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RESUMO 

 

A murcha-bacteriana, causada por Ralstonia solanacearum, é uma das principais 
doenças que acometem o cultivo do Tomateiro em climas tropicais, limitando a produção. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade de espécies de solanáceas como 
porta-enxerto em tomate comercial, sobre características agronômicas, qualidade dos frutos e 
no controle da murcha bacteriana. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em 
delineamento experimental em blocos ao acaso, com quatro blocos, e seis tratamentos sendo 
eles os porta-enxertos: Cubiu (Solanum sessiliflorum); duas cultivares de Jiló (Solanum 
aethiopicum), a comprido verde claro e a morro grande; Jurubebão (Solanum lycocarpum) e 
Jurubeba Juna (Solanum stramonifolium), enxertados com o tomateiro cultivar Santa Cruz 
Kada, susceptível à doença. Foram avaliados o índice de pegamento, a altura da planta e o 
número de folhas aos 15 dias após a enxertia, e o diâmetro do caule do porta-enxerto, o 
diâmetro do caule do enxerto e o diâmetro do ponto de enxertia aos 30, 60, 90 e 120 dias após 
o transplantio. Os frutos foram colhidos regularmente para a avaliação do número total de 
frutos, número de frutos comerciáveis, número de frutos refugo, massa média dos frutos 
comerciáveis e refugo, diâmetro vertical e diâmetro horizontal, produção de frutos 
comerciáveis, produção de frutos refugo, e produtividade. A qualidade dos frutos foi 
mensurada pela análise de sólidos solúveis totais, pH da polpa, acidez titulável e relação entre 
sólidos solúveis e acidez titulável. A incidência da doença foi avaliada semanalmente após a 
averiguação da primeira planta murcha. Observações morfológicas e histológicas do calo 
cicatricial dos tratamentos avaliados foram realizadas. Todos os porta-enxertos avaliados 
apresentaram índice de pegamento ≥ 93,33%, indicando não haver incompatibilidade inicial 
entre as combinações avaliadas. O número de frutos comerciais diferiu significativamente nos 
porta-enxertos jiló comprido verde claro e cubiu, sendo este o tratamento com menor número 
total de frutos e número de frutos comerciais dentre os tratamentos avaliados. O cubiu 
apresentou os menores valores de produção de frutos comerciais e produtividade em relação 
aos tratamentos, com exceção da jurubeba juna em que não diferiu. Não houve incidência da 
murcha-bacteriana nos porta-enxertos jiló comprido verde claro e jurubeba juna, que 
conferiram resistência a doença nas plantas neles enxertadas. Os cortes histológicos 
evidenciaram características de incompatibilidade do tomateiro avaliado com os porta-
enxertos cubiu, jurubebão e jurubeba juna. Os porta-enxertos jiló comprido verde claro e 
jurubeba juna apresentaram alto índice de pegamento, resistência à murcha-bacteriana, e 
produtividade estatisticamente igual à testemunha nas condições do presente trabalho, de 
forma que possuem grande potencial para o uso como porta-enxertos na cultura do tomate. 
 
 

Palavras-chave: Solanaceae, Ralstonia solanacearum, Solanum lycopersicum, Resistência. 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRACT 

 

The bacterial wilt, caused by Ralstonia solanacearum, is one of the major diseases that 
affect Tomato cultivation in tropical climates, limiting production. The present work had as 
objective to evaluate the potential of solanaceous species as rootstock in commercial tomato, 
on agronomic characteristics, fruit quality and control of bacterial wilt. The experiment was 
conducted in a greenhouse, in a randomized complete block design, with four blocks, and six 
treatments, being the rootstocks: Cubiu (Solanum sessiliflorum); two cultivars of Jiló 
(Solanum aethiopicum), long pale green and large hill; Jurubebão (Solanum lycocarpum) and 
Jurubeba Juna (Solanum stramonifolium), grafted with the cultivar Santa Cruz Kada, 
susceptible to the disease. The glue index, plant height and number of leaves at 15 days after 
grafting, stem diameter, graft stem diameter and graft point diameter at 30, 60 , 90 and 120 
days after transplanting. The fruits were collected regularly for the evaluation of the total 
number of fruits, number of marketable fruits, number of scrap fruits, average mass of 
marketable fruits and scrap, vertical diameter and horizontal diameter, yield of marketable 
fruits, . Fruit quality was measured by the analysis of total soluble solids, pulp pH, titratable 
acidity and soluble solids ratio and titratable acidity. The incidence of the disease was 
evaluated weekly after the first wilting plant was investigated. Morphological and histological 
observations of the healing callus of the evaluated treatments were performed. All evaluated 
rootstocks presented glue index ≥ 93.33%, indicating that there was no initial incompatibility 
between the combinations evaluated. The number of commercial fruits differed significantly 
in the rootstocks, which were long, light green and covered, being the treatment with lower 
total number of fruits and number of commercial fruits among the evaluated treatments. 
Cubiu presented the lowest values of commercial fruit production and productivity in relation 
to treatments, except for the jurubeba juna in which it did not differ. There was no incidence 
of bacterial wilt in the long-green jiló and jurubeba juna rootstocks, which conferred disease 
resistance on the grafted plants. The histological sections showed incompatibility 
characteristics of the tomato evaluated with the cubiu, jurubebão and jurubeba juna 
rootstocks. The rootstocks, long jiló light green and jurubeba juna presented high index of 
adhesion, resistance to bacterial wilt, and productivity statistically equal to the control in the 
conditions of the present work, so that they have great potential for use as rootstocks in the 
crop of the tomato. 
 

Key-words: Solanaceae, Ralstonia solanacearum, Solanum lycopersicum, Resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo estimativas da FAO (2016), em 2016 o tomate ocupou, em termos 

financeiros, 8º posição no ranking dos 20 mais importantes produtos alimentares e agrícolas 

(commodities) internacionais, e a 11ª posição em termos de produção. Juntamente com a 

batata, o tomateiro é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo, e devido a sua ampla 

capacidade adaptativa, se tornou uma planta cosmopolita, sendo cultivada nas mais diferentes 

latitudes geográficas (FILGUEIRA, 2008). Encontra-se na segunda posição dentre as 

hortaliças, em área cultivada no mundo, e a principal em volume industrializado 

(ALVARENGA, 2013). 

Entretanto, os problemas fitossanitários que afetam o tomateiro (Solanum 

lycopersicum L.) necessitam de mais pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias 

de controle. Dentre estes, a murcha-bacteriana causada por Ralstonia solanacearum (Smith 

1896) Yabuuchi et al. 1996, é considerada uma das doenças mais importantes da cultura, pois 

causa perdas que podem atingir até 100% da produção (LOPES e ÁVILA, 2005). A 

intensidade da doença é agravada pelas condições ambientais da Amazônia que favorecem o 

desenvolvimento da bactéria.  

O desenvolvimento de cultivares resistentes é um dos caminhos para viabilizar o 

cultivo do tomateiro em áreas de ocorrência da murcha-bacteriana. Entretanto, a resistência é 

de herança complexa, dependente de condições ambientais, da concentração de inóculo e da 

grande variabilidade genética do patógeno, o que torna difícil a obtenção de variedades com 

resistência efetiva (KUROZAWA e PAVAN, 2005). Já existem variedades comerciais com 

certa resistência à murcha-bacteriana, mas estudos demonstraram que em condições 

favoráveis à doença, a resistência perde a eficácia (LOPES et al., 2015). 

Desta forma, a técnica da enxertia é uma alternativa para o controle da doença a curto 

prazo, que consiste no uso de porta-enxertos resistentes sob uma cultivar comercial. O porta-

enxerto pode ser de espécie ou gênero diferente do enxerto, mas de mesma família botânica. 

O objetivo principal da enxertia é evitar o contato da planta suscetível com o patógeno, 

geralmente presente no solo, por meio do porta-enxerto resistente (PEIL, 2003). Embora seja 

mais usada para o controle de doenças causadas por patógenos habitantes ou transeuntes do 

solo, a técnica também vem sendo utilizada na olericultura em plantas das famílias 

Solanaceae e Cucurbitaceae, com o intuito de conferir resistência a temperaturas extremas, à 
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seca ou excesso de água, salinidade do solo e também aumentar a capacidade de absorção de 

nutrientes (SIRTOLI et al., 2011).  

A enxertia se sobressai diante de outras técnicas de controle da murcha-bacteriana de 

eficiência pouco conhecida, como a solarização (BAPTISTA et al., 2007), emprego de vapor 

d’água, aplicação de produtos químicos no solo, e até mesmo sobre a técnica da hidroponia 

em virtude da não necessidade de mudança drástica no manejo da cultura (SANTOS et al, 

2003). A prática da rotação de culturas com pastagens por grandes períodos de tempo é 

comumente recomendada (FILGUEIRA, 2008), entretanto inviabiliza o aproveitamento 

econômico da área, em especial em cultivo protegido, com a cultura durante o período da 

rotação. 

O uso de porta-enxertos de espécies nativas da região Amazônica, ainda pouco 

explorados, pode ser uma alternativa, tendo em vista a adaptação de tais espécies às condições 

edafoclimáticas e também a resistência às doenças de ocorrência natural na região. Outro fator 

importante a se considerar em relação à enxertia é o fato de ser uma técnica limpa, que não 

envolve o uso de produtos químicos, podendo ser utilizada na agricultura orgânica, em 

crescente uso no Brasil. 

Apesar do elevado número de pesquisas visando o aumento do potencial agronômico 

da cultura e do controle de patógenos habitantes do solo através da enxertia e também de 

outros métodos, o cultivo comercial do tomateiro na Amazônia é reduzido em relação às 

grandes regiões produtoras brasileiras. A Amazônia é tradicionalmente dependente da 

importação de tomate do Centro Oeste e Sudeste do País, produzindo apenas 5% da demanda 

regional (CHENG e RODRIGUES, 1995).  

Os primeiros registros do uso da enxertia em hortaliças no Brasil surgiram na região 

Norte em 1950, onde imigrantes japoneses no estado do Pará enxertavam o tomateiro em 

jurubeba nativa da região, como medida de controle da murcha-bacteriana (GALLI, 1980). 

Entretanto, devido a outros problemas de cunho fitossanitário aliados à pouca disponibilidade 

de mão-de-obra para a realização da enxertia, levaram ao abandono da tomaticultura e na 

substituição da cultura por outras espécies mais adaptadas à região (LOPES e MENDONÇA, 

2016).  

Dentro deste contexto, para subsidiar nova alternativa para o cultivo do tomateiro na 

Amazônia, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de porta-enxertos de 

solanáceas no controle da murcha-bacteriana e nas características agronômicas do tomateiro. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. Origem e botânica do tomateiro 

O tomateiro cultivado é uma planta dicotiledônea, descendente da espécie silvestre 

andina Solanum lycopersicum var. cerasiforme, que produz frutos cereja (ZEIST, 2015). A 

planta é originada da porção ocidental da América do Sul, sendo mais aceitas como centro de 

origem a região compreendida pelo Peru e Equador e o centro de diversificação varietal o 

México, sugerindo que as formas cultivadas surgiram desta região. A cultura foi introduzida 

na Europa através da Espanha entre os anos de 1523 e 1554 (ANTONIOLLI e CASTRO, 

2008; FARIAS, 2012; FILGUEIRA, 2008). Pertence à família Solanaceae, ordem Tubiflorae, 

amplamente distribuída em todo o mundo, abundante na América com aproximadamente 85 

gêneros e 1400 espécies (CAMARGO FILHO et al., 1994; NAIKA et al., 2006). 

O tomateiro é uma planta herbácea, com caule que pode se desenvolver de forma 

ereta, semi-ereta ou rasteira, flexível e piloso no seu estádio inicial de desenvolvimento 

vegetativo, incapaz de suportar o peso dos frutos e manter a posição vertical por si só em 

função da flexibilidade (FILGUEIRA, 2008). Possui abundante ramificação lateral, que é 

controlada com a poda. Embora seja uma planta perene, comporta-se como anual, com ciclo 

variando de 4 a 7 meses, podendo ser prolongado em casa de vegetação. A floração e 

frutificação ocorrem simultaneamente com o crescimento vegetativo. As folhas são pecioladas 

e compostas por número ímpar de folíolos, dispostas de forma helicoidal, com formato de 

oval até oblonga, coberta com pelos glandulares (LACERDA et al., 1994; NAIKA et al., 

2006). 

O sistema radicular é determinado pela forma de propagação, sendo pivotante quando 

semeado diretamente, podendo ultrapassar 90 cm de profundidade, com crescimento médio de 

3 cm ao dia. Cerca de 80% do sistema radicular concentra-se nos primeiros 45 centímetros 

(cm) da superfície do solo. Quando as mudas são transplantadas, as raízes se desenvolvem 

lateralmente e em profundidade menor (FILGUEIRA, 2008; NAIKA et al., 2006). 

As flores se formam em cachos e são pequenas e amarelas. Possui cálice com cinco 

sépalas e cinco estames, com pétalas largas e lanceoladas e anteras curtas e largas. Os cachos 

florais variam de simples, não ramificado a composto, com ramificação (ANTONIOLLI e 

CASTRO, 2008; NAIKA et al., 2006). 

Os frutos são bagas carnosas, com dois ou mais lóculos, apresentando superfície lisa 

ou canelada, de coloração entre o amarelo e o vermelho quando maduros, formato 
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arredondado, elíptico ou alongado, climatérios com baixa produção de etileno, produção que 

sofre aumento no período de maturação. A produção de planta pode durar até nove meses em 

condições favoráveis (ANTONIOLLI e CASTRO, 2008).  

As sementes são reniformes, pequenas e com pelos bastante curtos, protegidas por 

mucilagem. Internamente o embrião se dispõe em espiral (PAULA, 2013). A colheita dos 

frutos varia de acordo com o grupo ou cultivar, realizada entre 90-120 dias após a semeadura 

ou de 45-55 dias após a florescência (FERREIRA et al., 2004). 

