). O fungo 
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necrotrófico Botrytis cinerea, causador do mofo cinzento, pode infectar flores, frutos, folhas e 

caules. Seu modo de colonização nos tecidos dos frutos envolve a síntese de toxinas que 

induzem necrose, além da produção de espécies reativas de oxigênio causadoras de danos aos 

componentes celulares (Choquer et al., 2007). No período pós-colheita, este fungo é 

responsável por considerável volume de perdas qualitativas e quantitativas, considerando que 

os frutos encontram-se mais suscetíveis nesta fase (Romanazzi et al., 2016).  

Em função da estratégia de infecção e colonização do tecido pelos patógenos, 

distintos mecanismos naturais de defesa podem ser ativados, dentre eles, a produção de 

metabólitos secundários, tais como terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados. 

Os carotenoides estão incluídos na classe dos terpenos e são considerados agentes eficientes 

contra espécies reativas de oxigênio e radicais livres, por suas propriedades antioxidantes 

capazes de promover o sequestro dessas moléculas (Ramel et al., 2012). Um dos mecanismos 

de defesa vegetal contra patógenos consiste na ativação da resposta de hipersensibilidade, 

caracterizada pela produção de espécies reativas de oxigênio que levam o tecido a morte e 

impedem a colonização dos patógenos. Esta reação se caracteriza como uma resposta celular 

extrema promovendo a morte repentina das células próximas ao local de infecção do 

patógeno. Assim, o agente patogênico é isolado em uma região de células necrosadas, 

impedindo seu crescimento e desenvolvimento (Resende, Salgado e Chaves, 2003).  

Embora este seja um importante mecanismo na defesa vegetal, nem todos os 

patógenos percebem a resposta de hipersensibilidade como um efeito nocivo, como no caso 

de B. cinerea. Isto porque a infecção deste tipo de patógeno envolve justamente a colonização 

em células mortas, assim, a consequente produção de espécies reativas de oxigênio acaba 

favorecendo seu crescimento e desenvolvimento no hospedeiro (Rossi et al., 2011). O efeito 

de pigmentos com ação antioxidante contra B. cinerea já foi constatado. Utilizando genótipos 

de tomateiro exibindo alto teor de antocianinas nos frutos, Zhang et al. (2013) e Bassolino et 

al. (2013) observaram relação direta entre o aumento do conteúdo de antocianinas e a 

elevação da capacidade antioxidante, o que favoreceu a diminuição da velocidade do processo 

de amadurecimento dos frutos e menor suscetibilidade ao fungo B. cinerea. Da mesma forma, 

betalaínas já provaram ser eficientes contra a manifestação da podridão cinzenta causada por 

B. cinerea em plantas de tabaco (Polturak et al., 2017).  

Os carotenoides são reconhecidos por sua capacidade de atuarem no sequestro de 

radicais livres, no entanto, há escassez de trabalhos relatando a contribuição destes pigmentos 

no desenvolvimento de fungos necrotróficos. Além disso, embora as funções dos carotenoides 

no processo fotossintético sejam conhecidas, a sua contribuição quando acumulados no 
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cromoplasto ainda foi pouco explorada, sendo relacionada basicamente a função ecológica de 

atração de dispersores. Acredita-se que uma das razões para a inexistência de estudos 

abordando este tema decorra da dificuldade de se obter frutos de uma mesma espécie com 

alterada composição de carotenoides. Sem isso, torna-se difícil concluir se o efeito observado 

está relacionado à presença do pigmento ou a outro fator inerente ao background genético das 

diferentes espécies, quando comparadas.  

O uso de genótipos contrastantes, sejam eles mutantes ou plantas transgênicas, vem 

sendo a principal abordagem utilizada em estudos genético-fisiológicos (Emmanuel and Levy, 

2002). O tomateiro possui uma série de características que o qualificam como o principal 

modelo disponível para estudos fisiológicos, bioquímicos e moleculares em frutos carnosos 

(Giovannoni, 2004). Esta espécie é uma das mais adequadas para estudos relacionados à 

carotenogênese, devido ao elevado conteúdo de carotenoides acumulados nos frutos (Yoo et 

al., 2017). Além disso, a interação entre frutos de tomateiro e B. cinerea já demonstrou ser um 

modelo adequado para estudos fitopatológicos (Cantu et al., 2008). Em trabalho anterior, 

Bordignon (2015) obteve linhagens quase isogênicas a cultivar Micro Tom, carregando 

variações alélicas que afetam a composição de carotenóides nos frutos. A caracterização 

dessas linhagens revelou alterações em aspectos produtivos e na qualidade nutricional dos 

frutos que amadureceram na planta. Não obstante, a caracterização do amadurecimento desses 

mutantes após a colheita, assim como a suscetibilidade destes a patógenos neste estádio ainda 

permanece em aberto. 

Em razão do exposto acima, este trabalho teve como objetivo caracterizar o impacto 

de variações alélicas que afetam a carotenogênese (B, r, t e Del) no padrão de 

amadurecimento e na conservação pós-colheita dos frutos. Adicionalmente, buscou-se 

determinar se o conteúdo e a composição de carotenoide em cada linhagem afeta a 

suscetibilidade dos frutos ao fungo Botrytis cinerea.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO AMADURECIMENTO E QUALIDADE 

NUTRICIONAL DE FRUTOS DE TOMATEIRO CARREGANDO 

MUTAÇÕES QUE AFETAM A COMPOSIÇÃO DE CAROTENOIDES 

RESUMO 

O acúmulo de carotenoides é um dos fatores que mais contribuem com a 

manutenção da aparência de frutos de tomateiro, devido a sua função como 

pigmentos, além de atuarem indiretamente na definição do sabor e aroma. O 

objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do acúmulo de diferentes carotenoides 

no amadurecimento pós-colheita e nos principais parâmetros de qualidade dos 

frutos. Para isso foram utilizadas linhagens quase-isogênicas ao Micro Tom (MT), 

carregando mutações que alteram a atividade de enzimas da carotenogênese e, 

consequentemente, a composição de carotenoides. Os frutos foram colhidos em 

estádio verde-maduro e o avanço do amadurecimento e principais parâmetros de 

qualidade foram acompanhados até o alcance do estádio vermelho-maduro 

característico do MT. A introgressão das mutações ocasionou efeitos pleiotrópicos 

que alteraram a velocidade do amadurecimento dos frutos e os principais 

parâmetros de qualidade. Os frutos carregando a mutação yellow flesh, que causa 

ausência de carotenoides, tiveram o período climatérico e amadurecimento 

antecipados. Nesse mutante também foram encontrados os maiores teores de 

ácido ascórbico. De modo contrário, a mutação tangerine, cuja atividade da 

enzima carotenoide-isomerase é prejudicada, retardou o amadurecimento dos 

frutos e reduziu o teor de ácido ascórbico. O atraso na formação de carotenoides 

de tangerine comprova a função desta enzima em permitir a formação de 

pigmentos no escuro. O conteúdo de sólidos solúveis totais foi maior no mutante 

Delta carotene, cuja mutação causa aumento na concentração de δ-caroteno. A 

firmeza dos frutos foi afetada neste mutante e em yellow flesh, em um efeito 

provavelmente causado pelo aumento da produção de etileno. O maior acúmulo 

de β-caroteno no mutante Beta carotene aumentou a espessura da cutícula dos 

frutos, no entanto, esta característica não reduziu a perda de massa dos frutos ao 

longo do armazenamento. Ainda, o aumento na concentração deste carotenoide 

não pôde compensar a redução de licopeno na atividade antioxidante lipofílica dos 

frutos, sendo que os mutantes tangerine e Delta carotene foram os únicos com 

sequestro de radicais livres semelhante a MT, devido a conservação de isoformas 

de licopeno. Estes resultados demonstram a influência dos carotenoides nos 

eventos que regulam o amadurecimento e qualidade dos frutos de tomate, e 

provém bases para a modificação de seu acúmulo, de modo a obter frutos com 

diferente composição nutricional. 

Palavras-chave: Micro Tom; Linhagens quase-isogênicas; Solanum lycopersicum 

Climatérico 
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ABSTRACT 

The accumulation of carotenoids is one of the factors that most contribute 

to the appearance maintenance of tomato fruit, due to its function as pigments, 

besides acting indirectly in the definition of flavor and aroma. The aim of this 

study was to verify the effect of different carotenoids accumulation on fruit post-

harvest ripening and on the main parameters of fruit quality. In order to this, we 

used Micro Tom (MT) near-isogenic lines harboring mutations that alter the 

activity of carotenogenesis enzymes and, consequently, the composition of 

carotenoids. The fruits were harvested in mature green stage and the maturation 

progress and main quality parameters were monitored until reaching the red ripe 

stage relative to MT. The introgression of the mutations caused pleiotropic effects 

that altered the fruit ripening speed and the main quality parameters. The fruits 

carrying the yellow flesh mutation, which causes absence of carotenoids, had the 

climacteric period and maturation anticipated. In this mutant the highest levels of 

ascorbic acid were also found. Conversely, the tangerine mutation, whose 

carotenoid-isomerase enzyme activity is impaired, delayed fruit maturation and 

reduced ascorbic acid content. The delay in carotenoid formation of tangerine 

confirms the function of this enzyme in allowing the synthesis of pigments in the 

dark. The content of total soluble solids was higher in Delta carotene mutant, 

whose mutation causes an increase in δ-carotene concentration. Fruit firmness was 

affected in this mutant and in yellow flesh, an effect probably caused by increased 

ethylene production. The higher accumulation of β-carotene in the mutant Beta 

carotene increased the cuticle thickness, however, this characteristic did not 

reduce the mass loss of fruit during the storage. Also, the increase in the 

concentration of this carotenoid could not compensate for the reduction of 

lycopene in the lipophilic antioxidant activity of the fruits, and the mutants 

tangerine and Delta carotene were the only ones with free radical sequestration 

similar to MT due to the conservation of lycopene isoforms. These results 

demonstrate the influence of carotenoids on the events that regulate the 

maturation and quality of tomato fruits, and provide bases for the modification of 

their accumulation, in order to obtain fruits with different nutritional composition. 

Keywords: Micro Tom; Near-isogenic lines; Solanum lycopersicum; Climacteric 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As modificações ocorridas durante o período pós-colheita de frutos e hortaliças 

ocasionam profundas alterações nos tecidos dos frutos, principalmente em frutos climatéricos, 

caracterizados pelo aumento na atividade respiratória e síntese de etileno (Grierson, 2013). O 

aumento na velocidade das reações metabólicas resulta em alterações dos principais atributos 

de qualidade dos frutos, como firmeza de polpa, sabor, aparência e propriedades nutricionais, 

podendo tornar os frutos mais atrativos ao consumidor ou acelerar a sua deterioração (Klee e 

Giovannoni, 2011). Algumas estratégias vêm sendo empregadas com o intuito de prolongar a 
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vida de útil dos frutos de tomateiro, dentre elas o uso de genótipos carregando mutações que 

retardam o amadurecimento dos frutos. Esta estratégia, no entanto, pode afetar negativamente 

os principais atributos de qualidade, considerando que as modificações que tornam os frutos 

mais atrativos ao consumidor são desencadeadas pelo amadurecimento (Tarcísio, Vecchia e 

Koch, 2000). 

Os carotenoides são os principais pigmentos encontrados no tomate e são 

responsáveis por sua coloração vermelha característica, devido aos altos níveis de licopeno 

presentes na pele e polpa dos frutos (Story et al., 2010). Os carotenoides também estão 

envolvidos na determinação do aroma e sabor dos frutos, por serem precursores da síntese de 

determinados compostos voláteis de importância para o tomate (Tieman et al., 2012). Além 

disso, os carotenoides possuem reconhecidas propriedades nutricionais, devido à elevada 

atividade antioxidante e participação na síntese da vitamina A (Frusciante et al., 2007). 

Inicialmente presentes nos cloroplastos e envolvidos em funções relacionadas à fotossíntese, 

os carotenoides têm sua dinâmica alterada com a diferenciação do cloroplasto para 

cromoplasto, durante o amadurecimento dos frutos. Nesta transição, clorofilas e membranas 

dos cloroplastos são degradadas e os carotenoides são sequestrados em estruturas 

lipoproteicas (Bian et al., 2011). Algumas mutações na via da carotenogênese descobertas em 

tomateiro foram importantes para a compreensão dos eventos que regulam sua síntese.  A 

mutação yellow flesh é ocasionada pela alteração na expressão de PSY1, que codifica a enzima 

fitoeno sintase. Como esta é a etapa inicial na formação de carotenoides, os frutos apresentam 

coloração amarela devido ao baixo acúmulo dos pigmentos (Fray e Grierson, 1993; Liu et al., 

2003). A mutação tangerine também ocasiona redução na atividade de uma das enzimas da 

carotenogênese. Nos frutos deste mutante, a perda de função da carotenoide isomerase impede 

a isomerização de cis-licopeno a trans-licopeno, como resultado, os frutos possuem coloração 

alaranjada devido ao acúmulo de prolicopeno (Isaacson et al., 2002). Em condições normais, 

durante o amadurecimento do tomate, a expressão das enzimas que atuam na ciclização do 

licopeno é reduzida (Pandurangaiah et al., 2016). No entanto, no mutante Beta carotene, o 

ganho de função da enzima licopeno-β-ciclase leva à conversão de quase todo o licopeno em 

β-caroteno (Ronen et al., 2000). De modo semelhante, no mutante Delta carotene, o aumento 

na atividade da licopeno-ε-ciclase ocasiona acúmulo de δ-caroteno ao custo de licopeno 

(Ronen et al., 1999). 

O uso de genótipos mutantes vem sendo uma das principais abordagens utilizadas em 

estudos genético-fisiológicos (Emmanuel e Levy, 2002).  A partir de um modelo genético, 

pode-se criar linhagens quase isogênicas para o estudo de determinada característica através 
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de introgressões de mutações em um único background genético. Esta estratégia fornece um 

comparativo confiável, uma vez que as variações fenotípicas encontradas podem ser 

associadas apenas ao efeito da mutação em questão (Carvalho et al., 2011). O tomateiro 

possui uma série de características que o qualificam como o principal modelo disponível para 

estudos fisiológicos, bioquímicos e moleculares em frutos carnosos (Giovannoni, 2004). A 

cultivar Micro-Tom (MT) é um reconhecido modelo vegetal que permite a obtenção de 

linhagens quase-isogênicas de forma rápida e eficiente (Campos et al., 2010). Além disso, o 

emprego de linhagens quase isogênicas ao Micro Tom já se provou ser um eficiente meio para 

obtenção de frutos com elevada propriedade nutricional (Sestari et al., 2014).  

Tendo em vista a participação dos carotenoides na determinação dos principais 

atributos de qualidade do tomate e seu envolvimento com o amadurecimento dos frutos, o 

objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da diferente composição de carotenoides no 

amadurecimento e qualidade de frutos de tomate durante o período pós-colheita. Para acessar 

esta informação, foram utilizadas linhagens quase isogênicas ao MT, carregando mutações 

que alteram a atividade de enzimas da carotenogênese.  Deste modo, foi possível isolar a 

contribuição dos pigmentos no amadurecimento e na determinação da qualidade dos frutos. 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1. Material vegetal e condições de cultivo 

As linhagens quase isogênicas de tomate Solanum lycopersicum L. cv. Micro-Tom 

foram obtidas da coleção de mutantes do Laboratório de Controle Hormonal do 

Desenvolvimento Vegetal (HCPD-LAB), Universidade de São Paulo, Brasil. As mutações 

utilizadas neste estudo foram Beta carotene (B), tangerine (t), yellow flesh (r) e Delta carotene 

(Del). As plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura média de 28°C, 

fotoperíodo de 11,5 h/13 h (inverno/verão) e radiação fotossinteticamente ativa de 250-350 

μmols de fótons m2 s-1. O substrato de plantio consistiu de mistura de substrato comercial 

(Plantmax HT, Eucatex, São Paulo, Brasil) e vermiculita expandida (1:1). A suplementação 

nutricional foi realizada no momento da semeadura, incorporando ao substrato NPK 10:10:10 

e 4 g L−1 de calcário dolomita (MgCO3 + CaCO3). A adubação foliar foi realizada 

semanalmente a partir da antese (~35 dias após a semeadura), com 1 g L-1 de fertilizante de 

Peters 20-20-20 (NPK). Frutos uniformes foram colhidos no estádio verde-maduro (~38 dias 
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após a antese) e armazenados em temperatura média de 23°C. A taxa respiratória, produção 

de etileno, coloração e perda de massa dos frutos foram analisadas em intervalos de três dias, 

até o alcance do estádio vermelho-maduro característico do Micro Tom, definido em função 

da coloração vermelha da epiderme. Parte dos frutos colhidos foram reservados para análises 

destrutivas de avaliação da qualidade, que foram realizadas quando os frutos atingiram os 

estádios verde-maduro, breaker e vermelho-maduro. O estádio breaker foi caracterizado como 

o início da alteração da cor verde da epiderme. Frutos no estádio verde-maduro e vermelho-

maduro também foram utilizados para análise anatômica de espessura da cutícula. Ao término 

do armazenamento parte dos frutos tiveram a porção de pele e polpa cuidadosamente 

separadas e congeladas em nitrogênio líquido para análises posteriores.  

 

2.2.2. Taxa respiratória e produção de etileno 

Frutos representativos foram acondicionados em recipientes herméticos (volume de 

150 mL) durante 1 hora e 2 horas, para quantificação da taxa respiratória e produção de 

etileno, respectivamente. Após o período de acondicionamento, alíquotas de 0,5 mL do 

headspace foram injetadas em cromatógrafo a gás Thermofinigan Trace GC Ultra (Thermo 

Fisher Scientific, EUA), equipado com detector de ionização de chama (FID), metanador e 

coluna de aço inox de 1/8’’ e 1,8 m de comprimento, preparada com Porapak N 50/80. O 

hidrogênio foi utilizado como gás de arraste a um fluxo de 25 mL min-1. A temperatura da 

coluna, injetor, detector e metanador foi de 110°C, 140°C, 200°C e 350°C, respectivamente. 

Para a calibração, a área dos cromatogramas foram comparadas com a área de padrões 

primários de dióxido de carbono (2000 e 10000 µL L-1) e de etileno (0,5 e 2,0 µL L-1). A taxa 

respiratória foi calculada com base na produção de CO2 e representada como mg CO2 kg-1 h-1 

de massa fresca (MF). A produção de etileno foi representada como µg C2H4 kg-1 h-1, também 

em base de massa fresca.  

 

2.2.3. Determinações físico-químicas  

Perda de massa: determinada através da diferença entre a massa inicial e final dos 

frutos, com resultados expressos em porcentagem. 

Cor: A coloração foi determinada por colorímetro (MinoltaChroma Meter CR-300), 

realizando três leituras na região equatorial dos frutos. A partir da determinação dos valores 
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CIE L*, *a, *b, foram obtidos os parâmetros de luminosidade, representado por L*, e de 

ângulo Hue, este último calculado em função da cotangente da relação entre a* e b*. 

Firmeza: A firmeza da polpa foi determinada por penetrômetro manual (Turoni 

Italy, modelo 53205) com ponteira plana de 2 mm de diâmetro. Foram efetuadas duas leituras 

por fruto, em lados opostos da região equatorial, após cuidadosa remoção da epiderme na 

região da leitura. Os resultados foram expressos em Newtons (N). 

Acidez titulável: Alíquotas de 5 g de frutos triturados foram diluídas em 90 mL de 

água destilada e tituladas com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até pH 8,2 em pHmetro 

(Tecnal, modelo TEC-03 MP). Os valores foram expressos em % de ácido cítrico, com base 

em massa fresca. 

Sólidos solúveis totais: Determinado por refratômetro digital (Atago Palete 101), 

através do índice de refração à 25°C. Os resultados foram expressos em % de sólidos 

solúveis, com base em massa fresca.  

Teor de ácido ascórbico: Alíquotas de 5 g de frutos triturados foram adicionadas à 

50 mL de solução de ácido oxálico 1%. O conteúdo de ácido ascórbico foi determinado por 

titulação, através da redução do indicador 2,6-diclorofenol indolfenol-sódio (DCFI) pelo 

ácido ascórbico. A calibração do DCFI foi realizada através de padrão de ácido ascórbico, em 

concentração conhecida. Os resultados foram expressos em mg g-1, em base de massa fresca 

 

2.2.4. Espessura da cutícula 

Tecidos de pericarpo da região equatorial dos frutos foram fixadas em solução de 

Karnovsky, contendo formaldeído 4%, tampão fosfato 0,2 M, pH 7,2 e glutaraldeído 1% em 

tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2 (Karnovsky, 1965). Os tecidos foram desidratados em série 

etílica até 100% e embebidos em resina plástica (Leica historesin®, Heraeus Kulzer, Hanau, 

Alemanha). Secções de 5-6 µm foram realizadas em micrótomo rotativo (Leica RM 2045), e 

submetidas a teste histoquímico com Sudan IV, para detecção de lipídios (Jensen, 1962). As 

imagens foram obtidas em microscópio DMLB (Leica, Wetzlar, Alemanha), acoplado à 

câmera (Leica DC 300F), e analisadas através do software ImageJ. As replicatas biológicas 

foram compostas de 5 frutos, tomando-se 15 medidas de cada secção. 
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2.2.5. Preparo dos extratos hidrofílico e lipofílico 

As frações hidrofílicas e lipofílicas foram separadas para a realização das análises. O 

extrato hidrofílico foi obtido pela adição de 10 mL de etanol 80% em 100 mg de amostra 

liofilizada, seguido de agitação e encubação no escuro, por 30 minutos. A solução foi 

homogeneizada a 8000 g e o sobrenadante foi coletado e imediatamente utilizado para as 

análises. A obtenção do extrato lipofílico foi realizada segundo metodologia de Sérino et al. 

(2009), com modificações. Alíquotas de 50 mg de amostra liofilizada foram adicionadas em 

100 µL de NaCl saturado e agitadas. Posteriormente, 200 µL de diclorometano foram 

incorporados ao extrato, seguido de nova agitação. Após a adição de 500 µL de mistura 

hexano/éter etílico (1:1), o extrato foi novamente agitado e centrifugado a 18000 g por 5 

minutos, a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e os procedimentos, posteriores à etapa de 

adição da mistura hexano/éter etílico, foram repetidos até se obter um extrato quase incolor. O 

extrato foi submetido à evaporação a vácuo, em temperatura de 4°C, até a completa 

eliminação dos resíduos. Para a reconstituição do material sólido, foram adicionados 200 µL 

de acetato de etila. Após nova agitação, o extrato foi filtrado em membrana de 0,45 µm e 

imediatamente utilizado para as análises. 

 

2.2.6. Identificação e quantificação de carotenoides 

O extrato lipofílico foi utilizado para quantificação e identificação dos carotenoides. 

O ensaio foi realizado em cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE), modelo Infinity 

1260, equipado com bomba quaternária e injetor automático acoplado a um detector photo-

diode array (Agilent Technologies, EUA). Uma coluna C30 YCM (5 µm, 250 mm x 4,6 mm, 

i.d.) foi utilizada para separação dos compostos. As fases móveis consistiram de 

Metanol:MTBE:H20:Acetato de amônio 1 M, nas respectivas proporções de 88:5:5:2, no 

solvente A, e 28:70:0:2, no solvente B. O tempo total de corrida foi de 60 min, com 

gradientes de solventes consistindo em 100% de A no início, 15% aos 40 min e 0% aos 50 

min. A temperatura da coluna foi mantida em 25 °C, com fluxo de 1 mL min-1 e volume de 

injeção de 5-10 µL. Os picos eluídos foram monitorados em 450 nm e 474 nm.  

A identificação do licopeno e β-caroteno foi realizada em comparação com o tempo 

de retenção de padrões autênticos. Para os demais carotenoides, uma tentativa de identificação 

foi realizada através da comparação com a ordem de elução, espectro de absorção (%III/II) e 

valores de Q-ratio (II/DB) reportados na literatura, conforme realizado por vários outros 
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autores (Cortés et al., 2004; Gentili et al., 2015; Gupta, Sreelakshmi e Sharma, 2015). O valor 

de (%III/II) representa a relação entre o maior pico de absorção (λIII) e o pico de absorção 

mediano (λII), tomando-se o mínimo entre os dois picos como linha de base. O Q-ratio 

representa a relação entre o pico-cis de absorção e o pico de absorção mediano (λII). Os 

carotenoides identificados como licopeno, prolicopeno e neurosporeno foram quantificados 

em equivalente de licopeno, com base na curva de calibração do padrão. Os carotenoides 

identificados como β-caroteno, δ-caroteno, γ-caroteno, ζ-caroteno e luteína foram 

quantificados em equivalente de β-caroteno, também em função da curva de calibração do 

padrão autentico. Os ensaios foram realizados em duplicata e os resultados foram expressos 

em μg g-1, em base de massa seca. 

 

2.2.7. Compostos fenólicos totais 

O teor de compostos fenólicos totais foi obtido por espectrofotômetro, a partir do 

extrato hidrofílico. A reação foi realizada pela adição de 200 µL do extrato em 1,5 mL de 

água destilada e 100 µL de Folin-Ciocalteau. Após 5 minutos, 200 µL de carbonato de sódio 

20% foram incorporados à solução, que foi agitada e mantida em escuro por 1 h. A curva de 

calibração foi preparada com diferentes concentrações de ácido gálico em etanol 80%. As 

leituras foram realizadas em 765 nm e o ensaio foi conduzido em duplicata. Os resultados 

foram expressos em mg g-1 de equivalente de ácido gálico, em massa seca. 

 

2.2.8. Capacidade antioxidante 

A medida da capacidade antioxidante foi realizada no extrato lipofílico e hidrofílico, 

pelo método baseado na descoloração do radical ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolino)-

6- sulfônico). O preparo do radical ABTS foi realizado segundo Re et al. (1999), com 

modificações. A solução do radical foi preparada pela adição de 5 mL de solução estoque de 

ABTS 7 Mm em 88 µL de persulfato de potássio 140 mM. A solução foi mantida em escuro à 

temperatura ambiente por 16 h antes de se conduzir a análise. No dia da análise, uma solução 

de trabalho foi preparada, diluindo a solução do radical ABTS em álcool etílico, até o alcance 

de absorbância de 700 nm. A curva padrão foi preparada com ácido 2-carboxílico-6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcromano (Trolox). Para as análises, 20 µL do extrato foram adicionados em 

2 mL da solução de trabalho de ABTS. Após 6 minutos de incubação em escuro, a 25 °C, a 
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absorbância foi lida em 734 nm e comparada com o Trolox. O ensaio foi conduzido em 

triplicada e os resultados foram expressos em µMol g-1 de equivalente de Trolox, em massa 

seca. 

 

2.2.9. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas no software R Studio (versão 3. 2. 5). O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualisado. Os resultados foram 

submetidos a análise de variância e expressos como média ± erro padrão. A normalidade e 

homogeneidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e de Bartlett, 

respectivamente. A diferença estatística entre as médias foi calculada pelo teste de Tukey (P ≤ 

0,05). Uma análise de componentes principais foi conduzida utilizando dados coletados no 

último dia de armazenamento. A matriz dos dados foi auto escalada antes da análise, de modo 

a obter o mesmo peso para cada variável. 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

2.3.1. Mutações que afetam a carotenogenegese causam efeitos pleiotrópicos que 

alteram o padrão do amadurecimento dos frutos após a colheita. 

A utilização de linhagens quase isogênicas ao MT carregando as mutações descritas 

anteriormente, tornou possível isolar a contribuição de diferentes carotenoides no 

amadurecimento pós-colheita frutos do tomate. Interessantemente, as mutações introgredidas 

parecem ocasionar outros efeitos pleiotrópicos, já que não somente a coloração dos frutos foi 

alterada, mas também a velocidade no amadurecimento e no padrão climatérico (Figura 1). A 

cultivar Micro Tom atingiu o estádio vermelho-maduro no décimo oitavo dia de 

armazenamento (D18) (Figura 1A). Neste dia, os demais genótipos também completaram seu 

amadurecimento, apresentando a coloração característica esperada para cada mutação 

introgredida. A única exceção foi observada no mutante t, onde a alteração da coloração verde 

dos frutos foi visualizada apenas no décimo segundo dia de armazenamento (D12). De modo 

contrário, a velocidade na maturação de r foi mais acelerada que MT e os outros mutantes, 
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sendo que ao sexto dia de armazenamento (D6) foi possível observar o início da transição na 

coloração da epiderme, enquanto os outros genótipos permaneceram verdes (Figura 1A).  

Com os dados colorimétricos, a modificação na coloração dos frutos pode ser 

confirmada. Em D6, o valor de ângulo Hue encontrado nos frutos de r foi menor que os 

outros genótipos (P ≤ 0,05), indicando a transição para o estádio breaker (Figura 1B). A 

coloração amarelada observada nos frutos deste genótipo provavelmente deve-se ao acúmulo 

de narigenina chalcona, composto fenólico encontrado em maior quantidade na fração da pele 

(Georgé et al., 2011). No último dia de armazenamento, o ângulo Hue de MT apresentou um 

significativo decréscimo, indicando incremento na coloração vermelha dos frutos. Em função 

do acúmulo de δ-caroteno, ocasionado pelo ganho de função da enzima licopeno-ε-ciclase, os 

frutos do mutante Del apresentaram coloração vermelho-alaranjada. Por este motivo, o ângulo 

Hue neste mutante foi superior ao do MT. De modo semelhante, a introgressão da mutação 

que causa aumento na atividade da enzima licopeno-β-ciclase, tornou os frutos Beta 

alaranjados, com ângulo Hue de 86°. A perda de função da enzima carotenoide isomerase, 

encontrada em t, ocasiona aumento no acúmulo de prolicopeno, tornando os frutos 

alaranjados ao final do amadurecimento (Gentili et al., 2015). No entanto, neste estudo onde 

os frutos foram colhidos no estádio verde-maduro, o amadurecimento fora da planta alterou a 

coloração característica dos frutos do mutante t para amarelos ao final do armazenamento. Por 

este motivo, o valor de ângulo Hue foi semelhante ao observado em r (Figura 1C). 

Considerando a coloração vermelho-alaranjada do mutante Del, sua luminosidade seguiu um 

padrão semelhante a observada em MT, decrescendo a partir de D6 (Figura 1B). A redução 

deste parâmetro de cor é característica do fruto de tomateiro, quando os carotenoides 

começam a ser sintetizados. Com o avanço do amadurecimento, a alteração da cor rosada para 

vermelha reduz ainda mais a luminosidade dos frutos devido ao escurecimento da cor 

vermelha (López Camelo e Gómez, 2004). 

Durante o amadurecimento, mesmo após a separação da planta, o acúmulo de 

carotenoides em frutos de tomateiro é iniciado ao passo em que degradação da clorofila 

ocorre, em processos desencadeados principalmente pela ação do etileno (Grierson, 2013). 

Considerando o reconhecido envolvimento deste hormônio na síntese de carotenoides e a 

continuidade do metabolismo de frutos climatéricos mesmo após a colheita, procedemos a 

investigação do efeito dessas mutações no padrão climatérico dos frutos. Para os mutantes B, t 

e Del, os maiores valores de taxa respiratória foram registrados em D12 (Figura 1C).   
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Figura 1. Mutações que afetam a carotenogênese alteram o padrão de amadurecimento do 

fruto do tomateiro no período pós-colheita. Evolução do amadurecimento do Micro tom (MT) 

e dos mutantes Beta carotene (B), tangerine (t), yellow flesh (r) e Delta carotene (Del) 

colhidos no estádio verde-maduro (A). Mudanças na coloração (ângulo Hue°) e luminosidade 

(L*) da epiderme dos frutos (B). Taxa respiratória e produção de etileno dos frutos (C). Barra 

de escala = 2 cm. Barras verticais representam o erro padrão da média (n=8).  