O tomateiro possui dois hábitos de crescimento distintos, que interferem na condução 

da cultura. A maioria das cultivares direcionadas à produção de frutos para mesa possui hábito 

de crescimento indeterminado, em que o crescimento vegetativo é vigoroso e contínuo, 

podendo a haste principal ultrapassar 2,5 m de altura, devendo ser tutorada, desbrotada e 

podada a aproximadamente 2 m de altura, podendo-se empregar o raleio de frutos (NAIKA et 

al., 2006; FILGUEIRA, 2008).  

O hábito determinado é direcionado a cultivares que produzem frutos para 

agroindústria, onde não é realizado o tutoramento, poda ou raleio de frutos em virtude da 

distinção entre o estádio vegetativo e reprodutivo, atingindo as hastes apenas 1 m, com um 

cacho de flores na extremidade. O crescimento vegetativo é menos vigoroso, o crescimento 

das hastes é uniforme e a planta assume forma de moita (FILGUEIRA, 2008; ALVARENGA, 

2013) 

2.2. Importância socioeconômica do tomateiro 

Segundo estimativas da FAO (2016), em 2016 o tomate ocupou, em termos 

financeiros, 8º posição no ranking dos 20 mais importantes produtos alimentares e agrícolas 

(commodities) internacionais, e a 11ª posição em termos de produção. Juntamente com a 

batata, o tomateiro é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo, e devido a sua ampla 

capacidade adaptativa, se tornou uma planta cosmopolita, sendo cultivada nas mais diferentes 

latitudes geográficas (FILGUEIRA, 2008). Encontra-se na segunda posição dentre as 

hortaliças, em área cultivada no mundo, e a principal em volume industrializado 

(ALVARENGA, 2013). 

Ainda segundo a FAO (2016), o maior produtor mundial de tomate é a China, seguida 

pela Índia, Estados Unidos, Turquia e Egito, respectivamente. O Brasil ocupa oitavo lugar no 

ranking mundial de maiores produtores de tomate, com produção aproximada superior a 4 
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milhões de toneladas e área plantada de 71 mil hectares. Segundo dados do IBGE (2017), na 

safra de 2016, a região Sudeste foi à maior produtora de tomate do Brasil. O estado de São 

Paulo foi o maior produtor nacional, seguido por Goiás e Minas Gerais. Na mesma safra, a 

região Norte contribuiu com apenas 1,1% da área plantada da cultura e 0,4% da produção 

brasileira. 

A produtividade média de tomate no Brasil na safra de 2016 foi de 65.173 kg ha-1, 

enquanto a média da produtividade na região Norte foi de 20.554 kg ha-1. Especificamente no 

estado do Amazonas, na mesma safra houve área plantada de 18 ha da cultura, e área colhida 

de 13 ha, com produtividade de 12.462 kg ha-1, sendo o estado com a menor produtividade do 

Brasil (IBGE, 2017). Temperaturas elevadas associadas com umidade alta do solo e plantas 

suscetíveis, são condições que favorecem ao ataque severo de R. solanacearum entre outros 

patógenos, o que leva a limitação da produtividade da planta (CHENG e CHU, 1999; LOPES 

e ÁVILA, 2005). 

O consumo per capita de tomate in natura na região Norte foi de aproximadamente 

3,688 kg, representando aproximadamente 75,02% da média brasileira no ano de 2010 (IBGE, 

2010). Mesmo sendo menos consumida nessa região em comparação com as demais regiões 

do Brasil, continua sendo uma das mais procuradas pelo consumidor. O tomate é muito aceito 

no mercado, representando importante fonte de minerais e vitaminas, se destacando tanto pelo 

consumo in natura, quanto pelo consumo industrializado, na forma de molhos, extrato, 

ketchup, dentre outros (FARIAS et al., 2013).  

Entretanto, a planta apresenta muitos problemas no que tange a incidência de doenças 

causadas especialmente por patógenos presentes no solo, que pode levar a inviabilidade de 

seu cultivo. Na agricultura brasileira, não existe cultura de tão grande complexidade do ponto 

de vista agronômico e de tão elevado risco econômico (FILGUEIRA, 2008). 

A produção de tomate de mesa requer grande quantidade de mão de obra, e apresenta 

elevada rentabilidade, tornando-se uma alternativa para pequenos produtores, contribuindo na 

redução do êxodo rural e na geração de renda no campo. Apesar de menos prestigiado pelas 

políticas públicas brasileiras, o setor hortícola oferece até oito vezes mais empregos por 

unidade de área em comparação com o cultivo de grãos (PEREIRA et al., 2007; LUENGO et 

al., 2001). 
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2.3.  Ecofisiologia do tomateiro 

A espécie cultivada S. lycopersicum, é mais bem adaptada ao cultivo em clima tropical 

de altitude, como em regiões serranas e de planaltos, e também em clima subtropical e 

temperado, seco e com luminosidade elevada. A tomaticultura é problemática em climas 

tropicais úmidos, como a maior parte da Amazônia brasileira (LOPES, 2009; FILGUEIRA, 

2008). 

O tomateiro é uma planta C3 (BEZERRA NETO e NOGUEIRA, 1999), exigente em 

termoperiodicidade diária, requerendo temperaturas diurnas amenas e noturnas menores, com 

diferença entre elas de 6-8 ºC. No Brasil, a temperatura ótima ao desenvolvimento varia de 

21-28 ºC diurna e de 15-20 ºC noturna, variando em razão do estádio de desenvolvimento da 

planta e também em função da cultivar. O estresse térmico é o fator de maior limitação de 

produtividade e adaptação, agravado se temperaturas extremas coincidirem com estádios 

críticos de desenvolvimento da planta (ANTONIOLLI e CASTRO, 2008). Temperaturas 

excessivas prejudicam a frutificação e pegamento dos frutos, e temperaturas diurnas amenas 

favorecem a polinização e produtividade. Em temperatura baixa corre retardamento da 

germinação e emergência da plântula, e baixo crescimento vegetativo. A temperatura do solo 

influencia no crescimento das raízes, e temperaturas inferiores a 11 ºC prejudicam o sistema 

radicular, podendo ocasionar a morte da planta (FILGUEIRA, 2008; PALARETTI et al., 

2012). 

A umidade relativa do ar é fator importante, interferindo na condutância estomática, 

evapotranspiração e turgência, podendo afetar processos metabólicos ligados ao crescimento e 

desenvolvimento da planta (CALIMAN et al., 2005). A alta umidade relativa do ar também 

leva ao favorecimento de doenças fúngicas e bacterianas (FILGUEIRA, 2008). Relativo ao 

fotoperiodismo, o tomateiro é considerado uma planta indiferente ao fotoperíodo. Entretanto, 

em condições de exposição luminosa superior a 16 horas pode sofrer efeitos, como o aumento 

significativo do teor de sólidos solúveis nos frutos e também no comprimento da folha 

(ANTONIOLLI e CASTRO, 2008). Relativo à umidade do solo, o encharcamento causa 

injúrias nas raízes em função da diminuição do teor de O2 e aumento do CO2, interferindo 

também na produção de giberelinas e no crescimento do caule (ANTONIOLLI e CASTRO, 

2008). 
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2.4.  Sistemas de produção do tomateiro 

O tomate de mesa pode ser produzido em diferentes sistemas, dentre eles o orgânico e 

o convencional. Em ambos, devido à fragilidade da cultura em relação a caracteres 

edafoclimáticos, pode ser empregado o uso do cultivo protegido (LUZ et al., 2007). O cultivo 

em campo aberto é voltado predominantemente para fins agroindustriais, em cultura rasteira, 

sem tratos culturais sofisticados com o objetivo de reduzir os custos de produção 

(FILGUEIRA, 2008). 

Devido ao grande volume de precipitação pluvial e altas temperaturas durante quase 

todo o ano na região Norte, o cultivo do tomateiro sem o uso de ambiente protegido é de 

grande risco para o produtor (MARTINS et al., 2013), pois o cultivo sucessivo desta cultura 

neste sistema pode levar ao favorecimento do acúmulo e proliferação de alguns patógenos 

habitantes do solo (LUZ et al., 2007).  

A utilização do plástico transparente na cobertura e nas laterais da estufa leva a 

alterações na temperatura, evaporação e umidade em comparação com o ambiente externo, 

representando-se como alternativa para a produção de tomate para consumo in natura 

(SILVA et al., 2011). O cultivo em casa de vegetação propicia a produção ao longo do ano, 

inclusive na entressafra, com ótima qualidade e produtividade. Além disso, favorece a 

colheita, protege o solo, facilita o controle fitossanitário, economiza insumos e melhora as 

condições microclimáticas no interior das estruturas, o que beneficia o desenvolvimento das 

plantas e as protege de intempéries (FILGUEIRA, 2008). 

 

2.5.  Doenças do tomateiro 

A cultura do tomateiro está sujeita a diversos patógenos, como vírus, nematoides, 

bactérias e fungos que podem limitar sua produção. Dentre os vírus, destacam-se os das 

espécies Tomato mosaic virus – ToMV (mosaico comum), Potato virus Y – PVY (risca ou 

mosaico Y), Tomato yellow top virus – ToYTV (topo amarelo) e Tomato bottom yellow leaf 

virus – TBYLV (amarelo baixeiro) (KUROZAWA e PAVAN, 2005).  

As fitobactérias de maior expressão na cultura são: R. solanacearum (murcha 

bacteriana), Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis Smith (cancro bacteriano), 

Xanthomonas spp. (mancha bacteriana) e Pseudomonas syringae pv. tomato (pinta bacteriana 

ou mancha bacteriana pequena). Quanto aos patógenos fúngicos de importância, destacam-se: 

Alternaria solani (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout (pinta preta ou mancha de 
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alternaria), Septoria lycopersici Speg. (septoriose ou mancha de septoria), Leveillula taurica 

(Lev.) Arn. e Oidium lycopersici Cooke & Mass. (oídios), Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) e S. 

minor Jagger (podridão de sclerotínia ou mofo branco), Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

(murcha de fusarium), Verticillium dahliae Kleb. (murcha de verticillium) (KUROZAWA e 

PAVAN, 2005) e Corynespora cassiicola (Berk e Curt) (mancha-alvo).  

Os nematoides das galhas que causam maiores danos à cultura são: Meloidogyne 

incógnita (Kofoid e White, 1919), M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 e M. arenaria 

(Neal, 1889) Chitwood, 1949. As plantas afetadas não crescem e se tornam suscetíveis a 

doenças fúngicas e bacterianas que afetam o sistema radicular das plantas (NAIKA et al., 

2006).  Nesse contexto, CANTU et al. (2009) alertaram para a necessidade de obtenção de 

porta-enxertos resistentes ao nematoide das galhas da espécie M. mayaguensis Rammanh e 

Hirschmann 1988, assim como novas propostas de métodos de controle, uma vez que os 

relatos de ocorrência e danos causados por essa espécie vêm intensificando-se nos cultivos de 

diversas olerícolas no Brasil, inclusive o tomateiro. 

 

2.6.  Murcha-bacteriana 

A R. solanacearum é uma bactéria gram-negativa, transeunte do solo, que afeta ampla 

gama de hospedeiros em mais de 50 famílias botânicas (HAYWARD, 1991). Figura como 

uma das principais doenças que acometem as solanáceas em países de clima subtropical e 

tropical. Na região Norte do Brasil, é a doença de maior importância na cultura do tomateiro, 

limitando a produção em grande parte do ano, chegando a inviabilizar o cultivo não só do 

tomateiro, mas também de diversas espécies de culturas agrícolas (LOPES, 2009; 

HAYWARD, 1991). 

O patógeno apresenta grande diversidade fisiológica, que pode ser agrupada em raças 

de acordo com sua capacidade de infectar diferentes hospedeiros (BUDDENHAGEN et al., 

1962) e em biovares, levando em consideração a utilização de açúcares e álcoois como fontes 

de carbono (HAYWARD, 1991). Com base na análise de dados obtidos a partir do 

sequenciamento da região ITS, do gene mutS e do gene da endoglucanase, FEGAN e PRIOR 

(2005) propuseram nova classificação, baseada em uma subdivisão dos isolados em quatro 

níveis taxonômicos: espécie, filotipos, sequevares e clones. A descrição por biovares é 

comumente utilizada, sendo a biovar 1 predominante na cultura do tomateiro na região Norte, 
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apesar da biovar 3 também ser encontrada infectando o tomateiro, mas em menor frequência 

(COELHO NETTO et al., 2003). 

Na região Amazônica, a doença é grande obstáculo no cultivo de solanáceas, ficando a 

produção destas hortaliças restrita a pequenas hortas. Também é de importância na cultura da 

banana, onde causa doença conhecida como moko, levando a sérias perdas de produção, e até 

abandono de áreas de cultivo (COELHO NETTO et al., 2004). Nas solanáceas, os sintomas 

da doença se iniciam com a murcha das folhas superiores da planta, progredindo rapidamente 

para uma murcha generalizada, sendo mais evidentes no início da frutificação em temperatura 

e umidade altas. No tomateiro, devido ao rápido progresso da doença, a planta morre dois a 

quatro dias após o aparecimento dos sintomas iniciais, sem que ocorra a degradação da 

clorofila (KUROZAWA e PAVAN, 2005).  

A bactéria penetra no hospedeiro através de ferimentos, principalmente através do 

sistema radicular. O patógeno coloniza grande parte dos vasos lenhosos, obstruindo-os, 

dificultando o fluxo de água, o que leva à murcha da planta, que também pode ser causada 

pela liberação de metabólitos na seiva. A diagnose é feita através do “teste do copo”, 

cortando-se uma porção da base do caule afetado que após ser lavada, é mergulhada em água 

no interior de um copo transparente. O teste é positivo quando, após alguns minutos, ocorre o 

escorrimento de um fluxo leitoso, da extremidade do caule em direção ao fundo do copo 

(KUROZAWA e PAVAN, 2005). 

O controle da murcha-bacteriana é difícil devido ao grande número de hospedeiros do 

patógeno, a alta variabilidade genética e a complexa sobrevivência do patógeno no solo. 