 

A cultivar MT apresentou os menores valores de produção de CO2, mesmo durante o 

pico respiratório, que ocorreu em D12 (52,8 mg kg-1 h-1 MS). No mutante r, o aumento na 

taxa respiratória foi o mais precoce entre os genótipos, tendo ocorrido em D6 (74,4 mg CO2 

kg-1 h-1 MS). O aumento na taxa respiratória de todos os genótipos procedeu o aumento da 
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síntese de etileno, comportamento característico do tomate e de outros frutos climatéricos. O 

mutante r, também apresentou a produção de etileno mais antecipada se comparada aos 

demais genótipos, se iniciando no terceiro dia de armazenamento (D3) e antecedendo o 

aumento da produção de CO2 (Figura 1C). 

A antecipação na síntese de etileno pode explicar a aceleração no amadurecimento de 

r, visto que a produção autocatalítica do hormônio, presente em frutos climatéricos, 

impulsiona modificações bioquímicas e o consequente amadurecimento dos frutos (Alexander 

e Grierson, 2002). Ainda, a maior produção de etileno também foi observada em r, no nono 

dia de armazenamento (D9), com valores de 12,9 µg kg-1 h-1 MF, enquanto que a produção de 

etileno no pico climatérico de MT foi de 4,7 µg kg-1 h-1 MF, também em D9. O mutante Del 

também produziu altas taxas de etileno, alcançando valores de 9,5 µg kg-1 h-1 MF em D9 e 

mantendo esta produção até D12, com posterior declínio. No mutante t a maior produção de 

etileno foi visualizada em D12, juntamente com o pico da produção de CO2 (Figura 1C). 

Somente após este período, a coloração verde dos frutos começou a ser alterada (Figura 1A).  

Embora o ápice da produção de etileno do mutante t tenha sido o mais tardio dentre 

os genótipos, sua ascensão se iniciou juntamente com os demais. Além disso, o momento 

onde se observou a maior taxa respiratória deste mutante coincidiu com o visualizado em MT. 

Isto sugere que o atraso na produção de pigmentos não seja um resultado isolado da alteração 

do padrão climatérico destes frutos. Não somente os eventos que regulam o amadurecimento 

podem influenciar a síntese de carotenoides. A participação da luz e temperatura também 

podem alterar o acúmulo de pigmentos em tomate (Cruz, 2017). Isaacson et al. (2002), 

avaliando a composição de pigmentos em plântulas do mutante tangerine, sugeriram que a 

provável função da enzima carotenoide isomerase em plantas é permitir a síntese dos 

pigmentos em condições de escuro e em tecidos não-fotossintetizantes. Considerando que os 

frutos utilizados em nosso trabalho foram amadurecidos fora da planta, na ausência de luz, é 

provável que esta enzima tenha função semelhante em frutos. Além disso, os demais mutantes 

com alteração na atividade de outras enzimas da carotenogênese não demonstraram atraso na 

produção de pigmentos. Assim, sugere-se que a atividade da carotenoide isomerase seja 

necessária para a formação de pigmentos em frutos amadurecidos no escuro. 

A contribuição do etileno na modulação da carotenogênese também é conhecida. Sua 

atividade está relacionada à regulação na expressão de genes envolvidos com a síntese de 

carotenoides (Su et al., 2015; Wisutiamonkul et al., 2017). Alguns destes genes estão 

envolvidos em reações acima do licopeno, tais como PSY1, ZISO, PDS, ZDS e CRTISO, e 

outros abaixo do licopeno, como as licopeno-ciclases (Fraser e Bramley, 2004). A 
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participação do etileno no processo de amadurecimento já foi descrita em muitos trabalhos 

utilizando mutações que afetam a via do etileno e consequentemente o amadurecimento em 

tomateiro. Dentre as quais podemos destacar as mutações ripening-inhibitor (rin) (Fujisawa et 

al., 2013; Vrebalov et al., 2002) e nonripening (Giovannoni, 2004) as quais impactam 

negativamente a sinalização dependente do etileno, que culmina com aspectos do 

amadurecimento, em grande parte dependentes do homônio, a exemplo da síntese de vários 

carotenoides. Em outra mutação, denominada Colourless-non-ripening (Cnr), a produção de 

etileno também é afetada e a ausência na expressão de PSY1 impede a formação de 

carotenoides (Fraser, Bramley e Seymour, 2001; Thompson et al., 1999).  

 

2.3.2. Os principais parâmetros de qualidade do tomate são alterados em frutos 

com diferente composição de carotenoides 

Considerando a influência dos diferentes carotenoides no amadurecimento e padrão 

climatérico dos genótipos, nós procedemos a avaliação do impacto das referidas mutações nos 

principais parâmetros de qualidade dos frutos em diferentes estádios do desenvolvimento. 

Dentre os parâmetros avaliados, o conteúdo de sólidos solúveis totais e a acidez têm grande 

contribuição na qualidade, sendo determinante no sabor dos frutos (Bertin e Génard, 2018). 

No estádio vermelho-maduro, apenas o mutante Del diferiu de MT, com os valores mais altos 

de sólidos solúveis totais (5,82%) (Figura 2A). Os frutos deste genótipo possuem tamanho 

reduzido, o que pode explicar este efeito, uma vez que o conteúdo de açúcares solúveis 

apresenta correlação negativa com o tamanho dos frutos (Hernández-Bautista et al., 2015). 

O mutante r apresentou o menor teor de ácidos orgânicos no estádio vermelho-

maduro (53%), provavelmente pela antecipação do período climatérico, que causou maior 

consumo de reservas em relação aos demais genótipos ao final do armazenamento (Figura 

2B). A firmeza dos frutos também foi afetada (Figura 2C). Embora o MT apresentasse menor 

firmeza no estádio MG, os frutos com os menores valores registrados no estádio vermelho-

maduro foram nos mutantes r e Del. O principal evento responsável pela diminuição da 

firmeza dos frutos é a degradação dos componentes da parede celular (Brummell, 2006). O 

amolecimento dos frutos é um dos processos desencadeados com o amadurecimento e muitas 

das enzimas envolvidas com a degradação da parede celular são induzidas pelo etileno 

(Alexander e Grierson, 2002; Grierson, 2013). Neste trabalho, os genótipos com menor 
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firmeza ao final do amadurecimento, foram aqueles que produziram as maiores quantidades 

do hormônio.  

 

Figura 2. Parâmetros de qualidade da cultivar Micro tom (MT) e dos mutantes Beta carotene, 

tangerine, yellow flesh e Delta carotene, nos estádios de maturação verde, breaker e vermelho 

do tomate. Sólidos solúveis totais (A), acidez titulável (B), firmeza (C) e ácido ascórbico (D). 

Barras verticais indicam o erro padrão da média. Médias seguidas de letras iguais ou sem 

letras em cada estádio de maturação não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≥ 0,05). 

 

O conteúdo de ácido ascórbico também foi acessado, uma vez que o tomate é 

considerado uma importante fonte de vitamina C. O teor deste ácido orgânico é inferior nos 

estádios iniciais de maturação do tomate e no decorrer do amadurecimento seu conteúdo 

aumenta, podendo permanecer constante ou apresentar declínio ao final do amadurecimento 

(Kotíková et al., 2011).  Com exceção do mutante r, que apresentou acréscimo no teor de 

ácido ascórbico com o avanço do amadurecimento, nos demais genótipos os teores deste 

antioxidante aumentaram em breaker e voltaram a diminuir no estádio vermelho-maduro, o 

que provavelmente indica seu consumo devido ao aumento no estresse oxidativo dos frutos 

neste estádio (Figura 2D). Nas etapas finais do amadurecimento, a atividade da enzima 
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ascorbato oxidase é elevada, ocasionando a degradação de ácido ascórbico à ácido dehidro-

ascórbico e redução do oxigênio molecular à água. Além disso, o ascorbato é requerido para a 

atividade da enzima 1-amino-ciclopropano-1-carboxilato oxidase (ACO), necessária para a 

síntese do etileno. Juntos, estes fatores podem explicar a redução no teor de ácido ascórbico 

com o avanço do amadurecimento (Yahia, Contreras-Padilla e Gonzalez-Aguilar, 2001). 

Interessantemente, a ausência de carotenoides em r parece ter contribuído com o 

aumento dos teores de ácido ascórbico. Esta característica pode ser resultado de um 

mecanismo de defesa para compensar a falta de carotenoides nos frutos, tendo em vista a 

reconhecida atividade antioxidante do ácido ascórbico. Ainda, podemos destacar a 

contribuição da degradação da parede celular na síntese deste antioxidante, já que o 

rompimento das ligações entre os componentes da parede celular aumenta a disponibilidade 

de ácido galacturônico, um dos precursores do ácido ascórbico (Matteo, Di et al., 2010; 

Rigano et al., 2018). Deste modo, a maior produção de etileno e redução da firmeza em r 

podem ter contribuído para o aumento no fluxo de precursores da síntese de ácido ascórbico.  

De modo contrário, durante os três estádios de maturação avaliados, o conteúdo de 

ácido ascórbico foi reduzido no mutante t. No estádio verde-maduro, os mutantes B e Del 

também revelaram menor conteúdo do antioxidante, no entanto, ao final do armazenamento 

seus teores foram semelhantes a MT. A interação entre carotenoides e o ácido ascórbico é 

conhecida. Apesar de sua natureza hidrofílica, o ácido ascórbico pode reagir com formas 

oxidadas de licopeno, β-caroteno e luteína, a fim de regenerar a molécula do carotenoide 

(Böhm, Edge e Truscott, 2012; Burke et al., 2001; Mortensen, Skibsted e Truscott, 2001). No 

entanto, neste trabalho o conteúdo de ácido ascórbico foi alterado logo no estádio verde-

maduro dos frutos mutantes, onde o teor de carotenoides é reduzido. Esta característica sugere 

que as mutações na via da carotenogênese podem ter alterado o conteúdo de outros 

antioxidantes mesmo antes da síntese de carotenoides nos frutos. Ainda, a variação no 

conteúdo de ácido ascórbico pode ser afetada pela velocidade na progressão do 

amadurecimento (Clutter e Miller, 1961). Estes autores verificaram que frutos com maturação 

mais rápida possuem maior conteúdo de ácido ascórbico que frutos cuja maturação é mais 

lenta. Assim, o atraso no amadurecimento de t pode ter afetado a síntese deste antioxidante, 

ao contrário de r, onde a maturação foi mais rápida e o conteúdo de ácido ascórbico foi mais 

elevado. 
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2.3.3. A modificação na síntese de carotenoides promove alterações na cutícula 

dos frutos 

Considerando a importância da cutícula durante o amadurecimento dos frutos, a 

formação desta estrutura durante o período pós-colheita também foi avaliada. Para isso, nós 

investigamos possíveis diferenças entre a espessura da cutícula de frutos no início e final do 

armazenamento. No estádio verde-maduro, embora semelhante aos demais mutantes, r 

revelou aumento significativo na espessura da cutícula em relação ao MT, enquanto que no 

estádio vermelho-maduro, a espessura da cutícula dos frutos do mutante B curiosamente foi 

maior que nos demais genótipos avaliados (Figura 3A e C). 

A cutícula é uma importante barreira de defesa dos frutos, contribuindo para seu 

turgor e integridade (Saladié et al., 2007). Durante o amadurecimento, com a degradação das 

paredes celulares, a pressão interna dos frutos não é mais suportada pelo pericarpo, sendo 

transferida à epiderme e cutícula (Domínguez et al., 2012). A formação desta estrutura é 

considerada parte da cascata de eventos que envolvem o amadurecimento dos frutos, uma vez 

que mudanças na expressão de genes relacionados a sua síntese alteram os genes envolvidos 

nas etapas finais do amadurecimento (Giménez et al., 2010).  

Trabalhos anteriores já comprovaram a relação entre genes envolvidos na formação 

da cutícula e na síntese de carotenoides. A inibição do gene CUTIN DEFICIENT 2 em frutos 

de tomateiro ocasionou mudanças na espessura da cutícula, bem como no conteúdo de 

licopeno (Kimbara et al., 2013). Em trabalho posterior, Giménez et al. (2015) demonstraram 

que o silenciamento de TAGL1, da família de fatores de transcrição MADS-box, ocasiona 

redução na formação da cutícula e na expressão de PSY, prejudicando a produção de 

pigmentos. Neste estudo também observamos interações entre a formação de carotenoides e a 

deposição de cutícula, uma vez que a diminuição da atividade da fitoeno sintase em r, 

aumentou a espessura da cutícula dos frutos no estádio verde-maduro. No entanto, nossos 

resultados também sugerem a participação da enzima licopeno-β-ciclase na formação desta 

estrutura, considerando que no estádio vermelho-maduro a espessura da cutícula nos frutos de 

B foi superior ao MT e aos demais mutantes. 

Embora a cutícula de B e r tenham se mostrado mais espessas, esta característica não 

reduziu a perda de massa dos frutos ao longo do armazenamento, sendo que Del foi o mutante 

onde a perda de massa foi menos expressiva (Figura 3B). Este resultado é contra intuitivo, 

uma vez que a relação superfície volume destes frutos é maior que a dos demais genótipos, 

pelo fato dos frutos serem menores, logo era de se esperar que exibisse maior perda de água 
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para o ambiente. Considerando o grande conteúdo de água em frutos de tomateiro, a perda de 

massa dos frutos ao longo do armazenamento é geralmente associada à transpiração (Prudent 

et al., 2009). Apesar da reconhecida contribuição da cutícula como barreira à perda de água 

em plantas, sua relação com a perda de água em frutos é complexa e precisa ser melhor 

investigada (Yeats et al., 2012).  

 

Figura 3. Espessura da cutícula e perda de massa dos frutos de tomateiro. Valores médios de 

espessura da cutícula dos frutos nos estádios verde-maduro e vermelho-maduro (A). Perda de 

massa dos frutos ao longo do armazenamento (B). Visão anatômica da cutícula dos frutos que 

diferiram de Micro Tom nos dois estádios de maturação (C). Barra de escala = 50 µm. Barras 

verticais indicam erro padrão (n=5 na espessura da cutícula e n=8 na perda de massa). Médias 

seguidas de letras maiúsculas iguais ou sem letras indicam ausência de diferença significativa 

no estádio verde-maduro. Médias seguidas de letras minúsculas iguais ou sem letras indicam 

ausência de diferença significativa em vermelho-maduro (P ≥ 0,05). MT: Micro tom, B: Beta 

carotene, t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta carotene. 

 

Estudos demonstram que, em frutos de tomateiro, a cutícula não está relacionada à 

redução da perda de água e aumento da vida útil dos frutos na pós-colheita (Bouzo e Gariglio, 

2016; Isaacson et al., 2009). Em outras espécies, evidências também reforçam a menor 



38 

 

participação da cutícula na retenção de água em frutos, uma vez que a espessura da cutícula 

de folhas é geralmente mais fina que a de frutos, e mesmo nestas condições a perda de água 

pelos frutos é maior (Becker et al., 1986). Ainda, nos mutantes de tomateiro sitiens, notabilis 

e flaca, o reduzido conteúdo de ácido abcsísico torna a cutícula das folhas menos espessa, 

enquanto a dos frutos é maior. Isto sugere que a regulação da perda de água pela cutícula é 

mais importante em folhas do que em frutos (Martin et al., 2017).  Uma das possíveis causas 

para a redução da influência da cutícula é a presença da cicatriz peduncular dos frutos, que 

parece ter mais impacto na perda de água do que a cutícula (Bouzo e Gariglio, 2016). 

Coletivamente, nossos resultados sugerem adicionais efeitos pleiotrópicos 

decorrentes das mutações nos genes envolvidos com a carotenogênese, já que a diferente 

composição de carotenoides alterou também a espessura da cutícula dos frutos. Embora a 

perda de massa não tenha sido reduzida em frutos com maior espessura de cutícula, a 

contribuição desta estrutura ainda envolve a resistência a fatores externos como danos 

mecânicos e uma barreira a entrada de patógenos (Yeats et al., 2012). Deste modo, como se 

verá adiante, buscou-se investigar se características associadas as referidas mutações podem 

alterar a suscetibilidade dos frutos a patógenos após a colheita.     

 

2.3.4. Efeito das mutações na composição de carotenoides e compostos fenólicos 

totais 

O perfil de carotenoides foi acessado para verificar se a introgressão das mutações 

ocasionou alterações no conteúdo de outros carotenoides e compostos relacionados a defesa. 

Considerando as diferenças encontradas na espessura da cutícula, os pigmentos foram 

quantificados na fração da pele e polpa separadamente. A partir da identificação baseada nas 

características do espectro de cada carotenoide, foram identificados trans-licopeno, cis-

licopeno, prolicopeno, β-caroteno, ζ-caroteno, γ-caroteno, δ-caroteno, luteína, neurosporeno e 

fitoflueno (Apêndice A, B e E).  

Como esperado, as mutações introgredidas no Micro Tom alteraram a composição 

dos carotenoides nos frutos dos genótipos estudados (Figura 4). O carotenoide majoritário 

encontrado em MT foi o trans-licopeno, tanto na pele quanto polpa dos frutos (Figura 4A). 

Na maioria dos casos, as mutações reduziram expressivamente o conteúdo de trans-licopeno e 

cis-licopeno nos frutos, com exceção do mutante Del, que apresentou menor redução (Figura 

4A e B). Embora o conteúdo de cis-licopeno também tenha sido reduzido no mutante t, os 
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teores de prolicopeno foram elevados. Como esta também é uma forma cis de licopeno, 

denominada tetra-cis-licopeno, pode-se inferir que o conteúdo desta isoforma é maior neste 

mutante (Figura 4C). A principal alteração ocasionada pela introgressão da mutação tangerine 

foi o aumento na variedade de carotenoides presentes nos frutos. Além de prolicopeno, os 

principais carotenoides encontrados neste mutante foram neurosporeno (Figura 4I), ζ-caroteno 

(Figura 4E) e fitoflueno (Figura 4J). Em menores quantidades foram encontrados alguns 

carotenoides cíclicos como β-caroteno (Figura 4D) e γ-caroteno (Figura 4F), embora em 

menor concentração que em MT.  

O carotenoide δ-caroteno, que não esteve presente em MT em nenhuma das frações 

do fruto, foi encontrado em concentração de 164 μg g-1 MS na pele e 97,8 μg g-1 MS na polpa 

(Figura 4G). Resultados semelhantes foram encontrados por Gentili et al. (2015) e Yoo et al. 

(2017), em frutos de tomateiro carregando esta mutação. O acúmulo de carotenoides na 

configuração cis é explicado pela reduzida ação da enzima carotenoide isomerase.  

Em condições normais, o licopeno na configuração cis é convertido em seu isômero 

trans, o que permite a ação de licopeno-ciclases e consequente ciclização do licopeno. Assim, 

a perda de função da enzima pode causar o acúmulo de prolicopeno (tetra-cis-licopeno) e de 

precursores acima da via. É importante lembrar que as isoformas de licopeno na configuração 

cis são mais facilmente absorvidas pelo organismo humano, assim, a maior disponibilidade 

destes carotenoides no mutante t, o tornam uma melhor fonte de licopeno quando comparado 

a tomates vermelhos (Burri et al., 2009).  

Após a isomerização do licopeno, enzimas conhecidas como licopeno-ciclases atuam 

na ciclização da molécula introduzindo ε-anéis, no caso da licopeno-ε-ciclase, ou β-anéis, no 

caso da licopeno-β-ciclase (Fraser e Bramley, 2004).Desta forma, o emprego das mutações 

que aumentam a atividade de licopeno-ciclases, encontradas nos mutantes B e Del, elevou o 

conteúdo de β-caroteno e δ-caroteno, respectivamente. (Figura 4D e G). Em comparação ao 

MT, a concentração de β-caroteno no mutante B teve aumento de 13-vezes na pele e 5-vezes 

na polpa. Neste mutante também foram encontrados traços de prolicopeno (Figura 4C) e 

fitoflueno (Figura 4J) na pele dos frutos, que não foram encontrados em MT. No mutante Del, 

além de δ-caroteno, os carotenoides neurosporeno e ζ-caroteno também foram superiores ao 

MT (Figura 4I e E). Ainda, o aumento na atividade da enzima licopeno-ε-ciclase aumentou o 

conteúdo de luteína na pele e polpa dos frutos, uma vez que δ-caroteno é um dos precursores 

da síntese desta xantofila (Figura 4H).  
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Figura 4. Conteúdo de carotenoides na pele e polpa dos frutos de tomateiro. Concentração de 

trans-licopeno (A), cis-licopeno (B), prolicopeno (C), β-caroteno (D), ζ-caroteno (E), γ-

caroteno (F), δ-caroteno (G), luteína (H), neurosporeno (I) e fitoeno (J). Barras verticais 

indicam erro padrão da média (n=3). Médias seguidas de letras maiúsculas iguais ou sem 

letras indicam ausência de diferença significativa na fração da pele. Médias seguidas de letras 

minúsculas iguais ou sem letras indicam ausência de diferença significativa na fração da polpa 

(P ≥ 0,05). MT: Micro Tom, B: Beta carotene, t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta 

carotene. Dados representados em massa seca (MS).  
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O mutante r não acumulou carotenoides na pele dos frutos até o final do 

armazenamento, apenas teores reduzidos de β-caroteno (9,18 µg g-1 MS) na fração da polpa 

(Figura 4D). No início da formação de pigmentos em frutos, a reação catalisada pela enzima 

fitoeno sintase envolve a condensação de duas moléculas de geranilgeranil pirofosfato e 

consequente formação de fitoeno, o primeiro carotenoide formado na carotenogênese. Deste 

modo, a perda de função desta enzima no mutante r impede o acúmulo de carotenoides 

formados abaixo da via (Liu et al., 2003).  

Além dos carotenoides, os compostos fenólicos são outros metabólitos encontrados 

no tomate e influenciam a qualidade nutricional dos frutos, principalmente por sua 

reconhecida atuação no sequestro de radicais livres (Elbadrawy e Sello, 2016). A 

quantificação de compostos fenólicos totais também foi acessada, com o objetivo de verificar 

possíveis interações entre os carotenoides e esta classe de metabólitos secundários. Na porção 

da pele dos frutos não foram encontradas diferenças significativas entre os mutantes e o MT 

(Figura 5). Ao contrário dos carotenoides, a maior concentração destes compostos foi 

encontrada na polpa dos frutos, exceto para os mutantes t e Del, que apresentaram teores 

reduzidos de compostos fenólicos na polpa em relação ao MT e aos demais mutantes (Figura 

5).   

Figura 5. Conteúdo de compostos fenólicos totais na pele e polpa dos frutos de tomateiro. 

Barras verticais indicam erro padrão da média (n=3). Médias sem letras na fração da pele 

indicam ausência de diferença significativa. Médias seguidas de letras iguais na fração da 

polpa indicam ausência de diferença significativa (P ≥ 0,05). MT: Micro tom, B: Beta 

carotene, t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta carotene. Dados representados em massa 

seca (MS). 
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Há escassez de informações relatando a interação entre carotenoides e compostos 

fenólicos em frutos. Alguns autores observaram aumento no teor de compostos fenólicos em 

frutos com baixo conteúdo de carotenoides (Georgé et al., 2011; Minoggio et al., 2003). No 

presente trabalho, nenhum genótipo exibiu maior conteúdo de fenólicos que MT, nem mesmo 

r, que exibiu reduzidos níveis de carotenoides. Cichon, Riedl e Schwartz (2017) também 

reportaram valores reduzidos de compostos fenólicos em suco de tomate do mutante 

tangerine em relação ao tomate vermelho. No entanto, estes autores não puderam confirmar 

se estas diferenças estavam associadas apenas à variedade, ou se foram influenciadas pelo 

estádio de maturação na colheita e manuseio pós-colheita. Aqui nós utilizamos linhagens 

quase isogênicas contendo o mesmo background genético e estádio de maturação dos frutos 

no momento da colheita. Deste modo, excluindo-se o efeito de background, podemos concluir 

que o reduzido teor de compostos fenólicos nos frutos é decorrente da mutação tangerine.  

A quantificação de compostos fenólicos realizada nesta pesquisa, bem como dados 

reportados na literatura revelam possíveis interações entre estes compostos e os carotenoides. 

Desse modo, são necessários estudos mais aprofundados para entender melhor a relação entre 

estas duas classes de metabólitos secundários. Em relação aos carotenoides, os resultados 

encontrados neste trabalho reforçam os dados encontrados por outros autores utilizando as 

mesmas mutações encontradas em B (Ronen et al., 2000), t (Gentili et al., 2015), r (Liu et al., 

2003), e Del (Ronen et al., 1999). A modificação na composição de carotenoides nestas 

linhagens confirma a participação das enzimas da carotenogênese e o efeito da manipulação 

de sua atividade, que pode ser um mecanismo para obtenção de frutos com diferente 

qualidade nutricional. 

 

2.3.5. Frutos de tomateiro com maior conteúdo e variedade de carotenoides 

possuem maior atividade antioxidante 

Para tentar isolar a contribuição dos carotenoides e compostos fenólicos, a análise da 

capacidade antioxidante foi realizada em um extrato lipofílico e hidrofílico, respectivamente 

(Figura 6). No extrato lipofílico, os genótipos com maior capacidade antioxidante foram MT, 

t e Del, tanto na fração da pele quanto da polpa. Os mutantes B e r exibiram menor 

capacidade antioxidante, com respectivas reduções de 25,5% e 38,4% em relação ao MT na 

fração da pele, e 41,6% e 57,3% na polpa. A ausência de carotenoides ocasionada pela 

mutação yellow flesh foi responsável pelo reduzido sequestro de radicais em r. No entanto, o 
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acúmulo de β-caroteno em B não foi capaz de conservar sua capacidade antioxidante (Figura 

6A). 

 

Figura 6. Capacidade antioxidante nas frações da pele e polpa dos frutos de tomateiro. 

Capacidade antioxidante do extrato lipofílico (A) e hidrofílico (B). Barras verticais indicam 

erro padrão da média (n=3). Médias seguidas de letras maiúsculas iguais ou sem letras 

indicam ausência de diferença estatística na fração da pele. Médias seguidas de letras 

minúsculas iguais ou sem letras indicam ausência de diferença estatística na fração da polpa 

(P ≤ 0,05). MT: Micro Tom, B: Beta carotene, t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta 

carotene. Dados representados em massa seca (MS). 

 

No extrato lipofílico, a capacidade antioxidante do tomate é relacionada 

principalmente aos carotenoides e a vitamina E. Ao contrário, no extrato hidrofílico é 

representada pelos compostos fenólicos e a vitamina C. A participação dos compostos 

fenólicos nas propriedades nutricionais do tomate é conhecida, já que estes metabólitos são os 

principais responsáveis pela capacidade antioxidante total dos frutos (Kotíková et al., 2011). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa também demonstram expressiva participação dos 

compostos fenólicos, sendo que o sequestro do radical ABTS foi elevado no extrato 

hidrofílico (Figura 6B). Uma vez que o acúmulo de diferentes carotenoides alterou o teor de 

compostos fenólicos totais dos frutos, a capacidade antioxidante do extrato hidrofílico 

também revelou diferença entre os genótipos. Na fração da pele, o MT apresentou os menores 

valores enquanto que, na porção da polpa, o mutante B foi a linhagem onde o extrato 

hidrofílico exibiu menor capacidade de sequestro de radicais. Ainda na polpa, o mutante r foi 

a linhagem com maior capacidade antioxidante hidrofílica (Figura 6B). Esta característica 

pode ser explicada principalmente pela participação dos compostos fenólicos, mas também 
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pela presença do ácido ascórbico, encontrado em maior quantidade neste genótipo (Figura 

2D). Embora não diferindo significativamente de MT, a capacidade antioxidante dos 

genótipos t e Del foi inferior à r na polpa. Nestes genótipos o teor de compostos fenólicos 

também havia sido reduzido. 

Para compreender melhor o impacto dos diferentes carotenoides na capacidade 

antioxidante dos genótipos nós procedemos uma análise de componentes principais utilizando 

a concentração de cada carotenoide, de compostos fenólicos totais e a capacidade antioxidante 

dos extratos em ambas as frações dos frutos (Figura 7). Os genótipos com maior capacidade 

antioxidante lipofílica, MT, t e Del, foram separados dos genótipos de menor capacidade 

antioxidante pelo segundo componente, tanto na pele (Figura 7A) quanto na polpa dos frutos 

(Figura 7B). A maior quantidade e variedade de carotenoides encontradas em MT, t e Del, 

provavelmente são responsáveis pela elevada capacidade antioxidante destes genótipos, uma 

vez que a maioria dos pigmentos seguiu a mesma separação pelo segundo componente 

principal. O acúmulo de β-caroteno não favoreceu a capacidade antioxidante nos frutos de B, 

sendo que este mutante esteve mais relacionado a r, onde há ausência da maioria dos 

carotenoides (Figura 7A e 7B).  

Embora possua o mesmo número de ligações duplas-conjugadas que o licopeno, a 

ciclização da molécula de β-caroteno, reduz sua capacidade de sequestro de radicais (Shi et 

al., 2004). O potencial antioxidante do licopeno é aproximadamente duas vezes maior que 

isômeros contendo β-anéis, principalmente por sua cadeia aberta (Bohm et al., 2002). Assim, 

mesmo com o elevado teor de β-caroteno, a severa redução no conteúdo de licopeno diminui a 

capacidade antioxidante dos frutos do mutante B. Como demonstrado anteriormente, o 

conteúdo de trans-licopeno foi muito superior em MT, no entanto t e Del também 

acumularam licopeno na isomeria cis, que possui atividade antioxidante tão elevada quanto a 

configuração trans (Müller, Fröhlich e Böhm, 2011). Além disso, nestes mutantes também 

foram encontrados outros carotenoides como β-caroteno, ζ-caroteno, δ-caroteno, γ-caroteno, 

luteína e neurosporeno. Conforme relatado por Shi, Kakuda e Yeung (2004), a mistura de 

licopeno com outros carotenoides aumenta a eficiência no sequestro de radicais se comparada 

a atuação isolada dos pigmentos. Neste estudo acreditamos que a maior variedade de 

carotenoides encontrada em t e Del, associado as isoformas de licopeno, podem ter agido 

sinergicamente de modo a aumentar a capacidade antioxidante dos frutos. 
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Figura 7. Análise de componentes principais com dados da concentração de carotenoides, 

compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante hidrofílica e lipofílica na pele (A) e 

polpa (B) dos frutos de Micro tom (MT) e dos mutantes Beta carotene, tangerine, yellow flesh 

e Delta carotene. 

 

2.4. CONCLUSÃO 

A introgressão de mutações que alteram a atividade de enzimas relacionadas a 

carotenogênese impacta não apenas o conteúdo de carotenoides, mas promove efeitos 
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pleiotrópicos que se refletiram no amadurecimento, parâmetros de qualidade e na propriedade 

nutricional dos frutos. 

O climatério respiratório e a síntese de etileno antecipada no mutante yellow flesh, 

acelera a alteração da cor dos frutos. 

Por outro lado, nos frutos do mutante tangerine, o retardo na modificação da cor dos 

frutos teve relação com a mutação que causa não funcionalidade da enzima carotenoide 

isomerase, a qual depende da sinalização luminosa. 

A alteração na via dos carotenoides afeta a deposição de cutícula nos mutantes 

yellow flesh e Beta carotene. Entretanto, isto não altera à taxa de perda de massa dos frutos 

durante o armazenamento. 