Ainda não existem medidas de controle do patógeno de reconhecida efetividade que possam 

ser recomendadas. Entretanto, algumas medidas são comumente citadas para a redução das 

perdas causadas pelo patógeno, como o uso de rotação de culturas com gramíneas, eliminação 

de plantas daninhas suscetíveis, plantio em áreas virgens, solarização, plantio em épocas secas 

com temperaturas baixas, entre outros (KUROZAWA e PAVAN, 2005; LOPES e ÁVILA, 

2005). 

Mesmo efetuando o plantio em áreas recém-desbravadas, a eficácia de controle é 

limitada na Amazônia, uma vez que, segundo PATRÍCIO et al. (2005), R. solanacearum é de 

ocorrência natural nos solos tropicais e sobrevive por longos períodos de tempo, 

independentemente da presença de plantas de tomateiro na área, e além do patógeno infectar 
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uma ampla gama de espécies cultivadas, também pode permanecer em hospedeiras 

espontâneas.  

 

2.7.  A técnica da enxertia 

A enxertia consiste na união de partes de duas plantas por meio da regeneração dos 

tecidos, desenvolvendo a partir daí uma única planta com características desejáveis, 

estabelecendo-se um mutualismo. O enxerto é a planta que se deseja cultivar, geralmente 

susceptível a um patógeno, e o porta-enxerto trata-se de planta resistente a determinado 

patógeno ou outra característica desejável, vigorosa, com boa taxa de crescimento, que 

dificilmente produz frutos de qualidade ou pode ser de outra espécie da que se deseja cultivar 

(WENDLING et al., 2006). 

É grande a variedade de métodos de enxertia utilizados em hortaliças, todos derivados 

basicamente dos métodos de enxertia por aproximação e por estaca. A escolha do método 

deve considerar além das espécies de enxerto e porta-enxerto, as vantagens e desvantagens ao 

produtor. Também é importante considerar que as plantas utilizadas podem apresentar 

velocidade de crescimento diferenciada, o que pode interferir no sucesso da enxertia (PEIL, 

2003). 

A incompatibilidade na enxertia pode ser definida como: a incapacidade de duas 

plantas enxertadas se unirem, a incapacidade de uma planta enxertada crescer normalmente, a 

ocorrência de morte prematura da planta enxertada ou ainda a intolerância fisiológica a nível 

celular. Na literatura são encontrados três tipos de incompatibilidade, sendo: 

incompatibilidade total, incompatibilidade com descontinuidade dos tecidos no ponto de 

enxertia e incompatibilidade sem descontinuidade dos tecidos (SALAYA, 1999; 

FONTANAZZA e BALDONI, 1992). 

O sucesso da enxertia está ligado com a afinidade entre os tecidos próximos ao câmbio 

e a formação do calo cicatricial. Não existe método capaz de predizer o sucesso ou insucesso 

da enxertia entre plantas, mas infere-se que quanto maior a afinidade botânica, maior será a 

compatibilidade entre as plantas. A afinidade relaciona-se com aspectos morfológicos e 

fisiológicos da planta, sendo que a afinidade morfológica se refere ao diâmetro e número dos 

vasos condutores das plantas que se unem, enquanto a afinidade fisiológica está relacionada 

com a composição da seiva e quantidade desta (PEIL, 2003). 
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Entretanto, a relação entre a compatibilidade e incompatibilidade entre duas plantas 

ainda é muito complexa, fato que existe entre estes dois extremos, situações diversas. A 

simples cicatrização da enxertia não está totalmente relacionada à completa compatibilidade 

entre os tecidos. Existem combinações de espécies que cicatrizam no ponto de enxertia, mais 

o crescimento da planta enxertada revela diversas desordens (GOTO et al., 2003). 

Um estudo em que se trabalha com enxertia, principalmente avaliando o potencial de 

porta-enxertos, investigar a fundo o processo de compatibilidade e união entre as plantas é 

essencial. Uma ferramenta para observar as interações entre plantas enxertadas são os cortes 

histológicos na região da enxertia. Segundo MOORE (1984), HARTMANN et al. (1997) e 

TRONCOSO et al. (1999), a união compatível entre as plantas enxertadas compreende de três 

etapas: adesão entre os tecidos; proliferação e entrelaçamento das células na união e 

diferenciação vascular. Isto pode ser observado através de microscopia de cortes histológicos 

na união das plantas. 

SALAZAR (2013), avaliando porta-enxertos na produção de maracujazeiro, observou 

histologicamente os processos de cicatrização e reconstituição vascular das plantas 

enxertadas, concluindo que o calo cicatricial foi formado a partir da proliferação de células 

parenquimáticas do sistema radial, associado ao processo de soldadura entre o enxerto e o 

porta-enxerto. 

Alguns fatores ambientais pós-enxertia estão diretamente ligados à cicatrização entre 

as plantas, destacando-se a temperatura, a umidade e a luminosidade. Segundo PEIL (2003), 

existem fatores determinantes para o sucesso da enxertia, destacando-se: a presença de 

oxigênio no ponto de enxertia, ampla superfície de contato entre as plantas, cuidados 

fitossanitários a se evitar infecções por patógenos nos tecidos expostos e condições 

ambientais pós-enxertia favoráveis. 

 

2.8.  Enxertia em hortaliças 

A produção de mudas enxertadas de hortaliças das famílias Solanaceae e 

Cucurbitaceae é relativamente recente no Brasil. Entretanto, em países como Japão, Holanda e 

Espanha, onde a produção de hortaliças é mais intensiva, grande parte dos produtores adotam 

esta técnica para o controle de doenças causadas por patógenos habitantes do solo, evitando-

se o contato da planta suscetível (enxerto) com o patógeno, o que possibilita a produção de 

plantas hospedeiras mesmo em áreas com presença de patógenos (PEIL, 2003). 
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Tal prática foi desenvolvida na Ásia a fim de controlar patógenos veiculados pelo solo, 

como Fusarium spp. em melancia (Citrullus lanatus L.). Desde então, o uso desta técnica se 

difundiu para outras partes do mundo, sendo predominantemente utilizada nas culturas do 

melão (Cucumis melo L.), pepino (Cucumis sativus L.), tomateiro, pimenta (Capsicum 

annuum L.) e berinjela (Solanum melongena L.) com o objetivo de controlar patógenos 

habitantes do solo, melhorar a qualidade dos frutos e a resposta das culturas ao estresse 

abiótico causado pela baixa ou alta umidade, salinidade, elementos tóxicos e temperaturas 

extremas. Apesar da ênfase da enxertia no Brasil se fundamentar no controle de patógenos 

habitantes do solo, países que utilizam constantemente a técnica e desenvolvem tecnologias, 

já a utilizam buscando outros fins senão o controle de fitopatógenos habitantes do solo (KING 

et al., 2010). 

Mesmo reconhecendo a elevada importância da técnica da enxertia no controle de 

doenças, no Brasil, os trabalhos de pesquisa desta natureza são praticamente inexistentes em 

comparação com outros países, considerando o impulso tomado nos últimos anos pelo cultivo 

protegido de hortaliças (GOTO et al., 2010; LOPES e MENDONÇA, 2014). 

Com o aumento das áreas de cultivo intensivo em ambiente protegido, também vem 

aumentando os problemas relativos à alta incidência de doenças e a salinização do solo, 

limitantes à produção. A técnica da enxertia surge como alternativa para minimizar estes 

problemas através de uso de porta-enxertos, resistentes ou tolerantes a patógenos ou a 

condições adversas do solo (RIZZO et al., 2004). O objetivo principal da enxertia é evitar o 

contato da planta suscetível com o patógeno, presente no solo, isolando-se a variedade 

suscetível do patógeno por meio de porta-enxerto resistente (PEIL, 2003). 

A técnica de enxertia se sobressai diante de outros métodos de controle da murcha- 

bacteriana de eficiência pouco conhecida, como a solarização (BAPTISTA et al., 2007), 

emprego de vapor d’água, aplicações de produtos químicos no solo, e até mesmo sobre a 

técnica da hidroponia em virtude da não necessidade de mudança drástica no manejo da 

cultura (SANTOS, 2003). A rotação de culturas com pastagens por grandes períodos de tempo 

(no mínimo 10 anos) (FILGUEIRA, 2008) é comumente recomendada, entretanto inviabiliza 

o aproveitamento econômico da área com a cultura durante o período da rotação. Como 

desvantagem, a escolha indevida de um porta-enxerto pode levar a problemas na combinação 

enxerto/porta-enxerto, entre eles a falta de adaptação ao ambiente, a baixa qualidade de frutos 

e a quebra de resistência (SIRTOLI et al., 2011). 
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Visando o controle da murcha-bacteriana, o porta-enxerto utilizado pode ser um 

genótipo de tomateiro ou solanáceas resistentes pertencentes a espécies ou gêneros distintos, 

sendo algumas já conhecidas como as “jurubebas” (gênero Solanum subgênero 

Leptostemonum), o jiló (S. aethiopicum L. var. gilo) e a berinjela (GOTO et al., 2003; LOPES 

e MENDONÇA, 2014). Vale salientar que nem todas as espécies possuem características 

morfo-fisiológicas que possibilitam a enxertia, mesmo pertencendo à mesma família botânica 

sendo, por vezes, observada incompatibilidade entre espécies da mesma família (PEIL, 2003). 

Contudo, a utilização de acessos de tomateiro como porta-enxerto, apesar de possuir 

compatibilidade e facilitar a enxertia, não oferece proteção tão alta como àquela obtida 

quando se utiliza porta-enxertos de outras espécies e gêneros da família Solanaceae. Isso se 

deve porque os híbridos de tomateiro existentes no mercado possuem resistência incompleta, 

variando de efetividade de acordo com as condições ambientais e a agressividade do isolado 

bacteriano (LOPES, 2009). Por esta razão, na Amazônia onde as condições ambientais são 

propícias e a variabilidade do patógeno é grande devida sua ocorrência natural nos solos 

(COELHO NETTO et al., 2004), combinações de tomateiro-tomateiro raramente são 

eficientes.  

A fragilidade de porta-enxertos comerciais de tomateiro foi observada por LOPES et 

al. (2015) que, avaliando a resistência dos híbridos comerciais “Guardião”, “Muralha”, 

“Protetor” e “Magnet” sobre isolados de R. solanacearum, utilizando como testemunha 

resistente, a linhagem “Hawaii 7996” e como testemunha suscetível, a linhagem “L 390”, 

observaram que em condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno na presença de 

isolados altamente virulentos, a enxertia não foi efetiva. Os resultados indicaram ainda que 

alguns híbridos comerciais disponíveis no mercado ofereceram significativa proteção contra a 

murcha-bacteriana em baixa densidade de inóculo e/ou em condições desfavoráveis à doença. 

Concluíram ressaltando que outras espécies de Solanum deveriam ser avaliadas como porta-

enxertos mais efetivas na proteção contra maior número de patógenos, como genótipos de 

berinjela, jiló, cubiu (S. sessiliflorum Dunal) e jurubeba (Solanum spp.). 

Neste sentido, LOPES (2009) afirma que a enxertia sobre outra solanácea diferente do 

tomateiro como, por exemplo, jurubeba proporciona melhor nível de proteção à murcha-

bacteriana, porém requer nível de planejamento melhor visando à sincronização do plantio do 

enxerto e porta-enxerto, além da possibilidade de ocorrência de incompatibilidade entre 

ambos. 
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O uso de solanáceas silvestres como porta-enxerto data da metade do século XX no 

Japão, onde a berinjela cultivada teria sido enxertada em uma espécie de berinjela silvestre (S. 

integrifolium Poiret). Por sua vez, nos EUA, Datura stramonium L. foi utilizada como porta 

enxerto em tomateiro visando o controle de patógenos habitantes do solo, entretanto, não 

prosperou em função do alto investimento de mão de obra e o acúmulo de alcalóides nos 

frutos provindos dos tecidos do porta-enxerto (KUBOTA et al., 2008). No Brasil, os 

primórdios da utilização de enxertia em tomateiro datam de 1950 na Região Norte, quando 

imigrantes japoneses utilizaram solanáceas nativas visando o controle da murcha-bacteriana 

(GALLI et al., 1968). 

No Brasil, é grande o número de espécies de solanáceas silvestres, que apesar de não 

serem exploradas comercialmente possuem potencial para uso em programas de 

melhoramento genético por apresentarem genes de resistência a fitopatógenos, pragas e 

estresses abióticos e bióticos (MIRANDA et al., 2010). 

A seguir, serão comentadas algumas espécies de solanáceas com uso potencial como 

porta-enxertos em tomateiro para proteção contra a murcha-bacteriana ou melhoria das 

características agronômicas.  

 

2.9.  Porta-enxertos potenciais 

2.9.1. Jiló  

O jiló é uma planta arbustiva com caule semi-lenhoso, resistente, que ultrapassa 1m de 

altura. É vigorosa e apresenta ramificação lateral bem desenvolvida. Os frutos, consumidos 

imaturos, apresentam sabor amargo característico. Adapta-se a variados tipos de solo, sendo 

bem mais rústica em comparação às demais solanáceas cultivadas (FILGUEIRA, 2008). 

AD’VINCULA MEDEIROS et al. (2011), avaliando a resistência à murcha-bacteriana 

dos tomateiros híbridos Ogata, Fukuju, Rally e Gold e a variedade não híbrida Santa Bárbara 

enxertados em jiló em sistema de cultivo protegido no estado do Acre, relataram porcentagem 

de compatibilidade de 95% a 98% entre os tratamentos. Neste estudo, as variedades 

enxertadas apresentaram aspectos saudáveis e produtividade duas vezes superior que as 

plantas pé franco. Concluíram que o porta-enxerto S. aethiopicum apresentou resistência à R. 

solanacearum, pois todas as plantas não apresentaram sintomas da murcha-bacteriana, 

mostrando-se que o jiló era promissor para ser utilizado como porta-enxerto para o controle 

da doença. 
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Tal resultado vai de encontro com o descrito por GOTO et al. (2003), que considera S. 

aethiopicum como suscetível a murcha-bacteriana. Em contrapartida, FILGUEIRA (2008) 

descreve que a variedade de jiló Tinguá apresenta resistência à doença. Deste modo, observa-

se que a resistência à murcha-bacteriana pode ocorrer em função da variedade ou acesso, e 

não da espécie em si. 