Apesar da ausência de carotenoides em yellow flesh, este exibe o maior conteúdo de 

ácido ascórbico e conserva elevado teor de compostos fenólicos 

A maior atividade antioxidante lipofílica encontrada em Micro Tom, tangerine e 

Delta carotene, decorre da maior abundância de isoformas de licopeno e da maior variedade 

de carotenoides.  
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3.  A COMPOSIÇÃO DE CAROTENOIDES INFLUENCIA A 

CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E A SUSCETIBILIDADE DE 

FRUTOS DE TOMATEIRO AO FUNGO Botrytis cinerea 

RESUMO 

Carotenoides são metabólitos secundários encontrados em altas 

concentrações em frutos de tomate e reconhecidos por sua capacidade 

antioxidante. Embora já tenha se constatado a participação de outras classes de 

pigmentos na redução da suscetibilidade do tomate ao fungo necrotrófico Botrytis 

cinerea, a contribuição dos carotenoides ainda foi pouco explorada. O objetivo 

deste trabalho foi verificar a participação de diferentes carotenoides na regulação 

da suscetibilidade de frutos de tomate ao fungo B. cinerea. Para isso, foram 

utilizadas linhagens quase isogênicas de tomateiro carregando os alelos B, t, r e 

Del, os quais afetam a composição de carotenoides. Frutos nos estádios verde e 

maduro foram inoculados por meio da introdução da suspensão de esporos 

diretamente na polpa ou por aspersão sobre frutos intactos e a evolução da doença 

e síntese de etileno foram acompanhadas durante cinco dias após a inoculação. A 

composição de carotenoides influenciou a suscetibilidade dos frutos no estádio 

vermelho-maduro. No entanto, embora o acúmulo de pigmentos seja resultado do 

amadurecimento e atividade do etileno, os frutos maduros foram mais suscetíveis 

ao fungo. Ainda, a síntese de etileno foi estimulada pelo patógeno, principalmente 

em frutos verdes, provavelmente em uma tentativa de tornar os frutos mais 

suscetíveis. A linhagem tangerine (t), foi menos suscetível ao patógeno 

independentemente da forma de inoculação. A partir do terceiro dia após a 

inoculação na polpa, a evolução da doença no mutante Delta carotene (Del) se 

mostrou mais lenta, sendo este mutante menos suscetível no último dia de 

avaliação, juntamente com o t. Ao final do período avaliado os mutantes mais 

suscetíveis ao patógeno foram Beta carotene (B) e yellow flesh (r). Estes 

genótipos também apresentaram expressivas reduções no conteúdo de licopeno 

dos frutos. Apesar do conteúdo de licopeno em t e Del ter sido inferior ao 

encontrado no controle (cv. Micro Tom), a variedade de carotenoides encontrados 

nestes mutantes foi maior que a presente em MT. Esta característica aumentou a 

capacidade antioxidante destes mutantes e mostrou-se como o principal efeito que 

reduziu a suscetibilidade dos frutos, uma vez que a produção de espécies reativas 

de oxigênio também foi induzida após a inoculação e a produção de superóxido 

foi menos intensa em frutos vermelhos do MT, t e Del. Assim, o conjunto de 

dados obtidos sugere que a maior variedade de isômeros de carotenóides presente 

em t e Del reduz a explosão oxidativa desencadeada pelo patógeno, em razão da 

maior capacidade antioxidante do tecido, retardando a progressão e o 

desenvolvimento do Botrytis. 

Palavras-chave: Micro Tom; Linhagens quase isogênicas; Solanum lycopersicum; 

Etileno 
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ABSTRACT 

Carotenoids are secondary metabolites found in high concentrations in 

tomato fruits and are recognized for their antioxidant capacity. Although the 

presence of other pigment classes in the reduction of tomato susceptibility to the 

necrotrophic fungus Botrytis cinerea has already been observed, the contribution 

of carotenoids has not been explored. The objective of this work was to verify the 

participation of different carotenoids in the susceptibility regulation of tomato 

fruits to B. cinerea. For this, Micro Tom (MT) near-isogenic lines harboring the 

alleles B, t, r and Del, which affect the composition of carotenoids, were used. 

Fruits in mature green and red ripe stages were inoculated by introducing the 

spore suspension directly into the flesh or by spraying on intact fruits and the 

evolution of the disease and ethylene synthesis were monitored for five days after 

inoculation. The composition of carotenoids influenced the fruit susceptibility in 

the red ripe stage. However, although the accumulation of pigments is a result of 

ripening and ethylene activity, the mature fruits were more susceptible to the 

fungus. Furthermore, ethylene synthesis was stimulated by the pathogen, 

especially in green fruits, probably in an attempt to make the fruits more 

susceptible. The tangerine (t) mutant was less susceptible to the pathogen 

regardless of the form of inoculation. From the third day after inoculation, the 

disease evolution in the mutant Delta carotene (Del) was slowed and this mutant 

was less susceptible at the last evaluation day, similarly to t. At the end of the 

evaluated period the mutants most susceptible to the pathogen were Beta carotene 

(B) and yellow flesh (r). These genotypes also showed significant reductions in the 

lycopene content of the fruits. Although the content of lycopene in t and Del was 

lower than that found in the control (Micro Tom), the variety of carotenoids found 

in these mutants was higher than that present in MT. This characteristic increased 

the antioxidant capacity of these mutants and was shown to be the main effect that 

reduced fruit susceptibility, since the production of reactive oxygen species was 

also induced after inoculation and the production of superoxide was less intense in 

MT, t and Del red fruits. Thus, the data obtained suggests that the greater variety 

of carotenoid isomers present in t and Del reduces the oxidative burst triggered by 

the pathogen, due to the higher antioxidant capacity of the tissue, delaying the 

progression and development of Botrytis cinerea. 

Keywords: Micro Tom; Near isogenic lines; Solanum lycopersicum; Ethylene 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A incidência de fungos patogênicos pode desencadear perdas quantitativas e 

qualitativas, antes e após a colheita de frutos do tomateiro, devido a degradação dos tecidos 

que impossibilitam sua comercialização e consumo (Alkan e Fortes, 2015). Dentre os 

patógenos de maior importância para a cultura do tomateiro está o fungo necrotrófico Botrytis 

cinerea, causador da podridão cinzenta. Este patógeno pode penetrar os tecidos em estádios 
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iniciais de desenvolvimento do fruto e permanecer quiescente nos tecidos até encontrar as 

condições ideais para seu desenvolvimento (Zhao et al., 2008). Com o avanço do 

amadurecimento, os frutos tornam-se mais suscetíveis à ação de fungos necrotróficos devido à 

eventos resultantes deste processo, como a degradação da parede celular, amolecimento dos 

tecidos, alterações na cutícula, aumento no teor de sólidos solúveis, alterações no pH e na 

atividade de fitohormônios (Alkan e Fortes, 2015). Nem todos os eventos envolvidos com o 

amadurecimento tornam os frutos mais suscetíveis (Cantu et al., 2009). No entanto, os sinais 

que impulsionam a liberação do estado quiescente do fungo a sua forma latente, 

provavelmente são resultados de parte destes eventos (Alkan e Fortes, 2015). Dentre eles a 

degradação dos componentes da parede celular e alterações na cutícula, já mostraram estar 

envolvidos com a modulação da suscetibilidade à fungos necrotróficos (Blanco-Ulate et al., 

2014; Mengiste, 2012).  Além disso, o próprio fungo pode secretar enzimas que degradam os 

componentes parede celular e da cutícula dos frutos, permitindo sua entrada (Kan, van et al., 

1997; Kars et al., 2005; Verhoeff e Warren, 1972). 

Os eventos que culminam com a suscetibilidade dos frutos são regulados por 

complexas relações entre fitohôrmonios, sendo que a interação entre o tomate e o fungo B. 

cinerea causa a reprogramação transcricional de muitos destes hormônios, levando a maior 

resistência ou suscetibilidade dos frutos (Blanco-Ulate et al., 2013). O hormônio gasoso 

etileno é conhecido por sua relação com o amadurecimento dos frutos e está envolvido com 

respostas de resistência a patógenos por sua interação com o ácido jasmônico (Blanco-Ulate et 

al., 2013; Glazebrook, 2005). Por outro lado, o etileno também pode impulsionar a 

suscetibilidade dos frutos ao promover o amadurecimento (Blanco-Ulate et al., 2013; 

Grierson, 2013) e por sua participação na germinação dos esporos (KepczynAska, 1989).   

Após a entrada do patógeno, a colonização dos tecidos ativa diversas respostas pelos 

frutos, dentre elas a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), como o superóxido 

(O²•˗) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Resende, Salgado e Chaves, 2003). A indução de 

EROs pode progredir para um estado de rápida produção, denominado explosão oxidativa. 

Além de ter um efeito antimicrobiano direto, a explosão oxidativa pode servir de sinal para a 

indução da resposta de hipersensibilidade, caracterizada como um evento de maior amplitude 

que pode induzir a morte programada dos tecidos e interromper o fornecimento de nutrientes 

para o patógeno (Glazebrook, 2005). Este mecanismo pode ser eficiente contra fungos 

biotróficos, no entanto, por seu modo de vida necrotrófico, o desenvolvimento de B. cinerea é 

impulsionado com a morte dos tecidos (Kan, van, 2006). A importância de EROs no 

estabelecimento da podridão cinzenta em tomate já foi documentada. Bassolino et al. (2013), 
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Zhang et al. (2013) e Zhang et al. (2015) atribuíram a maior resistência de frutos contendo 

alto acúmulo de antocianinas em razão da maior atividade antioxidante presente nos frutos, o 

que retardou a ação de EROS e, consequentemente, a progressão da doença. Em plantas, um 

mecanismo semelhante foi observado por Polturak et al. (2017), onde o acúmulo de betalaínas 

em plantas transformadas de tabaco reduziu a incidência da podridão cinzenta causada por B. 

cinerea, devido à elevada atividade antioxidante conferida por esta classe de pigmentos. 

Em frutos do tomateiro, os pigmentos encontrados em maior abundância são os 

carotenoides. O acúmulo destes pigmentos é também um dos eventos desencadeados com o 

amadurecimento e uma das respostas associadas a ação do etileno (Alexander e Grierson, 

2002; Giovannoni, 2004). A presença de cadeias duplas conjugadas conferem a estas 

moléculas a capacidade de atuarem como antioxidantes, por permitirem a transferência de 

elétrons e sequestro de radicais através da deslocalização eletrônica (Hammond e Renzi, 

2013; Han, Zhang e Skibsted, 2012). Em razão de suas propriedades antioxidantes e de sua 

habilidade em promover o quenching fotoquímico, os carotenoides estão associados a 

componentes fotossintéticos e podem atuar na sua proteção (Ramel et al., 2012). Além disso, 

a propriedade antioxidante dos carotenoides é um dos motivos pelo qual a inclusão de tomate 

na dieta é recomendada (Cheng et al., 2017). Apesar da reconhecida capacidade antioxidante 

dos carotenoides e dos relatos sobre a atuação de outros pigmentos na atenuação da explosão 

oxidativa e redução da suscetibilidade de frutos ao Botrytis, a atuação de carotenoides neste 

aspecto ainda não foi explorada. 

Diferentes mutações na via biossintética de carotenoides foram isoladas de frutos de 

tomate. A mutação recessiva denominada yellow flesh (r) afeta o ponto mais crítico da via, 

impedindo a formação de carotenoides devido a codificação de uma fitoeno sintase (PSY) não 

funcional (Fray e Grierson, 1993). Na mutação tangerine (t), a expressão do gene CRTISO, 

que codifica uma carotenoide isomerase, é prejudicada. Assim, os frutos apresentam elevado 

conteúdo de prolicopeno quando maduros (Isaacson et al., 2002). A composição de 

carotenoides também é alterada no mutante Beta carotene (B). A presença desta mutação 

causa aumento na atividade de uma licopeno-β-ciclase específica do cromoplasto, que 

converte quase todo o licopeno em β-caroteno (Ronen et al., 2000). De modo semelhante, no 

mutante Delta carotene (Del) a excessiva produção de δ-caroteno ao custo de licopeno ocorre 

devido ao aumento na atividade de uma licopeno-δ-ciclase do cromoplasto (Ronen et al., 

1999; Yoo et al., 2017).  

O emprego destes mutantes para compreender a função dos diferentes genes 

relacionados a carotenogênese e sua relação com a suscetibilidade de frutos a patógenos, 
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como o Botrytis, constitui uma abordagem elegante para tratar de tal assunto. No entanto, 

somente a utilização de mutações não permite concluir sua função específica, uma vez que o 

fenótipo observado pode ser resultado da atuação de outros genes. Neste sentido, o uso de 

linhagens quase isogênicas introgredidas em um único modelo de estudo pode ser mais 

eficiente em isolar o efeito de mutações especificas, uma vez que as isolinhas compartilham 

do mesmo background genético, com diferença apenas na mutação introgredida. Assim, o 

fenótipo observado pode ser associado apenas à mutação em questão (Carvalho et al., 2011). 

Um interessante modelo de estudo de frutos carnosos é o tomateiro (Emmanuel e Levy, 

2002). Além de ser o modelo favorito para estudos relacionados à carotenogênese, devido à 

acentuada presença de carotenoides (Liu et al., 2003), o tomate e sua interação com B. cinerea 

é considerado um modelo adequado para estudos fitopatológicos (Cantu et al., 2008; Powell 

et al., 2000).  

Em resumo, embora existam estudos relacionando a presença de outros pigmentos à 

redução da suscetibilidade a patógenos, não existem estudos sobre o real efeito dos pigmentos 

carotenoides acumulados na polpa dos frutos e sua interação com organismos patogênicos 

causadores de perdas na pós-colheita. A falta de pesquisas sobre o assunto compromete o 

entendimento sobre o papel dos carotenóides na defesa vegetal. Assim, considerando todos 

estes aspectos, o objetivo deste trabalho foi utilizar linhagens quase isogênicas de tomateiro 

carregando mutações que alteram o conteúdo e a composição de carotenoide nos frutos, de 

modo a determinar se estes pigmentos afetam a suscetibilidade dos frutos ao fungo B. cinerea. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1. Material vegetal e condições de cultivo 

As linhagens quase isogênicas de tomate Solanum lycopersicum L. cv. Micro Tom 

foram obtidas da coleção de mutantes do Laboratório de Controle Hormonal do 

Desenvolvimento Vegetal (HCPD-LAB), Universidade de São Paulo, Brasil. As isolinhas 

utilizadas neste estudo foram Beta carotene (B), tangerine (t), yellow flesh (r) e Delta 

carotene (Del). As plantas foram cultivadas em casa de vegetação com temperatura média de 

28 ° C, fotoperíodo de 11,5 h/13 h (inverno/verão) e radiação fotossinteticamente ativa de 

250-350 μmols de fótons m2 s-1. O substrato de plantio consistiu de mistura de substrato 



56 

 

comercial (Plantmax HT, Eucatex, São Paulo, Brasil) e vermiculita expandida (proporção 

1:1). A suplementação nutricional foi realizada no momento da semeadura, incorporando ao 

substrato NPK 10:10:10 e 4 g L−1 de calcário dolomita (MgCO3 + CaCO3). A adubação foliar 

foi realizada semanalmente a partir da antese (~35 dias após a semeadura), com 1 g L-1 de 

fertilizante de Peters 20-20-20 (NPK). Análises de suscetibilidade à B. cinerea foram 

conduzidas em frutos colhidos nos estádios de maturação verde-maduro, definido como o 

máximo diâmetro dos frutos e coloração verde da epiderme, bem como no estádio vermelho-

maduro do MT, caracterizado pela coloração vermelha da epiderme. Parte dos frutos colhidos 

em cada estádio tiveram a porção de casca e polpa cuidadosamente separadas e congeladas 

em nitrogênio líquido para posteriores análises.  

 

3.2.2. Cultura de B. cinerea e infecção dos frutos 

Uma cultura de B. cinerea foi disponibilizada pelo Departamento de Agroindústria, 

Alimentos e Nutrição (LAN), Universidade de São Paulo, Brasil. Três semanas antes da 

inoculação dos frutos, um disco de micélio da cultura foi transferido para placas de petri 

contendo meio de cultura BDA. As placas foram incubadas a 23ºC, com fotoperíodo de 12 h. 