SIMÕES et al. (2014) verificaram que o porta-enxerto de jiló, variedade Morro 

grande, enxertado com o tomateiro IPA-6 por meio dos métodos de fendas dupla e simples, 

apresentou compatibilidade de enxertia. Observaram ainda que o método da fenda dupla 

conferiu maior índice de pegamento em todos os tratamentos avaliados. 

 

2.9.2. Cubiu  

O cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal.) é uma planta que apresenta altura variável 

entre 0,5 m e 2,0 m, dependendo do genótipo. O caule geralmente é cilíndrico, com diâmetro 

variando entre 2,1 cm e 5,9 cm. O comprimento das folhas varia entre 45 cm a 58 cm, na 

maturidade. Por ser originário da Amazônia, possui ótima adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas desta região (SILVA FILHO, 2002). 

ZEIST (2015) avaliando a enxertia do tomateiro cultivar Santa Cruz Kada sobre o 

cubiu, recomendou a utilização do método de enxertia em fenda cheia. O pesquisador relata 

que houve aumento do ºBrix dos tomates colhidos, porém com redução da produtividade em 

relação aos tratamentos Solanum habrochaites S.Knapp & D.M.Spooner e os acessos de mini-

tomate RVTC 57 e 0224-53, mas produção igual à testemunha.  

FERNANDES (2016), avaliando cubiu, jurubeba e tomateiro Yoshimatsu como porta-

enxertos na cultura do tomateiro para o controle de murcha-bacteriana, cita que tomateiros 

enxertados em cubiu não desenvolveram os sintomas da doença, podendo ser indicado para a 

produção de mudas e plantios em áreas com a presença do patógeno.  

 

2.9.3. Jurubebão  

O jurubebão (S. lycocarpum St. Hil.), também conhecido como lobeira, fruto-de-lobo, 

berinjela-do-mato, é uma árvore pequena ou grande arbusto de 3 m a 5 m de altura, que possui 

copa arredondada com numerosos espinhos nos ramos. É nativa do Brasil, em áreas do 

cerrado, mas também ocorre na Amazônia, sendo considerada uma planta daninha adaptada 

aos dois biomas (LORENZI e ABREU MATOS, 2002). 
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FARIAS et al. (2013), avaliando a produtividade e a compatibilidade de enxertia em 

tomateiro variedade Santa Adélia em cultivo orgânico sobre diferentes porta-enxertos de 

espécies de solanáceas, dentre elas o jurubebão, verificaram que esta espécie apresentou boa 

compatibilidade com o tomateiro cultivado, maior produtividade, dentre outros caracteres, se 

mostrando como alternativa para utilização como porta-enxerto. 

Em contrapartida, SIMÕES et al. (2014) observaram que houve características de 

incompatibilidade entre o tomateiro como enxerto e o jurubebão como porta-enxerto, não 

recomendando o uso desta planta como porta-enxerto para tomateiro. 

 

2.9.4. Jurubeba Juna  

A jurubeba juna ou jurubeba vermelha (S. stramonifolium Jacq.), é um subarbusto que 

pode atingir até 3 m de altura, com ramos providos de acúleos retos ou encurvados de acordo 

com a idade do ramo, amplamente distribuída na bacia amazônica do Peru e Colômbia até as 

Guianas, sendo planta muito conhecida pelos indígenas de toda esta região (RASCIO et al., 

2002). 

Em trabalho desenvolvido por LOPES e MENDONÇA (2016), a espécie apresentou 

potencial promissor como porta-enxerto visando o controle da murcha-bacteriana. Dos 26 

acessos avaliados da espécie, todos apresentaram resistência quando inoculados com isolados 

altamente virulentos do patógeno, indicando que dentre todas as espécies da família 

Solanaceae, S. stramonifolium é a que apresenta maior grau de estabilidade de resistência à 

doença, característica que pode ser explorada para uso direto como porta-enxerto, com o 

inconveniente da existência de espinhos, o que dificulta o procedimento da enxertia. 

SIMÕES et al. (2014), avaliando a compatibilidade de tomateiro em diferentes porta-

enxertos e métodos de enxertia, observaram que dentre os porta-enxertos avaliados, a 

jurubeba vermelha foi o que obteve os melhores resultados de índice de mudas sobreviventes, 

e o maior desenvolvimento do diâmetro do enxerto. 

FARIAS (2012), avaliando diferentes solanáceas como porta-enxerto em tomateiro 

Santa Adélia, observou o melhor resultado numérico de produtividade quando utilizado a 

jurubeba vermelha, com 50.060 kg ha-1, mas não diferiu significativamente dos tratamentos 

jurubebão e jiló, concluindo que o porta-enxerto tem potencial para viabilizar o cultivo do 

tomateiro no estado do Acre, mas ainda é necessário a realização de novos estudos visando 

aprimorar seu uso como porta-enxerto. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  Geral 

Avaliar a potencialidade do uso de espécies de solanáceas como porta-enxerto em 

tomate comercial sobre características agronômicas e no controle da murcha-bacteriana. 

3.2.  Específicos 

Estimar o índice de pegamento da enxertia e a compatibilidade entre os porta-enxertos 

avaliados e o enxerto utilizado. 

Identificar porta-enxertos que propiciaram maior produtividade, desenvolvimento 

vegetativo, qualidade e melhores características físico-químicas de frutos de tomateiro. 

Identificar porta-enxertos resistentes à murcha-bacteriana na cultura do tomateiro. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Instalação experimental 

4.1.1 Localização 

O experimento foi instalado em ecossistema de terra firme, na Estação Experimental 

de Hortaliças (EEH) Alejo Von Der Pahlen, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

localizada no km 14 da Rodovia Estadual AM-010, no município de Manaus, AM. O local 

onde o experimento foi instalado se encontra aproximado à coordenada geográfica 

03º15’19,3”S e 60º14’23,2”W. O clima local é caracterizado como “Afi” segundo Köppen, 

registrando média anual de precipitação de 2.450 mm, temperatura média de 27 ºC (entre 24-

30 ºC), com uma estação seca pronunciada entre os meses de julho a outubro (RIBEIRO, 

1976).  

Possui solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo. Amostra composta deste 

solo em profundidade de 0-20 cm foi retirada e levada para caracterização química e física no 

Laboratório de Solos da Universidade Federal do Amazonas (Tabela 1). 

Tabela 1. Propriedades físicas e químicas do Latossolo Amarelo Distrófico do local do experimento. 

pH  Ca Mg Al  P K B 
CaCl2  cmolcdm-3  mg dm³ 

     
6,4  5,6 1,8 0  540 260 0,8 

H+Al T t  V m  Argila  Areia  Silte 
cmolcdm-3  %  % 

          
1,3 9,37 8,07  86,12 0  13,2 84,4 2,4 

H+Al: acidez Potencial; T: capacidade de troca de cátions potencial; t: capacidade de 
troca de cátions efetiva; V: saturação por bases; m: saturação por alumínio. 

 
O solo do local é historicamente infestado por R. solanacearum, em virtude das 

sucessivas conduções de experimentos sobre a área com espécies suscetíveis, entre elas o 

próprio tomateiro, uma vez que no local é conduzido o programa de melhoramento genético 

do tomateiro desde o ano de 1976, sendo a contaminação do local pelo patógeno 

constantemente relatada (PENA et al., 2010; MARTINS et al., 2013). 

  

4.1.2 Delineamento experimental 

O experimento foi composto de seis tratamentos, constituídos por porta-enxertos da 

espécie cubiu, acesso 7 do banco de germoplasma do INPA; duas cultivares de jiló, a 

Comprido Verde Claro (CVC) e a Morro Grande (MG); jurubebão e jurubeba juna, ambos 

acessos silvestres coletados em área de capoeira no município de Rio Preto da Eva/AM, e a 
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testemunha representada pelo pé franco do tomateiro variedade Santa Cruz Kada, considerado 

como padrão de reação de susceptibilidade à murcha-bacteriana (Tabela 2).  

Tabela 2. Composição dos tratamentos avaliados no experimento. 
Tratamentos Porta-enxerto Enxerto 
1 Cubiu Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
2 Jiló Comprido Verde Claro Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
3 Jiló Morro Grande Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
4 Jurubebão Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
5 Jurubeba Juna Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
6* Pé franco do Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada 
* Para avaliação do Índice de Pegamento, Altura da Planta e Número de folhas aos 15 dias após o transplantio, o tratamento 

testemunha utilizado foi o Tomateiro Cv. Santa Cruz Kada. 

Todos os porta-enxertos foram enxertados na cultivar Santa Cruz Kada. A cultivar foi 

auto enxertada para a determinação do índice de pegamento, número de folhas e altura da 

planta aos 15 dias após o transplantio. Os tratamentos foram dispostos em delineamento 

experimental em blocos ao acaso, com quatro repetições, e cada parcela de 2,7 m² foi 

constituída de cinco plantas. 

 

4.1.3 Preparo da área  

O preparo do solo para a instalação do experimento foi realizado com o auxílio de um 

microtrator equipado com enxada rotativa. O levantamento dos canteiros foi realizado 

manualmente com o auxílio de enxadas (Figura 1).  

 A  B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Preparo do solo (A); levantamento dos canteiros e preparação de sistema de irrigação e tutoramento 
(B). 

Foi realizada adubação de plantio balanceada (Tabela 3), de acordo com o preconizado 

por RIBEIRO et al. (1999) para a cultura do tomateiro em ambiente protegido, aplicada 10 

dias antes do transplantio das mudas, e incorporada ao solo com uso de enxadas. Também foi 

aplicada e incorporada ao solo, adubação orgânica com o uso de dois litros de esterco de 

galinha por metro linear de canteiro, 30 dias antes do transplantio.  
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Tabela 3. Adubação de plantio realizada de acordo com a análise de solo e recomendações de 
RIBEIRO et al. (1999). 

Nutrientes N P (P2O5) K (K2O) B Zn 
 kg ha-1  g planta-1 kg ha-1 

 g planta kg ha-1 
 g planta kg ha-1  kg ha-1  

 10 0,54 210 11,334 20 0,11 2 4 
         
Fontes Uréia*    Superfosfato Simples** KCl*** FTE 12**** 
 kg ha-1  g planta-1 kg ha-1 

 g planta kg ha-1 g planta kg ha-1 
 g planta 

 22,22 0,12 1166,66 63 33,33 1,8 60 3,24 
         
*Uréia: 45% de N; **Superfosfato simples: 18% de P2O5, 20% de Ca, 10% de S; ***Cloreto de Potássio: 
60% de K2O; ****FTE 12: 3% de Fe, 9% de Zn, 2% de Mn, 0,8% de Cu, 1,8 % de B e 0,1% de Mo. 

 

4.1.4 Produção das Mudas 

Para a obtenção das plantas matrizes utilizadas no experimento, as mudas dos porta-

enxertos foram produzidas em casa de vegetação, em bandejas de poliestireno de 128 células 

preenchidas com substrato comercial, com duas a três sementes por recipiente (Figura 2), na 

profundidade de 3-5 mm (15/12/2016). Aos 10 dias após a emergência, foi realizado o 

desbaste, deixando apenas uma planta por recipiente, através de corte com tesoura. A cultivar 

comercial utilizada como enxerto (Santa Cruz Kada) foi semeada 25 dias após a semeadura 

dos porta-enxertos, sendo produzidas em bandeja de poliestireno expandido de 128 células, 

preenchidas com substrato comercial Vivatto Slim Plus®, utilizando-se duas sementes por 

célula, em profundidade de 3-5 mm, e as plântulas foram desbastadas 10 dias após a 

emergência, assim como realizado nos porta-enxertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  C 

 B 
 
 
 
 

Figura 2. Preparo das mudas dos porta-enxertos (A) e dos enxertos (B) e vista geral do 
local de preparo das mudas (C). 
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As bandejas e recipientes foram irrigados duas vezes por dia, com a utilização de 

microaspersores, evitando o acúmulo de água sobre as mesmas, visando minimizar ao 

máximo a ocorrência de tombamento das plântulas. A distinção entre as datas de semeadura 

dos porta-enxertos em relação ao enxerto se deu em virtude da diferença entre a velocidade de 

germinação e o crescimento das espécies. 

Aos 50 dias e 25 dias (03/02/2017) após a semeadura dos porta-enxertos e do enxerto 

(cultivar Santa Cruz Kada), respectivamente, quando as plântulas do enxerto apresentavam de 

quatro a cinco folhas verdadeiras, foi procedido a enxertia. O método de enxertia utilizado foi 

em garfagem do tipo fenda cheia, que consiste em seccionar transversalmente o porta-enxerto 

acerca de 6 cm de altura, e realizar a abertura de uma fenda longitudinal de 1,5 cm de 

profundidade. No preparo do enxerto, secciona-se transversalmente a muda na altura das 

folhas cotiledonares, fazendo-se um corte em bisel duplo na extremidade inferior do caule de 

modo a formar uma “cunha”, introduzindo-a imediatamente na fenda do porta-enxerto 

(LOPES e MENDONÇA, 2014) (Figura 3).  

Para a realização dos cortes durante as enxertias, foram utilizadas lâminas de aço 

carbono devidamente desinfestadas com álcool 70%. Após a enxertia, as plantas foram 

fixadas com o uso de clips plásticos, próprios para o uso em enxertia de hortaliças (Figura 3). 

Após a enxertia, as plantas foram acondicionadas em ambiente sombreado, sob bancada em 

casa-de-vegetação, visando favorecer o pegamento da enxertia. 

 

 A  B 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 6 cm 
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 C  
 
 
 
 
                                            1,5 cm 

 D 

E F 

 G          H 

Figura 3. Passo a passo da enxertia. Porta enxerto (Jiló Comprido Verde Claro) pronto para enxertia 
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aos 50 dias após o plantio (A); secção transversal do porta-enxerto a 6 cm do colo (B); abertura de 
fenda longitudinal de 1,5 cm de profundidade (C); secção transversal do enxerto acima das folhas 
cotiledonares (D); corte em “cunha” da extremidade inferior do enxerto (E); introdução da “cunha” 
formada no enxerto na fenda do porta-enxerto (F); fixação das plantas com clip plástico (G); mudas 
enxertadas (H). 

Durante os primeiros 10 dias após a enxertia, as plantas foram mantidas em ambiente 

sombreado visando diminuir a incidência de luz e a desidratação das plantas. Após este 

período, as plantas foram dispostas em ambiente claro por mais 5 dias, estando aptas para o 

transplantio aos 15 dias após a enxertia. 

4.2 Condução experimental 

4.2.1 Transplante das mudas 

O plantio foi realizado em casa-de-vegetação tipo capela, com 20 m de comprimento 

por 6 m de largura, coberta com filme de polietileno transparente de 150 µm de espessura e 

2,0 m de pé direito. Aos 15 dias após a enxertia, as mudas foram transplantadas para canteiros 

em espaçamento de 0,6 m entre plantas e 0,9 m entre canteiros.  

 

 A 
 
 
 
                                      0,9 m 
 
 
 
                                                  0,6 m 

 B 

Figura 4. Detalhe do espaçamento utilizado (A); detalhe do sistema de 
irrigação por gotejamento (B). 
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4.2.2 Manejo da cultura 

O fornecimento de água foi realizado por meio de irrigação por gotejamento com uso 

de fitas gotejadoras, duas vezes ao dia (Figura 4). O transplante das mudas ocorreu no dia 

18/02/2017, tendo fim a condução do experimento em campo, 120 dias após esta data 

(18/06/2017). As plantas foram conduzidas com duas hastes, e tutoradas verticalmente com 

fitilhos, e tiveram as brotações laterais destacadas manualmente à medida que surgiram 

(Figura 5). 

 A   B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figura 5. Cultivo protegido de tomateiro cultiva Santa Cruz Kada. Tutoramento vertical com fitilhos (A); detalhe 
do sistema de condução com duas hastes (B). 

Ao longo do ciclo da cultura, foi monitorado diariamente o aparecimento de pragas e 

doenças nas plantas. O controle fitossanitário foi realizado conforme recomendações usuais 

para a cultura do tomateiro para mesa, por meio de pulverizações de fungicidas e inseticidas 

registrados para o controle de doenças e pragas, com o uso de pulverizador manual costal. 

Visando a prevenção da incidência de doenças fúngicas, foi realizada a aplicação quinzenal de 

fungicida à base de Metiram e Piraclostrobina, e para o controle de pragas foi utilizado o 

inseticida à base de Imidacloprid.  

As adubações de cobertura foram realizadas em 6 parcelas quinzenais, aos 15, 30, 45, 

60, 75, 90 dias após o transplantio, por meio de fertirrigação, de acordo com o preconizado 

por RIBEIRO et al. (1999) para a cultura do tomateiro em ambiente protegido (Tabela 4). Os 

fertilizantes solúveis foram previamente dissolvidos em caixa d’água de 500 L, e a solução 

foi, posteriormente, bombeada ao sistema de irrigação por gotejamento. 

Tabela 4. Adubação de cobertura realizada por meio de fertirrigação com uso de fertilizantes solúveis, 
de acordo com a análise de solo e recomendações de RIBEIRO et al. (1999). 

DAT* N P (P2O5) K (K2O) 
 kg ha-1  kg ha-1  kg ha-1  
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15 10 90 30 
30 10 0 30 
45 20 0 40 
60 20 0 40 
75 15 0 30 
90 15 0 10 
Fontes Uréia*** MAP Nitrato de Potássio 
 Kg ha-1 Kg ha-1  Kg ha-1 
15 0 200 68,2 
30 2,5 0 68,2 
45 18,2 0 90,9 
60 18,2 0 90,9 
75 13,6 0 68,2 
90 13,6 0 22,7 
*Fosfato Monoamônico: 45% de P2O5 e 9% de N; **Uréia: 45% de N; Nitrato de Potássio: 44% 
de K2O e 13% de N. 

Para suplementar o fornecimento de cálcio e boro durante o período de maior demanda 

das plantas (floração e formação de frutos), visando diminuir a incidência de podridão apical, 

foi utilizado o fertilizante foliar comercial SETT (Stoller®). A aplicação foi realizada 

semanalmente, com uso de 2 mL do produto para 20 litros de água, buscando direcionar a 

calda diretamente às flores e frutos. A composição do fertilizante encontra-se na Tabela 5. 

Tabela 5. Teor de nutrientes do fertilizante foliar comercial utilizado. 

Nutriente % g/L 

N 5 72,5 

Ca 10 145 

B 2 29 

Para o controle das plantas daninhas foram realizadas capinas, arranquio manual e 

amontoas que vieram a se instalar no local, sem que a amontoa cobrisse completamente o 

porta-enxerto e atingisse o enxerto, impedindo a contaminação deste com a murcha-

bacteriana. 

4.3 Análises experimentais 

4.3.1 Pegamento e compatibilidade. 

Aos 15 dias após a enxertia, antes do momento do transplantio definitivo, foi avaliado 

o Índice de Pegamento (IP), obtido através da contagem dos enxertos cicatrizados, expresso 

em porcentagem; altura da planta (AP-15), determinada a partir da medida do colo até a gema 

apical, por meio de fita métrica (cm) e número de folhas (NF), considerando apenas as folhas 
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totalmente expandidas. Para a determinação destes parâmetros, a testemunha utilizada foi a 

cultivar Santa Cruz Kada auto enxertada. 

Aos 30, 60, 90 e 120 dias após o transplantio foram determinados o diâmetro do caule 

do porta-enxerto (DPE), o diâmetro do caule do enxerto (DE) e o diâmetro do ponto de 

enxertia (DPOE), mensurados com o auxílio de um paquímetro digital, aproximadamente 1cm 

abaixo e acima do ponto de enxertia, e sobre este ponto, respectivamente (Figura 6).  

 A B 
 
 

 

 C 

Figura 6. Determinação dos diâmetros do enxerto (A), do ponto de enxertia (B) e do porta-
enxerto (C). 

Foi calculado o Índice de Compatibilidade (IC) entre as plantas, obtido por meio da 

relação entre os diâmetros do caule do enxerto e do caule do porta-enxerto, sendo considerado 

índice ideal, aquele próximo a 1 (um) (FARIAS, 2012; SIMÕES et al., 2014; FARIAS et al., 

2013).  

 

4.3.2 Características agronômicas 

Após o início da maturação, os frutos foram colhidos, regularmente, considerando os 

que apresentaram a cor vermelha cobrindo entre 10 a 30% da superfície. De acordo com a 

Portaria nº 553, de 30 de agosto de 1995, do Ministério da Agricultura (MAPA, 2005), foram 

considerados frutos comerciáveis aqueles com diâmetro acima de 40 mm e sem defeitos 

graves (podridão, rachado, lóculo aberto ou podridão apical). Os frutos com defeitos graves 

ou com diâmetro transversal menor que 40 mm foram considerados como refugo. 
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Figura 7. Frutos maduros de tomateiro Cultivar Santa Cruz Kada, prontos para a colheita (A), com 
podridão apical (B) e com rachaduras (C). 

 Em seguida, os frutos foram contados e pesados com auxílio de balança de precisão 

portátil, com precisão de 0,1 g, e medidos com paquímetro digital profissional Security®, para 

a determinação dos seguintes parâmetros: 

Número total de frutos (NTF) determinado pela soma de todos os frutos, número de 

frutos refugo (NFR), determinado pela soma dos frutos refugo, e o número de frutos 

comerciáveis (NFC), determinado pela subtração entre o NTF e NFR. A produção de frutos 

comerciáveis (PFC) (kg planta-1) e a produção de frutos refugo (PFR) (kg planta-1) foram 

determinadas pela pesagem da produção acumulada dos frutos comerciais e refugo. Também 

foi contabilizada a massa média dos frutos comerciais (MMFC) (g fruto-1), obtida através da 

relação entre NFC e PFC, a massa média dos frutos refugos (MMFR) (g fruto-1), obtida 

através da relação entre NFR e PFR, e os diâmetros vertical (DV) e horizontal (DH) dos 

frutos, em mm. 

Para a estimativa da produtividade (PT) foi utilizado o índice de área útil por hectare, 

multiplicando-se a produção de frutos comerciáveis (PFC) pelo número de plantas por 

hectare, levando-se em consideração o espaçamento utilizado no plantio em campo (0,6 m x 

0,9 m). 

Ao longo do ciclo da planta foi avaliada a altura da planta (cm), determinada aos 30 

(AP-30) e 60 (AP-60) dias após o transplantio, medindo-se a altura compreendida entre a 

região do coleto até o ápice da planta, com o auxílio de fita métrica.  

 

4.3.3 Qualidade dos frutos 

Para determinar as características físico-químicas dos frutos, foram coletados ao acaso 

após a estabilização da produção, cinco frutos comerciais de cada tratamento a cada 7 dias 

(07/05/2017, 14/05/2017 e 21/05/2017). Estes frutos foram acondicionados em bandejas de 
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poliestireno expandido até o pleno amadurecimento, sendo submetidos a análises no 

Laboratório de Análises de Alimentos do INPA, de modo a obter: sólidos solúveis totais 

(SST), pH da polpa (pH), acidez titulável (AT) e relação entre sólidos solúveis e acidez 

titulável (SS/AT). As análises realizadas foram procedidas de acordo com o recomendado por 

ZENEBON et al. (2008), conforme descrito abaixo. 

O teor de sólidos solúveis foi determinado após a trituração do fruto em liquidificador 

por 3 minutos até a completa homogeneização, sendo transferidas 3 a 4 gotas da polpa 

triturada obtida para o prisma do refratômetro digital Reichert ® AR 200, sendo os valores 

expressos diretamente em ºBrix, corrigidos pela temperatura de acordo com a recomendação 

do fabricante do aparelho (Figura 8). 

   
 

  

Figura 8. Determinação de Sólidos solúveis totais. 

O pH da polpa foi quantificado diretamente por meio de leitura de polpa triturada 

acondicionada em béquer de 100 mL, por meio de potenciômetro digital marca QUIMIS®, 

modelo 400AS, devidamente calibrado com soluções tampão de pH 4,7 e 10, em temperatura 

de 25 0C ± 2 0C (Figura 9). 

    

 
Figura 9. Determinação do pH da polpa. 

A acidez titulável foi determinada por meio de titulação com solução padrão de NaOH 

a 0,1 N em bureta de 25 mL, de 5,0 g da polpa triturada adicionada de 50 mL de H2O 

destilada e 02 gotas do indicador fenolftaleína em Erlenmeyer de 125 mL, obtendo-se o ponto 

de viragem quando a solução atingiu coloração rósea persistente por trinta segundos (Figura 

10).  
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                        + 50 ml H2O 
       + 2 gotas de fenolftaleína 

 

 

 

 

 

Figura 10. Determinação de Acidez Titulável. 

Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido cítrico, assumindo ser este o 

ácido orgânico presente em maior quantidade nos frutos de tomate, conforme descrito por 

ZENEBON et al. (2008), com o uso da seguinte fórmula: 

AT (% de ácido cítrico)  

 Onde: 

 V: volume da solução de NaOH gasto na titulação, em mL; 

 M: molaridade da solução de hidróxido de sódio; 

 P: massa da amostra em g; 

 PM: peso molecular do ácido cítrico em g; 

 n: número de hidrogênios ionizáveis; 

 F: fator de correção da solução de NaOH. 

Foi obtido o ‘sabor’ pela relação entre sólidos solúveis e acidez titulável, como 

descrito por KADER et al. (1978). 

 

4.3.4 Incidência da murcha-bacteriana 

A incidência da murcha-bacteriana foi avaliada semanalmente a partir da primeira 

ocorrência de planta murcha, por meio da contagem das plantas murchas (NODA, et al., 

1986; MAROUELLI et al., 2005; BAPTISTA et al., 2007). Foram registradas as plantas 

afetadas pela doença, considerando como planta murcha aquela que apresentasse mais de 50% 

das folhas murchas, de modo a acompanhar o progresso da doença ao longo do tempo e 
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construção das curvas de progresso da doença. As plantas foram submetidas a teste de 

exsudação para a confirmação da etiologia bacteriana (LIMA et al., 2010).  

Os valores da incidência da doença (ID), expressos em porcentagem, foram estimados 

através da fórmula: 

x 100 

Onde: 

PD: Número de plantas com sintomas de murcha-bacteriana; 

PT: Número total de plantas. 

A ocorrência da primeira planta murcha se deu no dia 01/04/2017, sendo iniciado o 

registro da ID semanalmente a partir desta data até a 15ª semana, quando houve incidência da 

doença na última planta afetada, tendo fim o experimento na 16ª semana. As combinações de 

plantas que apresentaram ausência de incidência da murcha-bacteriana no final do ciclo foram 

consideradas resistentes, conforme variação do método descrito por KURIYAMA (1975).  

Foi realizada a seleção de 10 plantas murchas, ao acaso, que foram utilizadas para o 

isolamento do patógeno, com a finalidade de diagnóstico da doença e preservação do 

patógeno para posterior caracterização. Procedeu-se a retirada de cerca de 8 cm da base do 

caule destas plantas, que foram lavados com água e detergente, enxaguados e secos com papel 

toalha, e flambados em álcool absoluto por duas ou três vezes (ROMEIRO, 2001). 

Dentro de uma câmara de fluxo, foi realizado o isolamento, por meio da exsudação em 

tubos de ensaio contendo água destilada esterilizada. Os fragmentos do caule foram mantidos 

nessa condição por cerca de 10 minutos, garantindo-se a descida do fluxo bacteriano até que a 

água tornasse relativamente turva. Após este período, o órgão vegetal foi retirado do tubo de 

ensaio, e com auxílio de uma alça plástica, foi realizado o semeio da suspensão bacteriana 

pelo método de estrias e riscas, em meio Kelman ou de cloreto de trifenil tetrazólio-TZC 

(KELMAN, 1954). As placas foram mantidas a ± 28 ºC, e, posteriormente, as colônias 

virulentas (aparência fluida e esbranquiçada, de forma pouco definida, com o centro róseo ou 

avermelhada) foram repicadas para preservação em água destilada esterilizada, a 22 ºC 

(KLEMENT et al., 1990).  
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Figura 11. Isolamento do Patógeno. 
  