Os esporos foram coletados e adicionados em solução contendo água esterilizada e DMSO, de 

modo a obter uma concentração final de 6 x 104 esporos mL-1. No dia da colheita, os frutos 

foram selecionados quanto a uniformidade e desinfetados. Duas perfurações (2 mm de 

profundidade e 1 mm de diâmetro) foram efetuadas em posição oposta, na região equatorial 

de cada fruto. Nas perfurações foram inoculados 5μL de água esterilizada ou da suspensão de 

esporos de B. cinerea. Os frutos foram armazenados em temperatura média de 23°C, em 

ambiente escuro com umidade relativa do ar próxima da saturação. A suscetibilidade dos 

frutos foi avaliada diariamente pelo acompanhamento da incidência da doença, representada 

pela porcentagem de lesões desenvolvidas nos frutos, e pela severidade, referente ao diâmetro 

de cada lesão. Um ensaio de suscetibilidade também foi conduzido por aspersão de suspensão 

de esporos (1,5 x 105) sobre os frutos. A aspersão foi realizada três vezes e os frutos foram 

mantidos em temperatura média de 23ºC, em alta umidade. Para avaliar o desenvolvimento do 

patógeno, os frutos foram divididos em grupos de acordo com o grau de suscetibilidade, 

sendo eles: resistentes (quando não ocorreu o desenvolvimento de lesões), parcialmente 

resistentes (quando as lesões progrediram em menos de 50% do tecido) e suscetíveis (quando 
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o fruto inteiro foi infectado). A porcentagem de frutos em cada grupo foi contabilizada em 7 

dias após a inoculação. 

 

3.2.3. Produção de etileno 

Frutos inoculados com B. cinerea ou água foram acondicionados em recipientes 

herméticos (volume de 150 mL) durante 2 horas. Em seguida, uma alíquota de 0,5 mL do 

headspace do recipiente foram injetadas em cromatógrafo a gás Thermofinigan Trace GC 

Ultra (Thermo Fisher Scientific, EUA), equipado com detector de ionização de chama (FID), 

metanador e coluna de aço inox preparada com Porapak N 50/80 (1/8’’ e 1,8 m). O hidrogênio 

foi utilizado como gás de arraste a um fluxo de 25 mL min-1. A temperatura da coluna, injetor, 

detector e metanador foi de 110 °C, 140 °C, 200 °C e 350°C, respectivamente. A calibração 

foi feita comparando-se a área dos cromatogramas com a área de padrões primários de etileno 

(0,5 e 2,0 µL L-1). Os resultados foram representados como µg C2H4 kg-1 h-1, em base de 

massa fresca. 

 

3.2.4. Visualização da produção de O2
•‒ e H2O2 

Pericarpo de frutos inoculados com B. cinerea ou água foram excisados em cerca de 

2 cm ao redor das lesões. Os tecidos foram mantidos por 4 horas em solução de Tetrazólio 

nitroazul (NBT) ou 3’3-Diaminobenzedina (DAB), para detecção de superóxido e H2O2, 

respectivamente. Antes de avaliar as lesões, os tecidos foram infiltrados a vácuo dentro da 

solução, por 30 minutos. A solução para detecção de superóxido foi composta de 0,1% de 

NBT em 50 mM de buffer fosfato de potássio e 10 mM de azida de sódio. A solução para a 

detecção de H2O2 foi feita pela diluição de 0,1% de DAB em água destilada. O pH da solução 

foi corrigido com HCl até 3,8. O princípio deste método baseia-se na formação de um 

polímero insolúvel entre H2O2 e DAB, como descrito por (Thordal-Christensen et al., 1997).  

 

3.2.5. Preparo dos extratos hidrofílico e lipofílico 

O extrato hidrofílico foi obtido pela adição de 10 mL de etanol 80% em 100 mg de 

amostra liofilizada, seguido de agitação e encubação no escuro, por 30 minutos. A solução foi 

homogeneizada a 8000 g e o sobrenadante foi coletado e imediatamente utilizado para as 

análises. A obtenção do extrato lipofílico foi realizada segundo metodologia de Sérino et al. 
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(2009), com modificações. Alíquotas de 50 mg de amostra liofilizada foram adicionadas em 

100 µL de NaCl saturado e agitadas. Posteriormente, 200 µL de diclorometano foram 

incorporados ao extrato, seguido de nova agitação. Após a adição de 500 µL de mistura 

hexano/éter etílico (1:1), o extrato foi novamente agitado e centrifugado a 18000 g por 5 

minutos, a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e os procedimentos posteriores à etapa de adição 

da mistura hexano/éter etílico foram repetidos até se obter um extrato quase incolor.  O 

extrato foi submetido à evaporação a vácuo, em temperatura de 4 °C, até a completa 

eliminação dos resíduos. Para a reconstituição do material sólido, foram adicionados 200 µL 

de acetato de etila. Após nova agitação, o extrato foi filtrado em membrana de 0,45 µm e 

imediatamente utilizado para as análises. 

 

3.2.6. Perfil de carotenoides 

O extrato lipofílico foi utilizado para quantificação e identificação dos carotenoides. 

O ensaio foi realizado em CLAE (cromatógrafo líquido de alta eficiência), modelo Infinity 

1260, equipado com bomba quaternária e injetor automático acoplado a um detector photo-

diode array (Agilent Technologies, EUA). Uma coluna C30 YCM (5 µm, 250 mm x 4,6 mm, 

i.d.) foi utilizada para separação dos compostos. As fases móveis consistiram de 

Metanol:MTBE:H20:Acetato de amônio (1 M), nas respectivas proporções de 88:5:5:2, no 

solvente A, e 28:70:0:2, no solvente B. O tempo total de corrida foi de 60 min, com 

gradientes de solventes consistindo em 100% de A no início, 15% aos 40 min e 0% aos 50 

min. A temperatura da coluna foi mantida em 25 °C, com fluxo de 1 mL min-1 e volume de 

injeção de 5-10 µL. Os picos eluídos foram monitorados em 450 nm e 474 nm.  

A identificação do licopeno e β-caroteno foi realizada em comparação com o tempo 

de retenção de padrões autênticos. Para os demais carotenoides, uma tentativa de identificação 

foi realizada através da comparação com a ordem de elução, espectro de absorção (%III/II) e 

valores de Q-ratio (II/DB) reportados na literatura, conforme realizado por vários outros 

autores (Cortés et al., 2004; Gentili et al., 2015; Gupta, Sreelakshmi e Sharma, 2015). O valor 

de (%III/II) representa a relação entre o maior pico de absorção (λIII) e o pico de absorção 

mediano (λII), tomando-se o mínimo entre os dois picos como linha de base. O Q-ratio 

representa a relação entre o pico-cis de absorção (quando presente) e o pico de absorção 

mediano (λII). Os carotenoides identificados como licopeno, prolicopeno e neurosporeno 

foram quantificados em equivalente de Licopeno, com base na curva de calibração do padrão. 

Os carotenoides identificados como β-caroteno, δ-caroteno, γ-caroteno e luteína foram 
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quantificados em equivalente de β-caroteno, também em função da curva de calibração do 

padrão autentico. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados foram expressos 

em μg g-1, em base de massa seca. 

 

3.2.7. Teor de compostos fenólicos totais 

O teor de compostos fenólicos totais foi obtido a partir do extrato hidrofílico. A 

reação foi realizada pela adição de 200 µL do extrato em 1,5 mL de água destilada e 100 µL 

de Folin-Ciocalteu. Após 5 minutos, 200 µL de carbonato de sódio 20% foram incorporados à 

solução, que foi agitada e mantida em escuro por 1 h. A curva de calibração foi preparada 

com diferentes concentrações de ácido gálico em etanol 80%. As leituras foram realizadas em 

765 nm e o ensaio foi conduzido em duplicata. Os resultados foram expressos em mg g-1 de 

equivalente de ácido gálico, em massa seca. 

 

3.2.8. Capacidade antioxidante 

A medida da capacidade antioxidante foi realizada no extrato lipofílico e hidrofílico, 

pelo método baseado na descoloração do radical ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolino)-

6- sulfônico)).. O preparo do radical ABTS foi realizado segundo Re et al. (1999), com 

modificações. A solução do radical foi preparada pela adição de 5 mL de solução estoque de 

ABTS 7 Mm em 88 µL de persulfato de potássio 140 Mm. A solução foi mantida em escuro à 

temperatura ambiente por 16 h antes de se conduzir a análise. No dia da análise, uma solução 

de trabalho foi preparada, diluindo a solução do radical ABTS em álcool etílico, até o alcance 

de absorbância de 700 nm. A curva padrão foi preparada com 2-carboxílico-6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano (Trolox) 2 mM (0-20 µMol). Para as análises, 20 µL do extrato foram 

adicionados em 2 mL da solução de trabalho de ABTS. Após 6 minutos de incubação em 

escuro, a 25 °C, a absorbância foi lida em 734 nm. O ensaio foi conduzido em triplicada e os 

resultados foram expressos em µMol g-1 de equivalente de Trolox, em massa seca. 

   

3.2.9. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas no software R Studio (versão 3. 2. 5). O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualisado. Os resultados foram 
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submetidos a análise de variância e expressos como média ± erro padrão. Dados expressos 

como porcentagem foram transformados pela fórmula: arco seno x/1000,5. A normalidade e 

homogeneidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e de Bartlett, 

respectivamente. A diferença estatística entre as médias foi calculada pelo teste de Tukey. O 

nível de significância foi estabelecido como P ≤ 0,05. Uma análise de componentes principais 

foi conduzida utilizando dados de frutos no estádio vermelho-maduro. A matriz dos dados foi 

auto escalada antes da análise, de modo a obter o mesmo peso para cada variável. 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1. O acúmulo diferencial de carotenoides no tomateiro altera a suscetibilidade 

dos frutos ao fungo B. cinerea 

A utilização de linhagens quase isogênicas ao MT, carregando as mutações descritas 

anteriormente, permitiu acessar o efeito da diferente composição de carotenoides na 

suscetibilidade dos frutos ao fungo B. cinerea. Esta abordagem também forneceu um 

comparativo mais confiável, quando comparado ao simples emprego de mutações, uma vez 

que as linhagens compartilham do mesmo background genético. Considerando que a síntese 

de carotenoides ocorre com o avanço do amadurecimento, o desenvolvimento do patógeno foi 

avaliado em dois estádios de maturação dos frutos. Um ensaio de suscetibilidade foi 

conduzido no estádio verde-maduro, antes da síntese expressiva de carotenoides, e no estádio 

vermelho-maduro, quando os frutos possuem altas concentrações dos pigmentos. A incidência 

(Figura 1A) e severidade da doença (Figura 1B) no estádio verde-maduro não diferiram entre 

os mutantes e o MT (P ≥ 0,05). A inoculação dos frutos neste estádio serviu de controle 

adicional para observar o efeito dos carotenoides na suscetibilidade dos frutos. É provável que 

a suscetibilidade similar entre as linhagens seja decorrente de características em comum neste 

estádio, como a ausência de carotenoides e a integridade dos tecidos, que ainda não sofreram 

as modificações fisiológicas e bioquímicas decorrentes do amadurecimento.  

No entanto, no estádio verde-maduro, a inoculação com o patógeno parece ter 

impulsionado o avanço do amadurecimento dos frutos, uma vez que frutos no mesmo estádio 

inoculados com água não desenvolveram lesões e permaneceram verdes durante os cinco dias 

após a inoculação (dados não apresentados). De modo contrário, a coloração dos frutos 

inoculados com B. cinerea foi alterada, indicando o início da síntese de carotenoides (Figura 
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1E), o que sugere a ocorrência de modificações fisiológicas nos frutos decorrentes da 

interação com o patógeno. 

Figura 1. Parâmetros de suscetibilidade avaliados em frutos inoculados com B. cinerea em 

diferentes estádios de maturação. Incidência (A) e severidade (B) da doença em frutos no 

estádio verde-maduro e incidência (C) e severidade (D) da doença em frutos no estádio 

vermelho-maduro. Manifestação dos sintomas da doença em frutos verdes e maduros, após 

cinco dias da inoculação com o patógeno (E). Barra de escala = 2 cm. Círculos brancos 

determinam as extremidades das lesões. Barras verticais representam ± erro padrão da média 

(n=5). Médias sem letras ou seguidas de letras iguais não diferem significativamente (P ≤ 

0,05).  
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Ao contrário dos frutos verdes, nos frutos inoculados no estádio vermelho-maduro a 

progressão da doença ocorreu rapidamente e se mostrou diferente entre os genótipos. Ao 

longo do período de avaliação, a incidência da doença foi maior no mutante r e menor no 

mutante t, embora diferenças estatísticas tenham sido observadas apenas no terceiro dia após a 

inoculação (dai) (Figura 1C). A severidade da doença no mutante t foi significativamente 

menor em relação ao MT e aos outros mutantes durante todos os dias de avaliação (Figura 

1D). O mutante Del se mostrou suscetível ao patógeno durante os primeiros quatro dias de 

avaliação. No entanto, a partir do terceiro dia, o aumento do diâmetro das lesões nestes frutos 

se mostrou mais lento, sendo significativamente menor que MT ao quinto dia, enquanto as 

lesões dos outros genótipos continuaram avançando rapidamente (Figura 1C). 

Estes resultados sugerem a participação dos carotenoides na modulação da 

suscetibilidade dos frutos ao fungo B. cinerea, uma vez que após a formação dos pigmentos 

característicos de cada mutação, diferenças na suscetibilidade dos frutos foram observadas. 

No entanto, a formação de carotenoides não é um evento isolado do amadurecimento. Durante 

este processo profundas alterações tornam os frutos mais suscetíveis ao ataque de patógenos 

(Alexander e Grierson, 2002; Alkan e Fortes, 2015; Grierson, 2013). Um dos motivos que 

tornam os frutos maduros mais suscetíveis ao B. cinerea é a degradação das primeiras 

barreiras de defesa dos frutos, que envolvem os componentes da parede celular e da cutícula. 

Nos estádios avançados de maturação, estas estruturas são degradadas de modo a permitir a 

dispersão das sementes, facilitando a entrada de patógenos e aumentando o conteúdo de 

açúcares menos complexos, que podem servir de nutriente para os fungos (Cantu et al., 2009). 

Além disso, o próprio patógeno pode secretar enzimas que degradam estas estruturas, 

permitindo sua entrada (Kan, van et al., 1997; Kars et al., 2005). 

O processo de amadurecimento também é acompanhado por alterações no balanço 

entre agentes pro-oxidantes e antioxidantes. No estádio breaker de frutos do tomateiro, a 

concentração de peróxido de hidrogênio, a peroxidação lipídica e a oxidação proteica são 

elevadas (Jimenez et al., 2002). A indução da produção de EROs também acontece com a 

infecção dos frutos por fungos necrotróficos, onde NADPH oxidases são sintetizadas pelo 

hospedeiro e pelo patógeno, levando à explosão oxidativa e contribuído positivamente com a 

suscetibilidade (Zhang et al., 2015). A importância de EROs na infecção de B. cinerea está 

relacionada ao seu modo de vida necrotrófico. Antes mesmo das células serem invadidas 

pelas hifas, o patógeno pode secretar substancias que levam a morte dos tecidos, dentre estas 

substancias estão toxinas, ácido oxálico e EROs (Kan, van, 2005). A contribuição da explosão 

oxidativa no estabelecimento de B. cinerea em frutos de tomate foi documentada em trabalhos 
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anteriores. Zhang et al. (2013) Zhang et al. (2015) e Bassolino et al. (2013) demonstraram 

que o enriquecimeno do tomate com antocianinas elevou a capacidade antioxidante dos frutos 

e impediu o avanço da explosão oxidativa pelos tecidos, tornando os frutos mais resistentes ao 

fungo. Embora tratando-se de órgãos diferentes, Polturak et al. (2017) mostraram que a 

indução de EROs também foi a estratégia de infecção utilizada por B. cinerea em plantas de 

tabaco. Neste mesmo trabalho, os autores comprovaram a atuação de betalaínas na redução da 

suscetibilidade das plantas, em função da elevação na capacidade antioxidante atribuída aos 

pigmentos. 

Embora o processo de infecção de B. cinerea ocorra principalmente através de 

aberturas naturais ou ferimentos, o patógeno é capaz de penetrar diretamente a cutícula, 

mesmo que intacta (Holz, Coertze e Williamson, 2007). Considerando a importância da 

integridade celular e da cutícula na resistência dos frutos, nós conduzimos um ensaio 

inoculando frutos maduros por meio da aspersão da suspensão de esporos, de modo a verificar 

se o rompimento da primeira barreira de defesa é alterado entre os genótipos e se este aspecto 

interfere o processo de infecção (Figura 2). 

Anteriormente, nossos resultados haviam demonstrado efeitos pleiotrópicos da 

mutação Beta carotene, que culminaram com o aumento na espessura da cutícula dos frutos. 