4.3.5 Análise morfológica e histológica do calo cicatricial 

Para a realização da análise morfológica e histológica do calo cicatricial, foi 

reproduzido experimento idêntico ao descrito acima. O transplantio das mudas ocorreu em 

18/08/2017, e as plantas foram processadas 60 dias após o transplantio (18/09/2017), quando 

se encontravam em pleno desenvolvimento vegetativo, floração e frutificação. A observação 

morfológica foi realizada em plantas de cada tratamento, por meio de fotografias digitais, 

analisando-se possíveis alterações morfológicas na região da enxertia ou em outras partes da 

planta, nos diferentes tratamentos. 

Para a análise histológica, os caules na região do calo cicatricial dos tratamentos, 

aproximadamente 3 cm acima e 3 cm abaixo do calo, foram colhidos e fixados ainda fresco, 

utilizando-se como fixador o FAA, composto por solução de 85% de Álcool 70%, 10% de 

Formalina (37-40%) e 5% de Ácido Acético Glacial, com volume de fixador superior a 10 

vezes o volume dos caules, por um período de 24 horas.  

Posteriormente, os caules foram clivados com uso de lâmina metálica, reduzindo os 

tecidos a aproximadamente 3 mm a 5 mm, e acondicionados em cassetes histológicos 

devidamente identificados, e posteriormente levados ao Processador de Tecidos Leica® por 

um período de 13 horas, com a utilização do protocolo descrito na Tabela 6 (JUNQUEIRA e 

JUNQUEIRA, 1983). Os caules não utilizados foram inseridos em álcool 70%, onde 

permaneceram estocados. 
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Tabela 6. Protocolo utilizado para o processamento dos tecidos. 

Passo Estágio Reagente Duração 

1 Desidratação Álcool 70% 1 h 

2 Desidratação Álcool 80% 1 h 

3 Desidratação Álcool 90% 1 h 

4 Desidratação Álcool 95% 1 h 

5 Desidratação Álcool 100% 1 h 

6 Desidratação Álcool 100% 1 h 

7 Desidratação Álcool 100% 1 h 

8 Desidratação Álcool 100% 1 h 

9 Clarificação Xilol I 1 h 

10 Clarificação Xilol II 1 h 

11 Impregnação Parafina I 1 h 

12 Impregnação Parafina II 2 h 

 

Para a formação dos blocos, foi utilizado a Central de Inclusão Leica EG1150H. Logo 

após o processamento, os moldes foram preenchidos com parafina líquida pré-aquecida, e os 

fragmentos foram incluídos na parafina. A microtomia foi realizada com o Micrótomo 

Rotatório Leica RM2245, onde foram realizados cortes do bloco resfriado de 

aproximadamente 4 µm de espessura, e estes cortes foram levados a banho-maria de 40 ºC, e 

transferidos para lâmina de microscopia identificadas, que foram dispostas em suporte de 

madeira para secar. 

 

  A           
 
 
 
 

B 
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  C  D 

Figura 12. Processamento e microtomia dos tecidos. Processador de tecidos (A), Central de 
inclusão (B), micrótomo rotatório (C) e procedimento de desparafinização, hidratação e 
coloração dos cortes (D). 

 

Posteriormente, os cortes inseridos nas lâminas foram corados. Neste procedimento, 

procedeu-se a desparafinização e hidratação dos cortes, que foram corados em solução de 

Hematoxilina de Harris e Eosina (JUNQUEIRA e JUNQUEIRA, 1983), seguindo o protocolo 

descrito na Tabela 7. 

Tabela 7. Protocolo para desparafinização, coloração e hidratação dos cortes histológicos. 
Etapa Estágio Agente Duração 

1  Desparafinização Estufa 45º C 40 min 

2 Desparafinização Xilol I 10 min 

3 Desparafinização Xilol II 10 min 

4 Hidratação Álcool Etílico 100 % 5 min 

5 Hidratação Álcool Etílico 80 % 5 min 

6 Hidratação Álcool Etílico 70 % 5 min 

7 Hidratação Álcool Etílico 50 % 5 min 

8 Lavagem Água 7 min 

9 Coloração Hematoxilina 3 min 

10 Lavagem  Água Corrente  2 min 

11 Coloração Eosina 7 min 

12 Lavagem  Água Corrente 2 min 

13 Desidratação Álcool Etílico 50 % 5 min 

14 Desidratação Álcool Etílico 70 % 5 min 

15 Desidratação Álcool Etílico 80 % 5 min 

16 Desidratação Álcool Etílico 100 % I 3 min 

17 Desidratação Álcool Etílico 100 % II 5 min 

18 Fixação do Corante e Xilol I 5 min 
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conservação do material 

19 Fixação do Corante e 

conservação do material 

Xilol II 10 min 

 

As lâminas foram seladas, utilizando-se Balsamo do Canadá sobre os tecidos, que 

foram cobertos com lamínula. As lâminas histológicas foram analisadas e fotografadas em 

câmara digital acoplada a microscópio óptico Leica® (KRAUS e ARDUIM, 1997). 

 

4.4 Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram testados quanto à normalidade e homogeneidade, e 

posteriormente submetidos à análise de variância (ANOVA). Quando detectada resposta 

significativa para o teste F, realizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade para a 

comparação entre as médias. Os dados foram analisados por meio de programa estatístico 

Assistat 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2009). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Incidência da murcha-bacteriana 

O plantio das combinações de plantas avaliadas, em campo com solo naturalmente 

infestado por R. solanacearum, com menor pressão de inóculo devido às condições de 

ambiente protegido e irrigação controlada, comprovou a efetividade desta técnica no controle 

da murcha-bacteriana.  

Foi observada variação na incidência da doença, de acordo com os porta-enxertos 

utilizados. O jiló comprido verde claro e a jurubeba juna se mostraram resistentes à doença 

(KURYAMA, 1975) sem incidência da murcha-bacteriana nas plantas avaliadas, enquanto 

que, nos demais tratamentos, a incidência da doença foi variada (Figura 13). 

 

 

 

 

  

Nas plantas testemunha, 85% apresentaram sintomas de murcha bacteriana. A 

combinação das plantas de tomateiro com o porta-enxerto jurubebão apresentou 35% de 

plantas murchas, e com o jiló morro grande 15%, mas não diferiram significativamente entre 

si. Apesar de apresentarem incidência da doença de 5% e 15% respectivamente, os tomateiros 

com os porta-enxertos cubiu e jiló morro grande não apresentaram diferença significativa 

entre os valores desta variável em comparação aos tratamentos que se mostraram resistentes. 

Os resultados corroboram com os de AD’VINCULA MEDEIROS et al. (2011), que 

utilizaram jiló como porta-enxerto em tomateiro, e nenhuma das plantas enxertadas 

apresentaram sintomas da doença. Também MENDONÇA et al. (2017), avaliando jurubeba 

 
Figura 13. Incidência acumulada de murcha-bacteriana em plantas de tomate Cv. 
Santa Cruz Kada em diferentes porta-enxertos, submetidas a solo naturalmente 
infestado, em porcentagem de planta murchas.  
*JCVC: Jiló Comprido Verde Claro. **JMG: Jiló Morro Grande. 
Colunas seguidas pela mesma letra, não apresentam diferença significativa, ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  
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juna, berinjela e híbridos interespecíficos de Solanum, observaram boa compatibilidade com 

os mesmos porta-enxertos utilizados, bons resultados de produção e adequado nível de 

resistência a alta pressão do patógeno no solo, em cultivo protegido e em situações de 

ambiente adverso.  

É importante salientar que houve variação na incidência da doença de acordo com a 

variedade de jiló utilizada. No presente experimento, o jiló comprido verde claro se mostrou 

resistente à doença, com ausência da incidência da murcha-bacteriana em todas as plantas do 

tratamento, enquanto a doença afetou o tratamento jiló morro grande, apesar da menor 

incidência da doença, quando comparado com a testemunha. Tal observação é importante, 

pois visa identificar acessos resistentes dentro de espécies reconhecidamente suscetíveis. 

LOPES e MENDONÇA (2016), avaliando resistência à murcha-bacteriana de 26 

acessos de S. stramonifolium, observaram que todos os acessos avaliados se mostraram 

resistentes, mesmo quando inoculados com isolados altamente virulentos do patógeno, 

indicando que a espécie é, dentre as da família Solanaceae, a com maior grau de estabilidade 

de resistência à doença, sendo reafirmado com o resultado do presente trabalho, onde 

nenhuma das plantas enxertadas no porta-enxerto desenvolveram os sintomas da doença. 

Neste sentido, pesquisas devem ser desenvolvidas para definir o momento adequado da 

enxertia e a adubação que melhor venha a atender à combinação de plantas. 

FERNANDES (2016) avaliando cubiu como porta-enxerto na cultura do tomateiro 

para o controle de murcha-bacteriana, concluiu que plantas de tomateiro enxertadas em cubiu 

não desenvolveram os sintomas da doença, podendo ser indicado para a produção de mudas e 

plantios em áreas com a presença do patógeno. Porém, no presente trabalho, houve incidência 

da doença quando utilizado o mesmo porta-enxerto, divergindo dos resultados encontrados 

pelo autor. 

 A primeira planta com sintomas da murcha-bacteriana foi observada na sexta semana 

após o transplantio, nas plantas enxertadas em jurubebão, cuja maior incidência da doença 

ocorreu na sétima e oitava semana, com estabilização após a 110 semana. Nas plantas 

enxertadas em cubiu e jiló morro grande, a incidência da doença ocorreu próxima ao fim do 

ciclo, na 14ª semana e na 13ª e 14ª semana, respectivamente. A curva de progresso da 

murcha-bacteriana em todos os tratamentos foi bem correlacionado em função do tempo de 

avaliação (Figura 14). 
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Figura 14. Curva de progresso da murcha-bacteriana em tomateiros Cv. Santa Cruz Kada enxertados em cubiu 
(A), jiló morro grande (B), jurubebão (C) e testemunha (D). (*significativo a 5%) 

 

Houve aumento na incidência da doença em função do tempo em todos os tratamentos 

que foram afetados pela murcha-bacteriana. As plantas enxertadas em cubiu e jiló morro 

grande apresentaram desenvolvimento semelhante da doença, e não apresentaram incrementos 

significativos da doença em função do tempo, enquanto que no tratamento testemunha e 

jurubebão, houve incrementos significativos da doença em função do tempo. 

Segundo GOODMAN et al. (1986), a definição de resistência do hospedeiro a um 

micro-organismo patogênico, sob o aspecto fisiológico, pode ser definida como a capacidade 

da planta em evitar ou atrasar a entrada e posterior atividade do patógeno em seus tecidos, 

sendo correlacionados níveis elevados de resistência de um genótipo à baixos níveis de 

velocidade do progresso da doença (NODA et al., 1986). Neste sentido, em comparação à 

testemunha, os porta-enxertos cubiu e jiló morro grande apresentaram capacidade de retardar 

à incidência da doença nas plantas neles enxertadas. 

O desenvolvimento da murcha-bacteriana está associado a temperaturas elevadas do 

solo e do ar, à baixa intensidade de luz, a altos níveis de umidade do solo e dias curtos 

(NODA et al., 1986). Tendo como base dados meteorológicos do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET 2017), a temperatura máxima média em Manaus durante a execução 

do experimento foi de 27,5 ºC e a temperatura mínima média de 24,2 ºC, com umidade 
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relativa média do ar de 79%, o que, segundo TAKATSU e LOPES (1997), favorece o 

desenvolvimento da doença. 

Possivelmente, a textura do solo (arenosa), que facilita a percolação da água e sua 

manutenção sem saturação (MAROUELLI et al., 2005), em conjunto com o maior controle da 

lâmina de irrigação aplicada por meio do gotejamento, influenciou favoravelmente para que o 

progresso da doença na planta reconhecidamente suscetível (testemunha) fosse retardado, 

apesar de chegar a nível de 85% de incidência.  

A idade da planta também é fator importante na expressão da resistência, sendo que a 

suscetibilidade de plantas resistentes decresce na medida em que a idade das mudas avança de 

quatro para oito semanas. As variedades geneticamente resistentes somente expressam este 

caráter após um mínimo de três semanas e continuam a aumentar o nível de resistência até 

atingir o máximo de resistência ao redor da 7ª semana (NODA et al, 1986). No momento da 

enxertia, os porta-enxertos se encontravam com idade de 25 dias superior à testemunha, com 

tecidos mais lignificados em comparação com os tecidos ainda tenros da testemunha, o que 

certamente contribuiu para o aumento do nível de resistência das combinações de plantas 

avaliadas. 

Entretanto, as respostas à infecção por R. solanacearum nos porta-enxertos utilizados no 

presente experimento devem ser melhor investigadas, com vistas a identificar a natureza dos 

mecanismos de resistência, se bioquímico ou estrutural e o respectivo papel na proteção da 

planta em relação ao patógeno. Existem inúmeras espécies de solanáceas nativas da região 

amazônica com potencial para uso como porta-enxertos na cultura do tomateiro, que carecem 

de pesquisas visando o aprimoramento de seu uso como porta-enxerto, seja para o controle de 

doenças ou para a melhoria de outras características desejáveis.  

Segundo GOTO (1992), plantas infectadas com a R. solanacearum que sobrevivem, 

apresentam nanismo e amarelecimento das folhas murchas, variando a expressão dos sintomas 

de acordo com as condições ambientais e hospedeiros. No presente estudo, foram observadas 

plantas dos porta-enxertos jurubebão e cubiu, que sobreviveram até o final do ciclo da cultura 

(Figura 15), quando foi realizado o teste de exsudação, comprovando a contaminação pelo 

patógeno. Entretanto, durante todo o ciclo estas plantas apresentaram nanismo, 

amarelecimento das folhas, e completa estagnação do desenvolvimento vegetativo, não 

chegando à floração, mas não demonstraram os sintomas característicos da murcha-

bacteriana. 
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Figura 15. Plantas infectadas sobreviventes, com nanismo e amarelecimento. Porta-
enxerto jurubebão (A) e cubiu (B), com enxerto Santa Cruz Kada. 
 