Interessantemente, quando a inoculação foi feita por aspersão da suspensão de esporos sobre 

os frutos intactos, o mutante B apresentou o maior número de frutos resistentes, juntamente 

com t (Figura 2A). No entanto, considerando que a infecção de B. cinerea ocorre 

principalmente através de aberturas naturais, como a cicatriz do pedúnculo, foi possível 

observar que na maior parte dos frutos parcialmente resistentes ou suscetíveis, as lesões se 

iniciaram a partir desta estrutura (Figura 2B). Esta característica pode explicar o fato de que o 

mutante B também foi a linhagem com a menor porcentagem de frutos parcialmente 

resistentes e a maior porcentagem de frutos suscetíveis, juntamente com r. É possível que nos 

frutos onde o patógeno não conseguiu acessar a cicatriz do pedúnculo, a resistência de B pode 

ter resultado da maior espessura da cutícula dos frutos. No entanto, uma vez que o patógeno 

pôde atingir a polpa dos frutos, a suscetibilidade foi tão elevada quanto no ensaio onde o 

patógeno foi inoculado diretamente na polpa, não permitindo a manifestação da resistência 

parcial. 
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Figura 2. Resultado do ensaio de frutos inoculados por aspersão da suspensão de esporos de 

B. cinerea. Porcentagem de frutos resistentes (R), parcialmente resistentes (PR) e suscetíveis 

(S) em 7 dias após a inoculação (A). Fenótipo dos frutos mostrando os diferentes graus de 

suscetibilidade (B). Barra de escala = 3 cm. Barras verticais representam ± erro padrão da 

média (n=5). Médias seguidas de letras iguais não diferem significativamente (P ≥ 0,05). MT: 

Micro Tom, B: Beta carotene, t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta carotene. 

 

Embora nenhum dos genótipos tenha se mostrado totalmente resistente ao patógeno, 

a modulação no conteúdo de carotenoides promoveu diferenças na manifestação da doença 

entre os mutantes. No primeiro capítulo, nossos resultados demonstraram efeitos pleiotrópicos 

das mutações impactando a evolução do amadurecimento fora da planta, com consequente 

influência em parâmetros resultantes desse processo. É provável que o emprego das mutações 

também tenha ocasionado efeitos semelhantes em frutos amadurecidos na planta. Assim, a 

diferença na suscetibilidade entre os genótipos pode não ter resultado exclusivamente do 

perfil de carotenoides, mas também de outros aspectos relacionados ao amadurecimento. 

Junto a isso, em frutos verdes, onde as modificações mais expressivas resultantes do 

amadurecimento ainda não ocorreram, não foram observadas diferenças na suscetibilidade 

entre os mutantes. Entretanto, a inoculação com B. cinerea neste estádio parece ter 

desencadeado modificações fisiológicas nos frutos, que foram observadas pela alteração na 

coloração da epiderme. Desta forma, a regulação da suscetibilidade de tomate à B. cinerea em 
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linhagens com diferente acúmulo de carotenoides pode ter sido desencadeada pelos processos 

decorrentes do próprio amadurecimento ou pelo efeito direto do carotenoide sobre o 

desenvolvimento do patógeno. Para endereçar estas questões, nós acompanhamos a produção 

de etileno pelos frutos e a participação dos carotenoides como agentes antioxidantes em frutos 

inoculados com o patógeno. 

 

3.3.2. A inoculação com Botrytis cinerea induz a produção de etileno pelos frutos 

A produção de etileno foi monitorada após a inoculação dos frutos com o patógeno 

ou com água, de modo a verificar se a síntese deste hormônio esteve relacionada com as 

respostas de suscetibilidade dos frutos. Em ambos os estádios de maturação, a inoculação com 

o patógeno ocasionou aumento na produção de etileno, sendo que os frutos inoculados com 

água mantiveram as concentrações deste hormônio mais baixas (Figura 3).  

A inoculação com B. cinerea no estádio verde-maduro induziu a produção de etileno 

em níveis muito superiores ao do estádio vermelho-maduro, entre o terceiro e quinto dia após 

a inoculação (Figura 3A e C). Embora frutos verdes sejam menos suscetíveis à B. cinerea, a 

inoculação com o patógeno neste estádio de maturação ocasiona aumento na expressão de 

genes e na atividade de enzimas envolvidas com o amadurecimento (Blanco-Ulate et al., 

2013; Cantu et al., 2009). Assim, é provável que estas respostas sejam desencadeadas pelo 

patógeno na tentativa de acelerar este processo e tornar os frutos mais suscetíveis (Blanco-

Ulate et al., 2013).  

A suscetibilidade de frutos maduros ao B. cinerea pode depender de um ou mais 

fatores envolvidos com o amadurecimento. Dentre eles, pode-se citar a degradação de paredes 

celulares e amolecimento dos frutos, que facilitam o estabelecimento e desenvolvimento do 

patógeno (Cantu et al., 2009). Além disso, alterações na composição da cutícula, no teor de 

sólidos solúveis, no pH intracelular, no conteúdo de compostos fenólicos e em respostas 

oxidativas são outros processos alterados com o amadurecimento, que podem permitir a 

colonização dos frutos por fungos necrotróficos (Alkan e Fortes, 2015). O etileno é 

responsável por grande parte destas alterações e a sua produção durante o amadurecimento e 

senescência dos frutos pode funcionar como sinal para a germinação dos conídios. Assim, o 

etileno pode aumentar a suscetibilidade dos frutos com o próprio amadurecimento e ainda 

estimular o desenvolvimento de hifas e estruturas reprodutivas (Kan, van, 2005).  
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Figura 3. Quantificação da produção de etileno nos primeiros cinco dias de inoculação.  

Produção de etileno em frutos no estádio ‘verde-maduro’ inoculados com B. cinerea (A) e 

com água (B). Produção de etileno em frutos no estádio ‘vermelho-maduro’ inoculados com 

B. cinerea (C) e com água (D). Barras verticais representam ± erro padrão da média (n=4). 

Dados representados em massa fresca (MF). 

 

Embora a contribuição do etileno com o aumento da suscetibilidade seja conhecida, 

sua participação nas respostas à infecção de patógenos é muito complexa. Trabalhos 

anteriores concluíram sua contribuição na resistência de frutos à patógenos, em função de seu 

envolvimento com respostas de defesa (Akagi, Dandekar e Stotz, 2011; Marcos, González-

Candelas e Zacarías, 2005). Assim, baixos níveis de etileno parecem ser necessários para a 

manutenção da resistência dos frutos, enquanto altos níveis aumentam sua suscetibilidade 

(Blanco-Ulate et al., 2013). 

Em frutos climatéricos a síntese deste hormônio é governada por dois sistemas, 

denominados sistema 1 e sistema 2. No primeiro, sua síntese é suprimida devido a auto-

inibição. No segundo sistema, a síntese auto-catalítica de etileno é ativada, ocasionando o 

amadurecimento dos frutos (Liu et al., 2015; Pech et al., 2012; Poel, Van de et al., 2012). A 
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alta concentração de etileno observada nos frutos verdes inoculados com B. cinera 

provavelmente é resultado da ativação do sistema 2 de produção. Assim, a resistência dos 

frutos nos dois primeiros dias após a inoculação deve-se à baixa produção de etileno. No 

entanto, após um determinado limite na concentração do hormônio ser atingido, sua produção 

auto-catalítica foi ativada, aumentando a suscetibilidade dos frutos (Figura 3A). 

Embora os frutos verdes utilizados neste estudo tenham mostrado menor 

suscetibilidade ao fungo, quando comparados ao estádio vermelho-maduro, a produção de 

etileno desencadeada após a inoculação acelerou o processo de maturação. Isto explica a 

alteração na coloração dos frutos inoculados com o patógeno em relação aos frutos inoculados 

somente com água. No estádio vermelho-maduro, onde as modificações que tornam os frutos 

mais suscetíveis já ocorreram, a produção de etileno foi consideravelmente menor. Embora 

seja sútil, a concentração do etileno foi estatisticamente menor em MT e nos mutantes Del e t. 

Contudo, no quinto dia após a inoculação, t e B exibiram as maiores concetrações de etileno. 

Da mesma forma, uma concentração pouco maior de etileno foi observada em r durante os 

dois primeiros dias e no quarto dia após a inoculação dos frutos (Figura 3C). Assim como nos 

frutos verdes, a síntese de etileno foi menor nos frutos inoculados com água (Figura 3D), o 

que indica que a síntese de etileno no estádio vermelho-maduro também tenha sido 

desencadeada em função da inoculação das lesões com o patógeno.  

 

3.3.3. A modificação na atividade de enzimas relacionadas a carotenogênese 

altera a concentração e o acumulo de carotenoides nos mutantes B, t, r, Del 

Para compreender as respostas associadas a diferencial suscetibilidade dos mutantes 

B, t, r, Del ao B. cinerea e sua relação com a diferente composição de carotenoides, 

procedemos a caracterização do perfil de carotenoides de cada genótipo. A partir da separação 

dos pigmentos por cromatografia líquida, pode-se perceber que a alteração na atividade de 

enzimas específicas da carotenogênese também impactaram o conteúdo de carotenoides em 

outros pontos da via. A identificação e composição de carotenoides foi separada entre as 

frações de pele e polpa dos frutos, uma vez que a inoculação do patógeno foi feita diretamente 

na polpa. A partir de padrões comerciais e de nossa tentativa de identificação (Apêndices A, 

C, D e E), foram identificados entre os genótipos os carotenoides trans-licopeno, cis-licopeno, 

β-caroteno, δ-caroteno, ζ-caroteno, γ-caroteno, neurosporeno, prolicopeno e a xantofila 

luteína (Figura 4A e B). 
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Figura 4. Concentração de carotenoides e compostos fenólicos nos frutos. Carotenoides 

encontrados no estádio verde maduro (a) e vermelho maduro (b). Compostos fenólicos totais 

de frutos no estádio verde maduro ou vermelho maduro (c). Barras verticais representam ± 

erro padrão da média (n=3). Médias seguidas de letras maiúsculas iguais ou sem letras 

indicam ausência de diferença estatística na fração da pele. Médias seguidas de letras 

minúsculas iguais ou sem letras indicam ausência de diferença estatística na fração da polpa 

(P ≤ 0,05). MT: Micro tom, B: Beta carotene; t: tangerine, r: yellow flesh, Del: Delta 

carotene. Dados representados em massa seca (MS). 
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No estádio verde maduro, o principal carotenoide encontrado foi β-caroteno e a 

xantofila luteína, na pele e polpa dos frutos (Figura 4A). O maior conteúdo de β-caroteno foi 

encontrado em MT, na fração da polpa. O impacto no acúmulo de carotenoides ocasionado 

pelas mutações introgredidas não foi observado no estádio verde-maduro, considerando que 

todos os mutantes acumularam os mesmos carotenoides, embora em conteúdos diferentes de 

MT. Neste estádio de maturação, a formação de carotenoides ocorre em cloroplastos (Egea et 

al., 2010) e a regulação de sua síntese é controlada por genes diferentes dos expressos nos 

frutos em amadurecimento. Em frutos verdes, a síntese de β-caroteno é governada pelo gene 

CrtL-b, que também codifica uma licopeno-β-ciclase. Com o avanço do amadurecimento, 

outra licopeno-β-ciclase é formada pela expressão do gene B, exclusivo do cromoplasto 

(Ronen et al., 2000). Esta especificidade na expressão genica é provavelmente o motivo pelo 

qual os níveis de β-caroteno não foram superiores no mutante B neste estádio de maturação. 

Da mesma forma, nos frutos do mutante r foram encontrados β-caroteno e luteína, apesar da 

introgressão da mutação yellow flesh que leva à perda de função do gene Psy-1. Em tecidos 

verdes de tomate, um segundo gene para expressão da enzima fitoeno-sintase, Psy-2, foi 

descrito anteriormente (Bartley e Scolnik, 1993; Liu et al., 2003). Desta forma, nestes tecidos 

a produção de carotenoides não depende exclusivamente de Psy-1. 

No estádio vermelho-maduro, a composição de carotenoides foi muito diferente entre 

os genótipos. Os principais carotenoides encontrados em MT foram trans e cis-licopeno e, em 

menores quantidades, β-caroteno (Figura 4B). Como esperado, a introgressão das mutações 

nos genótipos reduziu o conteúdo de trans-licopeno nos frutos, entretanto, no mutante Del 

esta redução foi menos expressiva em relação aos outros genótipos.  A perda de função da 

enzima fitoeno-sintase no mutante r reduziu expressivamente o conteúdo de carotenoides em 

ambas as frações dos frutos. Neste genótipo, a maioria dos pigmentos esteve ausente, com 

exceção de quantidades reduzidas de β-caroteno na pele e da conservação dos teores de 

luteína na polpa.  

A perda de função da enzima carotenoide-isomerase reduziu o conteúdo de trans-

licopeno nos frutos do mutante t. Por outro lado, a presença de licopeno na isomeria cis foi 

maior nestes frutos, seguidos do mutante Del. O conteúdo de β-caroteno no mutante B foi 

significativamente maior que MT e os outros genótipos, em função do aumento na atividade 

da enzima licopeno-β-ciclase (Figura 4B). 

Em frutos com a mutação tangerine, o carotenoide β-caroteno também foi 

encontrado embora em menores concentrações. A presença deste carotenoide neste mutante é 
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provavelmente remanescente da síntese durante o estádio verde-maduro, considerando que a 

isomeria cis de licopeno impede sua ciclização por licopeno-ciclases, devido a forças de 

repulsão entre os átomos (Eckardt, 2002). No entanto, trabalhos anteriores encontraram 

evidências da fotoisomerização de cis-licopeno (Isaacson et al., 2002). Assim, considerando 

que os frutos utilizados neste estudo completaram seu amadurecimento nas plantas, é provável 

que a presença de β-caroteno no mutante t seja resultado da isomerização de cis-licopeno pela 

incidência de luz nos frutos, permitindo sua ciclização. Além disso, algumas ciclases podem 

atuar diretamente sobre neurosporeno (Hirabayashi et al., 2004; Schmidt-Dannert, Umeno e 

Arnold, 2000; Takaichi et al., 1996). Em t, também foram encontrados maior conteúdo de 

neurosporeno (Figura 4C) e traços de ζ-caroteno (Apêndice A e D). A presença destes 

carotenoides confirma que a perda de função da enzima carotenoide-isomerase altera não 

somente o conteúdo de cis-licopeno nos frutos, mas também dos carotenoides acima da via.  

Em contrapartida, o maior conteúdo do carotenoide monocíclico δ-caroteno foi 

encontrado no mutante Del, em resposta ao aumento na atividade da enzima licopeno-ε-

ciclase. Esta enzima é responsável pela introdução de ε-anéis na cadeia linear de licopeno, 

podendo formar, além de δ-caroteno, outros carotenoides abaixo da via, como o ε-ε-caroteno 

e α-caroteno (Bramley, 2002). Esta característica explica também o elevado conteúdo de 

luteína encontrado em Del, considerando o aumento no fluxo de precursores para sua síntese 

(Figura 4B).  

O teor de compostos fenólicos também foi acessado, considerando sua reconhecida 

capacidade de sequestro de radicais e seu papel no aumento da resistência de frutos de tomate 

ao fungo Botrytis cinerea (Zhang et al. 2015). Em ambos os estádios de maturação, a 

introgressão das mutações ocasionou mudanças no conteúdo de compostos fenólicos (Figura 

4C). No estádio verde-maduro o conteúdo destes compostos na polpa dos frutos de r e Del 

foram significativamente maiores que MT, enquanto no estádio vermelho-maduro, não foram 

encontradas diferenças nesta fração dos frutos. 