5.2. Análise morfológica e histológica do calo cicatricial 

Por meio da análise morfológica da região do calo cicatricial, observou-se que os 

porta-enxertos cubiu e jurubebão apresentaram crescimento exacerbado de raízes adventícias 

no enxerto, na região próxima ao ponto de enxertia, sugerindo-se que a planta do tomateiro 

não foi satisfatoriamente suprida de nutrientes por estes porta-enxertos, e buscou atingir o 

solo com maior volume de raízes para aumentar a absorção de nutrientes (Figura 16). Esse 

fato não ocorreu devido ao controle da emissão de raízes adventícias para que estas não 

atingissem o solo, e ocorresse a contaminação direta do enxerto pela bactéria.  

Os demais porta-enxertos avaliados apresentaram baixa ou não ocorrência de 

crescimento de raízes adventícias. GOTO et al. (2003) relatam que o crescimento de plantas 

enxertadas está associado à questão nutricional, uma vez que a enxertia interfere na 

translocação e absorção de nutrientes, afetando o crescimento da planta. Diante disto, e 

levando-se em consideração os demais aspectos negativos com o uso dos porta-enxertos cubiu 

e jurubebão, inferimos que estes porta-enxertos não supriram adequadamente o enxerto com 

nutrientes, o que levou o enxerto a buscar nova alternativa para suprir suas necessidades, por 

meio da emissão de raízes adventícias. 



40 

 

A B C 

D E F  

Figura 16. Observação morfológica do ponto de enxertia nos tratamentos avaliados. Porta-
enxerto cubiu (A), jiló comprido verde claro (B), jiló morro grande (C), jurubebão (D), jurubeba 
juna (E) e pé franco do tomateiro Santa Cruz Kada (F).  

Os menores valores de produtividade e número total de frutos produzidos também 

indicam que estes porta-enxertos apresentaram características de incompatibilidade, mesmo 

tendo índices de pegamento altos. Uma ferramenta passível de ser utilizada para identificar se 

o porta-enxerto levou a planta de tomateiro a um quadro de deficiência nutricional é a análise 

foliar.  Com tal análise seria possível identificar os teores de nutrientes nos tecidos das plantas 

enxertadas, comparando com a planta testemunha, identificando qual nutriente encontra-se em 

deficiência, subsidiando também a recomendação de adubação de correção. 

Segundo LOPES (2009), a incidência da murcha-bacteriana em alguns casos pode 

levar a ocorrência de formação de raízes adventícias, na parte inferior do caule do tomateiro, 

em razão da falta de água para manter a planta túrgida. Entretanto, como também houve 

ocorrência da formação de raízes adventícias em plantas que não apresentaram os sintomas da 

murcha, esta não foi à causa da formação das raízes adventícias.  
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A coloração dos cortes histológicos com Eosina e Hematoxilina evidenciaram a 

diferenciação de elementos de vasos e a consequente reconstituição vascular (Figura 17). 

Observou-se a continuidade vascular ligando os tecidos do porta-enxerto aos do enxerto. O 

restabelecimento da continuidade vascular na zona de interface é considerado por YEOMAN 

e BROWN (1976) e MOORE (1984) um evento crítico de determinação da formação de 

combinações compatíveis entre porta-enxerto e enxerto durante a reconexão.  
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Figura 17. Seções transversais de tomateiro aos 60 dias após o transplantio, enxertados em Cubiu (A e B), 
jiló comprido verde claro, (C e D), jiló morro grande (E e F), jurubebão (G e H), jurubeba juna (I e J) e 
testemunha (K e L). 

 

Nas secções transversais, podem ser visualizadas as regiões de fusões dos tecidos 

vasculares, fundamentais, de revestimento, e os elementos de vaso e tecidos do floema que 

resultaram da diferenciação de células parenquimáticas na região da fusão (Figura 17 A, C e 

E, setas pretas). Tal crescimento aparenta associação à proliferação dos tecidos 

parenquimáticos e à reconexão dos tecidos na região. Nos tratamentos jiló comprido verde 

claro e jiló morro grande, confirmou-se a perfeita reconstituição vascular, indicando uma 

união perfeita e sem sinais de rejeição. 
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Eventualmente, as combinações de enxertias avaliadas apresentaram desenvolvimento 

irregular no local de fusão dos tecidos, formando cavitações, sendo bastante pronunciado na 

combinação de tomateiro com os porta-enxertos cubiu, jurubebão e jurubeba juna (Figura 17 

A, G e I, setas brancas, em detalhe nas figuras B, H e J,). Na Figura 17 D e F, constata-se a 

instalação de um felogênio e formação da periderme em regiões internas do córtex (seta 

amarela), com eliminação de tecidos corticais e fibras.  

Quanto à afinidade histológica, segundo VIEIRA (2017), uma ferramenta importante 

para observar as interações entre plantas enxertadas são os cortes histológicos na região da 

enxertia. Isto realmente foi observado no presente trabalho, onde foi possível averiguar a 

intimidade ou não dos tecidos com os diferentes porta-enxertos utilizados. 

Segundo GONZÁLEZ (1999), uma das formas de manifestação da incompatibilidade 

é o crescimento excessivo do ponto de enxertia, ou na zona próxima a este. Para 

FACHINELLO et al. (1995), a diferença entre enxerto compatível e incompatível não está 

bem definida. Existe uma graduação intermediária de plantas que cicatrizam o ponto de 

enxertia, mas que, com o passar do tempo, apresentam sintomas de desordens no ponto de 

união ou crescimento anormal. Estas plantas podem apresentar alterações na quantidade de 

nutrientes devido ao impedimento na conexão vascular do xilema e floema, ocorrido durante 

o processo de conexão entre os tecidos do porta-enxerto e enxerto (CANIZARES, 2001).  

Na tentativa de explicar a deficiência de alguns nutrientes, levanta-se a hipótese de que 

esses nutrientes ficariam retidos na região da enxertia durante a cicatrização e conexão 

vascular, o que interfere na translocação das raízes para a parte aérea da planta e vice-versa 

(CAÑIZARES, 2005). Neste sentido, reitera-se a importância da análise dos tecidos do 

tomateiro para identificar possíveis deficiências nutricionais causadas pelo uso de 

determinado porta-enxerto. 

 

5.3. Pegamento e compatibilidade 

Todos os porta-enxertos utilizados apresentaram índices de pegamento ≥ 93,33 %, 

valores que podem ser considerados satisfatórios, indicando que não houve incompatibilidade 

inicial entre as combinações avaliadas. Não houve diferença estatística quanto ao índice de 

pegamento em relação aos porta-enxertos utilizados e a testemunha.  
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A altura das plantas aos 15 dias após a enxertia, foi numericamente superior no 

tratamento testemunha, tendo em vista que a planta sofreu menor intervenção e estresse em 

relação aos demais tratamentos, mas não diferiu estatisticamente entre os porta-enxertos cubiu 

e jurubebão. O número de folhas aos 15 dias após a enxertia, foi superior no tratamento 

testemunha, tendo em vista que os demais tratamentos sofreram queda de folhas após a 

enxertia (Tabela 8). É importante ressaltar que no estádio inicial da muda recém-enxertada, a 

planta sofre estresses que podem resultar no atraso do crescimento, devido ao rompimento dos 

vasos condutores (SIMÕES et al., 2014), o que foi observado no presente estudo. 

 

Tabela 8. Índice de pegamento (IP), altura da planta (AP) e número de folhas (NF), aos 15 dias após a 
enxertia. 

Porta-enxertos IP AP NF 
% cm folhas 

Cubiu 93,33 a 14,9 ab 3,54 b 

JCVC 100 a 12,82 c 3,13 b 

JMG 100 a 13,65 bc 3,07 b 

Jurubebão 93,33 a 15,02 ab 3,32 b 

Jurubeba Juna 100 a 13,12 c 3,3 b 

Testemunha 100 a 16,01 a 4,47 a 

Média 97,78 14,24 3,47 

CV (%) 14,98 15,33 31,41 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 Segundo GOTO et al. (2003), o tomateiro pode ser enxertado com sucesso em 

jurubeba juna, cubiu, jiló, dentre diversas outras espécies de solanáceas, o que realmente foi 

observado no presente trabalho quando utilizada as espécies descritas acima.  

SIMÕES et al. (2014) observaram porcentagem de pegamento da enxertia em plantas 

de tomateiro IPA-6 enxertadas pelo método de fenda simples nos porta-enxertos jiló, 

jurubebão e jurubeba vermelha (ou juna) de 91,7%, 66,7% e 83,3%, respectivamente, 

concluindo pela não recomendação do jurubebão devido a características de 

incompatibilidade. Estes resultados diferem dos obtidos no presente trabalho, no qual se 

verificou maior percentagem de sobrevivência das plantas enxertadas, principalmente no 

porta-enxerto jurubebão, sendo o Índice de Pegamento, variável que não pode ser adotada em 

separado para concluir pela incompatibilidade entre as plantas.  

 Neste sentido, AD’VINCULA MEDEIROS et al. (2011), avaliando o jiló, como porta-

enxerto, e híbridos e variedades de tomateiro como enxerto visando o controle da murcha-
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bacteriana, observaram alta porcentagem de pegamento entre os tratamentos avaliados, 

variando de 95% a 98%, resultados semelhantes aos observados no presente estudo com o uso 

das cultivares de jiló. 

 ZEIST (2015), ao avaliar características agronômicas e fisiológicas de combinação de 

plantas de diferentes espécies de solanáceas como porta-enxerto no tomateiro Santa Cruz 

Kada, registrou índice de pegamento de 100% aos 15 dias após a enxertia no porta-enxerto 

cubiu, enxertado pelo método da fenda cheia, índice superior mais relativamente próximo ao 

valor encontrado no presente trabalho para a mesma combinação porta-enxerto e enxerto.  

 CARDOSO et al. (2006), ao utilizarem o porta-enxerto híbrido de tomateiro “Hawaii 

7996” e os enxertos comerciais Santa Clara, Santa Cruz Kada e Débora Plus, pelo método de 

fenda cheia, registraram média de 93,4% de pegamento para todos os enxertos. Considerando-

se que tanto o porta-enxerto quanto os enxertos utilizados no trabalho eram da mesma espécie, 

possuindo maior afinidade entre os tecidos, pode-se inferir que o foi alto o Índice de 

Pegamento encontrado no presente trabalho, com o uso de espécies diferentes de solanáceas. 

 É importante salientar que cada uma das espécies de porta-enxertos testadas possui 

suas peculiaridades, como velocidade de crescimento, índice de germinação, vigor, sendo que 

no presente estudo foi utilizado um intervalo de 25 dias entre o plantio dos porta-enxertos e o 

plantio dos enxertos. Este período de tempo foi determinado por meio de pré ensaios, onde 

estipulou-se o período ideal para que as plantas estivessem com o diâmetro do caule 

aproximados no momento da enxertia, pressuposto básico para o sucesso da técnica. De 

maneira geral, e considerando resultados de estudos que também utilizaram os porta-enxertos 

avaliados neste estudo, inferimos que não existe completa incompatibilidade entre as plantas 

testadas. 

 Relatamos ainda, que apesar de LOPES e MENDONÇA (2014) citarem que a 

existência de acúleos no porta-enxerto dificulta a operação da enxertia, observamos que as 

espécies de jurubeba utilizadas possuíam acúleos (Figura 18), mas no momento da enxertia, 

estes acúleos ainda não se encontravam completamente lignificados, causando apenas 

pequeno desconforto na manipulação, não sendo este fator um óbice para a utilização de 

jurubebas para este fim. 
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Figura 18. Acúleos em plantas de jurubeba juna (A) e jurubebão (B) no momento da enxertia. 

 Houve diferença estatística entre as variáveis diâmetro do caule do porta-enxerto 

(DPE), diâmetro do enxerto (DE) e diâmetro do ponto de enxertia (DPOE) entre os 

tratamentos avaliados, em todos os períodos, com exceção aos 30 DAT para o DPE e DE, e 

aos 30, 60 e 90 DAT para o DPOE, não foi houve diferença significativa entre os tratamentos 

(Tabela 9). 

Tabela 9. Diâmetro do caule do porta-enxerto (DPE), diâmetro do caule do enxerto (DE), diâmetro do 
ponto de enxertia (DPOE), expressos em mm, aos 30, 60,90 e 120 dias após o transplantio (DAT). 

 DAT  Média Geral 
 30 60 90 120   
Porta-enxerto DPE   
Cubiu 4,17 a 6,24 b 7,29 d 7,84 b  6,38  
JCVC 4,76 a 8,68 a 9,83 b 10,34 ab  8,40  
JMG 4,46 a 7,93 a 8,97 bc 9,11 b  7,62  
Jurubebão 4,82 a 8,91 a 10,97 a 12,29 a  9,25  
Jurubeba Juna 4,51 a 7,50 ab 8,59 c 9,08 b  7,42  
Média 4,54 7,85 9,13 9,73  7,82 
CV% 8,15 8,87 5,46 12,41  16,49 
DMS 0,84 1,57 1,12 2,72  1,56 
 DE   
Cubiu 4,23 a 8,06 b 12,51 b 13,69 b  9,62  
JCVC 5,19 a 12,12 a 16,55 a 17,71 a  12,89  
JMG 5,10 a 11,89 a 15,09 ab 16,26 ab  12,08  
Jurubebão 4,80 a 10,33 a 15,22 ab 18,22 a  12,14  
Jurubeba Juna 5,28 a 10,34 a 14,09 ab 15,26 ab  11,24  
Média 4,92 10,55 14,69 16,23  11,60 
CV% 13,14 9,36 9,27 8,92  15,42 
DMS 1,45 2,22 3,07 3,57  2,58 
 DPOE   
Cubiu 6,78 a 12,44 a 17,68 a 18,93 b  13,96  
JCVC 7,60 a 15,20 a 20,75 a 22,82 ab  16,59  
JMG 7,47 a 14,91 a 19,50 a 20,53 ab  15,60  
Jurubebão 6,88 a 14,33 a 20,18 a 23,99 a  16,35  
Jurubeba Juna 7,76 a 14,71 a 20,73 a 21,91 ab  16,28  
Média 7,30 14,32 19,77 21,64  15,76 
CV% 9,54 8,58 10,11 8,20  14,36 
DMS 1,57 2,77 4,50 4,00  3,21 
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As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 Quanto ao DPE, o tratamento cubiu apresentou o menor valor aos 60 DAT, mas não 

diferiu da jurubeba juna. O cubiu também apresentou o menor valor de DPE aos 90 DAT, em 

relação aos demais tratamentos. Aos 120 DAT, o jurubebão apresentou o maior valor de DPE, 

mas não diferiu do JCVC. Na média entre os períodos de avaliação, o menor valor de DPE foi 

observado no porta-enxerto cubiu. 