Juntos, estes resultados sugerem que não somente a quantidade de carotenoides nos 

frutos pode alterar sua suscetibilidade à B. cinerea, mas também a variedade de carotenoides 

encontrados. Nos frutos verdes, onde todos os genótipos se mostraram suscetíveis ao 

patógeno, a composição de carotenoides foi muito semelhante, com diferenças apenas na 

concentração de cada pigmento. Ao contrário, em frutos vermelhos, a composição e 

quantidade de carotenoides teve grande diferença entre os mutantes. Sendo que os genótipos 

mais resistentes ao final do armazenamento, t e Del, foram aqueles com maior variedade de 

pigmentos.  
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3.3.4. Modificações na composição de carotenoides alteram a capacidade 

antioxidante dos frutos e a produção de espécies reativas de oxigênio 

Considerando a importância de EROs na colonização dos tecidos por fungos 

necrotróficos e a reconhecida capacidade antioxidante dos carotenoides e compostos 

fenólicos, nós decidimos investigar se a diferente composição desses metabólitos nos frutos 

alterou sua capacidade de sequestro de radicais livres. Para isolar a contribuição dos 

carotenoides e compostos fenólicos, o ensaio foi conduzido em um extrato lipofílico e 

hidrofílico, respectivamente.  

Durante o estádio verde-maduro, tanto a capacidade antioxidante do extrato 

hidrofílico quanto do extrato lipofílico, foram maiores na polpa dos frutos (Tabela 1). Porém, 

com o avanço do amadurecimento, o maior sequestro de radicais passou a ocorrer na pele dos 

frutos. Em relação ao extrato hidrofílico de ambos os estádios de maturação, o mutante r 

revelou maior capacidade antioxidante, sendo este o genótipo que havia apresentado o maior 

conteúdo de compostos fenólicos. No extrato lipofílico, em verde-maduro, os frutos com 

maior capacidade antioxidante na polpa foram dos mutantes B, t e Del. Enquanto no estádio 

vermelho-maduro, MT, t e Del foram os genótipos com maior capacidade antioxidante da 

polpa (Tabela 1). 

A capacidade antioxidante atribuída aos carotenoides deve-se a presença de cadeias 

duplas conjugadas, e o número dessas ligações define a capacidade antioxidante de cada 

carotenoide (Stahl e Sies, 2003). O licopeno possui elevado número de duplas ligações 

conjugadas em sua cadeia acíclica, sendo mais eficiente que β-caroteno no sequestro de 

radicais peróxidos (Galano e Francisco-Marquez, 2009). Assim, a maior concentração de 

licopeno em Del, quando comparado aos demais mutantes, justificam a maior capacidade 

antioxidante encontrada na polpa dos frutos. Aliado a isso, os altos teores de cis-licopeno, β-

caroteno, δ-caroteno e luteína, elevam a capacidade de sequestro de radicais neste genótipo. 

Da mesma forma, o mutante t também conservou as concentrações de β-caroteno e aumentou 

as concentrações de cis-licopeno, o que pode justificar sua capacidade antioxidante similar a 

observada em MT, apesar da reduzida concentração de trans-licopeno. 

Em relação à suscetibilidade dos frutos, embora tenham sido encontradas diferenças 

significativas entre a capacidade antioxidante dos frutos verdes de ambos os extratos, nenhum 

dos mutantes foi menos suscetível à B. cinerea neste estádio. Este resultado sugere que a 

capacidade antioxidante não foi o fator mais decisivo no estabelecimento da doença em frutos 

verdes. É provável que a elevada produção de etileno nesses frutos possa ter suprimido o 
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efeito da atividade antioxidante dos genótipos, já que mesmo os frutos com maior capacidade 

antioxidante foram suscetíveis ao patógeno. Ainda, a capacidade antioxidante do extrato 

hidrofílico parece não ter regulado a resistência dos frutos vermelhos, uma vez que os 

mutantes t e Del tiveram a menor capacidade de sequestro de radicais neste extrato (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Atividade antioxidante dos diferentes extratos e frações dos frutos nos estádios de 

maturação verde-maduro e vermelho-maduro. 

 

Dados representados como média ± erro padrão (n=3). Médias seguidas de letras diferentes na 

mesma fração dos frutos e coluna diferem significativamente entre si (P ≤ 0,05). Dados 

representados em equivalente de massa seca. 

 

Para confirmar a participação de EROs na suscetibilidade dos frutos, nós conduzimos 

um ensaio histoquímico utilizando NBT e DAB, de modo a caracterizar a produção de 

superóxido e peróxido de hidrogênio, respectivamente (Figura 5). A detecção de H2O2 deve-

se a sua polimerização com DAB, formando um precipitado marrom escuro (Thordal-

Christensen et al., 1997). Já a detecção de superóxido acontece pela reação com NBT e 

consequente produção de formazan, que possui coloração roxa (Grellet Bournonville e Díaz-

Ricci, 2011).  

Genótipo 

Verde-maduro Vermelho-maduro 

Extrato 

lipofílico 

(µMol g-1) 

Extrato  

Hidrofílico 

(µMol g-1) 

Extrato 

lipofílico 

(µMol g-1) 

Extrato  

Hidrofílico 

(µMol g-1) 

Pele     

Micro tom 0,41 ± 0,08 a 2,96 ± 0,59 ab 8,40 ± 0,41 a 36,09 ± 1,37 bc 

Beta carotene 0,68 ± 0,07 a 3,01 ± 0,33 ab 8,33 ± 0,56 a 32,69 ± 0,95 c 

tangerine 0,45 ± 0,07 a 2,01 ± 0,32 b 9,13 ± 0,74 a 38,66 ± 0,77 b 

yellow flesh 0,58 ± 0,09 a 4,03 ± 0,51 a 9,24 ± 0,06 a 45,03 ± 1,60 a 

Delta carotene 0,46 ± 0,04 a 2,66 ± 0,56 b 9,26 ± 0,30 a 35,96 ± 0,61bc 

Polpa     

Micro tom 0,42 ± 0,03 c 6,18 ± 0,26 abc 2,01 ± 0,29 ab 17,93 ± 0,52 ab 

Beta carotene 1,17 ± 0,17 a 4,39 ± 0,22 c 1,64 ± 0,23 b 17,64 ± 0,18 ab 

tangerine 1,13 ± 0,12 ab 6,68 ± 0,12 ab 2,50 ± 0,23 ab 17,44 ± 0,48 b 

yellow flesh 0,58 ± 0,12 bc 7,48 ± 0,65 a 1,67 ± 0,16 b 19,53 ± 0,54 a 

Delta carotene 1,10 ± 0,14 ab 5,57 ± 0,53 bc 4,02 ± 0,12 a 16,71 ± 0,26 b 
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Figura 5. Análises histoquímicas para detecção de espécies reativas de oxigênio em frutos de 

tomateiro 24 h depois da inoculação com B. cinerea. Ensaio conduzido no estádio verde-

maduro (A) e vermelho-maduro (B). A produção de superóxido foi detectada pela reação com 

Tetrazólio nitroazul (NBT) e a produção de H2O2 foi detectada com 3’3-Diaminobenzedina 

(DAB). Imagens no canto inferior esquerdo demonstram o resultado do ensaio em frutos 

inoculados com água. Barras de escala em (A) = 500 μm. Barras de escala em (B) = 1 mm.  

 

No estádio verde-maduro, quando o conteúdo de carotenoides e compostos fenólicos 

é reduzido, a reação pôde ser visualizada mesmo em frutos inoculados somente com água, e 

nenhum dos genótipos mostrou ser mais eficiente na redução de EROs (Figura 5A). Da 

mesma forma, no estádio vermelho-maduro não foram observadas claras diferenças na 

produção de H2O2 entre os genótipos, embora em t a reação com DAB permaneceu mais 
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concentrada ao redor da lesão onde a suspensão de esporos foi inoculada, enquanto nos 

demais genótipos a reação se espalhou pelo tecido (Figura 5B). Já a reação com NBT foi mais 

intensa nos mutantes Beta carotene e yellow flesh, indicando maior produção de superóxido. 

Além disso, os frutos inoculados somente com água não apresentaram halo característico da 

produção de superóxido e H2O2, o que confirma que B. cinerea pode induzir a produção de 

EROs e tornar os frutos mais suscetíveis no estádio vermelho-maduro (Figura 5B). 

Para compreender melhor o envolvimento da capacidade antioxidante dos 

carotenoides e compostos fenólicos na suscetibilidade à B. cinerea, nós conduzimos uma 

análise de componentes principais utilizando as concentrações de cada carotenoide, 

compostos fenólicos e a capacidade antioxidante de frutos vermelhos (Figura 6). Na porção da 

pele, o primeiro e segundo componentes explicaram 36,2% e 29,87% da variância, 

respectivamente (Figura 6A). Enquanto que na porção da polpa, 25,04% da variância foi 

explicada pelo primeiro componente e 47,18% pelo segundo (Figura 6B).  

 

Figura 6. Análise de componentes principais referente aos carotenoides, atividade 

antioxidante dos extratos e compostos fenólicos totais encontrados na pele (a) e polpa (b) de 

frutos vermelhos. 

 

Na pele, a capacidade antioxidante do extrato lipofílico esteve mais associada aos 

principais carotenoides encontrados em MT e no mutante Del. Enquanto que a capacidade 

antioxidante do extrato hidrofílico esteve associada à r, assim como os compostos fenólicos 

(Figura 6A). O MT e o mutante Del estiverem fortemente relacionados entre si e entre os 
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carotenoides trans-licopeno, cis-licopeno, γ-caroteno, luteína e δ-caroteno. Estes genótipos 

haviam apresentado porcentagem semelhante de frutos resistentes, parcialmente resistentes e 

suscetíveis, quando a inoculação foi conduzida na pele (Figura 2A). Assim, é provável que o 

acúmulo destes carotenoides tenha sido o principal fator que influenciou a infecção por 

B.cinerea quando o patógeno foi inoculado na pele dos frutos desses genótipos. Já na fração 

da polpa, o primeiro componente separou os mutantes t e Del dos demais genótipos, sendo 

justamente estes mutantes que apresentaram menor suscetibilidade quando o patógeno foi 

inoculado diretamente na polpa dos frutos (Figura 6B). Ao mesmo tempo, os carotenoides 

trans-licopeno, cis-licopeno, δ-caroteno e luteína também seguiram esta separação, 

acompanhados da capacidade antioxidante do extrato lipofílico. Estes resultados sugerem que 

a capacidade antioxidante dos diferentes carotenoides, representada pelo extrato lipofílico, foi 

quem mais contribuiu para a redução da suscetibilidade dos frutos. Sendo os mutantes com 

maior concentração e variedade de carotenoides, os menos suscetíveis à B. cinerea. 

Em trabalhos anteriores Bassolino et al. (2013), Zhang et al. (2013) e Zhang et al. 

(2015) observaram resistência ao fungo B. cinerea em frutos de tomate com elevado conteúdo 

de antocianinas. A resistência dos frutos foi atribuída a capacidade destes pigmentos 

impedirem a explosão de EROs e consequente morte dos tecidos. Assim, este efeito reduziu o 

crescimento do fungo justamente por este ser seu principal mecanismo de infecção. Em nosso 

trabalho, a atividade antioxidante lipofílica dos mutantes menos suscetíveis foi mais elevada, 

assim como o sequestro de radicais, no entanto, nenhum dos genótipos foi resistente ao B. 

cinerea. Ao contrário dos trabalhos citados anteriormente, a concentração total dos pigmentos 

não foi elevada nos frutos mutantes, sendo que a diferença mais expressiva entre eles baseou-

se na alteração do tipo de carotenoide acumulado. Assim, investigações futuras podem 

esclarecer se o acumulo expressivo dos carotenoides encontrados em tangerine e Del podem 

ocasionar efeitos adicionais na resistência dos frutos.  

 

3.4. CONCLUSÃO 

A maior variedade de isômeros de carotenóides presente em t e Del reduz a explosão 

oxidativa desencadeada pelo patógeno, em razão da maior capacidade antioxidante do tecido, 

retardando a progressão e o desenvolvimento do Botrytis.  
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A composição de carotenoides, tanto na pele quanto polpa dos frutos de tangerine, 

contribuiu para a redução da suscetibilidade, enquanto a menor suscetibilidade de Delta 

carotene foi observada somente na fração da polpa, onde a capacidade antioxidante foi maior. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados nesta dissertação demonstram a ocorrência de novos 

efeitos pleiotrópicos atribuídos às mutações Beta carotene, tangerine, yellow flesh e Delta 

carotene. As variações alélicas introgredidas ao Micro Tom impactaram a velocidade do 

amadurecimento, a estrutura da cutícula dos frutos, os principais parâmetros de qualidade e, 

como era esperado, a propriedade nutricional dos frutos, representada pelos carotenoides, 

compostos fenólicos e capacidade antioxidante. A alteração no teor de sólidos solúveis, ácidos 

orgânicos e firmeza provavelmente resultaram do diferenciado padrão climatérico entre os 

genótipos, no entanto, abordagens mais específicas são necessárias para esclarecer a 

influência de tais mutações na taxa respiratória e produção de etileno. 

O desenvolvimento do fungo necrotrófico B. cinerea também foi alterado entre os 

genótipos. A inoculação com o patógeno demonstrou menor suscetibilidade do mutante 

tangerine e Delta carotene, enquanto Beta carotene e yellow flesh se mostraram mais 

suscetíveis. Embora a cutícula dos frutos de Beta carotene tenha se mostrado mais espessa, 

esta característica não reduziu a perda de massa dos frutos durante o armazenamento pós-

colheita e nem sua suscetibilidade ao Botrytis, uma vez que a entrada do patógeno se deu 

principalmente pela cicatriz do pedúnculo. A interação com o patógeno ocasionou aumento na 

produção de etileno, que foi observado em todos os mutantes, principalmente em frutos 

verdes. A produção de espécies reativas de oxigênio também foi desencadeada pela interação 

com o patógeno. Neste sentido, a maior capacidade de sequestro de radicais pode ter 

contribuído para a redução da suscetibilidade de tangerine e Delta carotene. Embora nenhum 

dos genótipos tenha sido totalmente resistente ao fungo, a redução da suscetibilidade foi efeito 

da simples alteração do tipo de carotenoide acumulado, sendo que nenhum mutante 

apresentou maior concentração total de carotenoides. Assim, a redução da suscetibilidade 

pode ser resultado da atuação direta do pigmento acumulado no tecido, ou dos efeitos 

pleiotrópicos das mutações observados sobre o amadurecimento dos frutos. Trabalhos futuros 

podem endereçar estas questões, aumentando o teor do carotenoide acumulado, a fim de 

verificar se existe algum efeito adicional decorrente da concentração do pigmento. 

Embora sejam necessários maiores esclarecimentos sobre a atuação de carotenoides 

no amadurecimento e na suscetibilidade ao B. cinerea, nossos resultados demonstram a 

contribuição destes pigmentos nestes aspectos. Desta forma, além de alterar a composição 

nutricional, a manipulação de carotenoides específicos e de seus níveis pode ser uma elegante 

estratégia para a obtenção de frutos com superior qualidade e vida útil pós-colheita.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Tentativa de identificação dos principais carotenoides encontrados nos frutos 

de tomateiro em comparação com dados reportados na literatura. Parênteses indicam picos 

pouco definidos. %III/II representam a relação entre o maior pico de absorção (λIII) e o pico 

de absorção mediano (λII), tomando-se o mínimo entre os dois picos como linha de base. Q-

ratio representa a relação entre o pico-cis de absorção (quando presente) e o pico de absorção 

mediano (λII). 

 

APÊNDICE B. Cromatogramas da pele dos frutos de tomateiro no estádio vermelho-maduro, 

amadurecidos fora da planta. Micro Tom (a), Beta carotene (b), tangerine (c), yellow flesh (d) 

e Delta carotene (e). Identificação dos picos no apêndice 1. 

 

APÊNDICE C. Cromatogramas da pele dos frutos de tomateiro colhidos no estádio verde-

maduro. Micro Tom (a), Beta carotene (b), tangerine (c), yellow flesh (d) e Delta carotene 

(e). Identificação dos picos no apêndice 1. 

 

APÊNDICE D. Cromatogramas da pele dos frutos de tomateiro colhidos no estádio 

vermelho-maduro. Micro Tom (a), Beta carotene (b), tangerine (c), yellow flesh (d) e Delta 

carotene (e). Identificação dos picos no apêndice 1. 

 

APÊNDICE E. Espectro de absorção UV-visível (230-640 nm) extraído dos picos 

identificados.  
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