Em relação ao DE, o cubiu apresentou o menor valor aos 60 DAT em comparação aos 

demais tratamentos, e aos 90 dias apresentou valor superior no JCVC em comparação ao 

cubiu. Aos 120 DAT, o DE foi superior nos tratamentos jurubebão e JCVC em comparação ao 

cubiu, não diferindo entre os outros tratamentos. Na média entre os períodos de avaliação, o 

menor valor de DE também foi observado no porta-enxerto cubiu. Não houve diferença entre 

os tratamentos em relação ao DPOE aos 30, 60 e 90 DAT, e aos 120 DAT, o DPOE foi 

superior no jurubebão em comparação ao cubiu, não diferindo entre os demais tratamentos. 

Segundo COSTA (2012), o aumento do diâmetro acima do ponto de enxertia 

possivelmente se dá devido à capacidade de restabelecer conexão entre os tecidos, 

possibilitando assim a transferência de água e seiva para o enxerto, assim como também pode 

estar relacionado com a cicatrização do calo. Sendo assim, os menores valores dos diâmetros 

encontrados no cubiu refletem na menor capacidade de restabelecimento da conexão entre as 

plantas, e consequentemente, menor desenvolvimento vegetativo.  

Neste estudo, de um modo geral, os caules dos porta-enxertos apresentaram diâmetros 

menores que os enxertos em todos os tratamentos avaliados, fato que também foi observado 

por SIMÕES et al. (2014). Em contrapartida, MARTINS (2012), avaliando a compatibilidade 

entre plantas de pimentão, observou que todo porta-enxerto utilizado apresentou maior 

diâmetro do que os enxertos, existindo comportamento diferentes entre espécies da família 

Solanaceae neste sentido. 

As plantas enxertadas em jurubebão apresentaram o índice de compatibilidade (IC) 

mais adequado dentre os tratamentos avaliados em todas as datas de avaliação (Figura 19). 
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Figura 19. Índice de Compatibilidade (IC) aos 30, 60, 90 e 120 dias após o 
transplantio. 
Cubiu: y = 0,0093x + 0,765; R² = 0,9118. 
Jiló comprido verde claro (JCVC): y = 0,0072x + 0,93; R² = 0,9084. 
Jiló morro grande (JMG): y = 0,007x + 1,005; R² = 0,9335. 
Jurubebão: y = 0,0058x + 0,855; R² = 0,9894. 
Jurubeba Juna:  y = 0,0062x + 1,025; R² = 0,935.  
 

De acordo com SANTOS e GOTO (2004), a incompatibilidade se manifesta através 

dos seguintes sintomas: ruptura no local da enxertia, desenvolvimento excessivo do calo 

cicatricial, amarelecimento das folhas, falta de união entre enxerto e porta-enxerto e 

diferenças no crescimento do enxerto e do porta-enxerto, resultando em diferenças entre o 

diâmetro dos mesmos, sendo o índice de compatibilidade ferramenta para mensurar esta 

diferença entre os diâmetros. 

SIMÕES et al. (2014) relatam que houve melhor índice de compatibilidade no porta-

enxerto jurubebão, porém não houve boa afinidade com a cultivar de tomateiro avaliada, que 

apresentou desempenho insatisfatório, evidenciado pela incompatibilidade com o enxerto. 

Diante disso, os pesquisadores sugeriram que o índice de compatibilidade não deve ser 

avaliado como único parâmetro para indicar a compatibilidade com o enxerto. No mesmo 

trabalho, aos 40 dias após o transplantio, foi observada maior altura dos porta-enxertos 

jurubeba vermelha e jiló, em comparação com o jurubebão. Semelhante resultado foi 

constatado no porta-enxerto jurubebão cujo IC foi superior aos demais tratamentos, porém 

apresentou outras características indesejáveis, como menor produtividade, corroborando que o 

IC deve ser utilizado em conjunto com outros parâmetros para indicar a compatibilidade do 

entre plantas.  
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Observou-se aumento gradual e linearmente correlacionado no IC com o 

desenvolvimento das plantas, sendo que os índices mais próximos da unidade foram 

registrados aos 30 dias após o transplantio, progredindo para valores sucessivamente maiores 

aos 60, 90 e 120 dias após o transplantio em todos os tratamentos avaliados. Isso indica que as 

plantas se desenvolvem em velocidades diferentes, ou seja, os porta-enxertos desenvolvem 

seu diâmetro mais lentamente que o enxerto, acarretando assim no aumento do índice de 

compatibilidade.   

Em relação à altura, as plantas do tratamento testemunha apresentaram maiores 

valores aos 30 e 60 dias após o transplantio, em comparação com os demais tratamentos, 

indicando que todos os porta-enxertos avaliados influenciaram negativamente no vigor das 

plantas (Tabela 10). Entre os demais tratamentos avaliados, não houve diferença na altura das 

plantas aos 30 dias após o transplantio, entretanto aos 60 dias após o transplantio, o porta-

enxerto jurubeba juna proporcionou maior altura em relação ao cubiu, sem diferença 

significativa entre os demais tratamentos. 

 

Tabela 10. Altura da Planta (AP) aos 30 e 60 dias após o transplantio (DAT). 

 DAT 
Média   30 60 

Porta-enxertos AP (cm)  
Cubiu 36,59 b 107,63 c 72,11 
JCVC 42,00 b 142,65 bc 92,33 
JMG 44,37 b 142,33 bc 93,35 
Jurubebão 38,83 b 132,49 bc 85,64 
Jurubeba Juna 43,38b 148,76 b 96,07  
Testemunha 60,58 a 193,40 a 126,99 
Média 44,29 144,53 94,41 
CV% 12,93 11,27 10,58 
DMS 13,14 37,39 25,17 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

 

5.4. Características agronômicas 

Houve diferença significativa entre as variáveis analisadas demonstradas na Tabela 11, 

com exceção da MMFR e DV. 

Tabela 11. Características agronômicas do tomateiro Santa Cruz Kada enxertado em diferentes 
solanáceas como porta-enxertos.  

 
Porta-enxertos 

NTF* NFC NFR MMFC MMFR DV DH 
 frutos planta-1 g fruto-1 mm 

Cubiu 9,29b 6,66 b 2,63 b 65,50 b 41,77 a 56,48 a 46,81 b 

Jiló comprido verde 
claro 

19,31 a 15,50 a 3,81 b 71,09 ab 39,19 a 56,26 a 50,22 a 
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Jiló morro grande 16,19 ab 13,10 ab 3,08 b 67,31 ab 39,64 a 57,07 a 47,28 ab 

Jurubebão 13,70ab 9,99 ab 3,70 b 69,41 ab 57,96 a 57,22 a 47,53 ab 

Jurubeba Juna 15,02 ab 13,04 ab 1,98 b 68,54 ab 57,55 a 56,62 a 47,60 ab 

Testemunha 21,425 a 13,25 ab 8,18 a 73,59 a 38,34 a 58,07 a 49,03 ab 

Média 15,82 11,92 3,90 69,24 45,74 56,96 48,08 

CV (%) 22,52 24,39 34,93 10,23 22,33 3,95 7,5 

DMS 5,93 6,67 3,12 4,79 23,44 2,07 3,32 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
*Número total de frutos (NTF), número de frutos comerciáveis (NFC), número de frutos refugo (NFR), massa média dos frutos comerciais 
(MMFC), massa media dos frutos refugo (MMFR), diâmetro vertical (DV) e diâmetro horizontal (DH). 
 

O NTF foi significativamente superior na testemunha e com o porta-enxerto jiló 

comprido verde claro (JCVC) em comparação ao cubiu, porém semelhante estatisticamente 

aos demais tratamentos. O NFC diferiu significativamente apenas entre o JCVC e o cubiu, 

sendo o porta-enxerto cubiu o tratamento com menor NTF e NFC entre todos os tratamentos 

avaliados.  

A testemunha apresentou NFR superior aos demais tratamentos, devido à 

predisposição à murcha-bacteriana quando as plantas já se encontravam em plena frutificação, 

a partir da 7ª semana, produzindo assim quantidade significativa de frutos com diâmetro 

horizontal inferior a 40 mm, considerado como refugo. 

As plantas da testemunha produziram frutos de massa superior em relação às 

enxertadas sobre o cubiu, mas semelhante estatisticamente aos demais tratamentos. Não 

houve diferença significativa quanto à MMFR e o DV destes frutos. O DH dos frutos 

comerciais produzidos pelas plantas enxertadas sobre o porta-enxerto JCVC foi superior ao 

dos frutos das plantas enxertadas sobre o cubiu, porém semelhante significativamente aos 

demais tratamentos. O DH dos frutos das plantas enxertadas sobre o porta-enxerto cubiu foi 

significativamente inferior aos demais tratamentos. 

FARIAS et al. (2013) avaliando o jiló, jurubebão e jurubeba juna como porta-enxertos 

do tomateiro Santa Adélia, registraram NTF de 57,4; 49 e 49 frutos, NFC de 44; 34 e 39 

frutos e NFR de 13,4; 15 e 10 frutos, respectivamente, valores superiores aos obtidos nesse 

estudo. Registraram ainda MMFC de 82,4; 97,3 e 96,3 g, respectivamente, aos porta-enxertos 

citados, valores que também foram superiores aos encontrados nesse trabalho. 

ZEIST (2015), avaliando diferentes solanáceas como porta-enxertos em plantas da 

variedade Santa Cruz Kada, registrou que no tratamento cubiu enxertado pelo método da 

fenda cheia, o NFC foi de 16,4 frutos planta-1 e a MMFC foi de 153,4 g, enquanto que nesse 

estudo os resultados foram inferiores com 6,66 frutos planta-1 e MMFC de 65,5 g. Tal 

diferença, talvez pode ser explicada pelo local de condução dos experimentos. O estudo 



51 

 

desenvolvido por ZEIST foi conduzido no município de Guarapuava, estado do Paraná, onde 

as condições edafoclimáticas favorecem o desenvolvimento da cultura, enquanto as condições 

extremas da região Amazônica são desfavoráveis ao seu cultivo. 

Houve diferença estatística na PFC, PFR, PTF e PT (Tabela 12). 

Tabela 12. Produção de frutos de tomateiro enxertados em diferentes solanáceas como porta enxertos. 
Porta-enxertos PFC* PFR PTF PT 

     g planta-1      g planta-1    g planta-1 kg ha-1 
Cubiu 409,9 c 67,91 b 477 b 7575,74 c 

Jiló comprido verde 
claro 

1103,02 a 146,04 b 1249,06 a 20426,29 a 

Jiló morro grande 869,94 abc 93,14 b 963,08 ab 16109,91 abc 

Jurubebão 558,74 bc 79,85 b 638,59 b 10347,04 bc 

Jurubeba juna 840,28 abc 79,50 b 919,77 ab 15560,65 abc 

Testemunha 969,82 ab 273,185 a 1243 a 17959,54 ab 

Média 791,81 123,27 915,08 14663,19 

CV (%) 26,98 34,09 24,26 26,98 

DMS 490,36 96,43 369,71 6590,61 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
*Produção de frutos comerciáveis (PFC), produção de frutos refugo (PFR), produção total de frutos (PTF) e produtividade (PT). 
 

A PFC e, consequentemente, a PT foi superior numericamente no tratamento referente 

ao porta-enxerto jiló comprido verde claro (20.456,29 kg ha-1), mas não diferiu 

estatisticamente dos porta-enxertos jiló morro grande, jurubeba juna e da testemunha. Isso já 

foi comentado anteriormente. 

A PTF foi superior nas plantas enxertadas sobre o porta-enxerto jiló comprido verde 

claro e no tratamento testemunha em relação à produção das plantas enxertadas sobre o 

jurubebão e o cubiu, porém não diferiu significativamente com relação aos demais 

tratamentos. As plantas enxertadas sobre o cubiu apresentaram os menores resultados 

numéricos entre todas as variáveis avaliadas. O alto valor da PT da testemunha mesmo com 

90% de plantas mortas pela murcha-bacteriana, em comparação aos tratamentos que 

apresentaram resistência, foi devido ao ataque da murcha-bacteriana ter ocorrido após a 

sétima semana do transplantio, permitindo que a planta expressasse todo seu potencial 

produtivo até aquele período. 

FARIAS (2012), avaliando o jiló, jurubebão, jurubeba juna e joá como porta-enxertos 

para o tomateiro cultivar Santa Adélia, registrou PFC de 3,53; 3,33; 3,82; e 1,06 kg planta-1, 

respectivamente, superior aos valores obtidos neste estudo com os mesmos porta-enxertos 

avaliados.  
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Segundo GOTO et al. (2003), a redução da produção, alteração do hábito de 

crescimento ou da arquitetura da planta, aparecimento de anormalidades como má formação 

do ponto de união, enrolamento de folhas ou morte da planta está ligado a níveis de 

incompatibilidade. Desta forma, a produtividade baixa obtida com o porta-enxerto cubiu, 

mesmo que o tratamento tenha apresentado índice de pegamento alto, sugere nível de 

incompatibilidade entre tomateiro enxertado sobre o cubiu, seguindo a definição dos autores. 

Segundo MENDONÇA et al. (2017), em termos agronômicos, pode-se considerar que 

o porta-enxerto tem compatibilidade se a produção comercial da cultivar nele enxertada for 

igual ou superior à da cultivar auto-enxertada, na ausência de outros fatores limitantes, como 

doenças causadas por patógenos habitantes do solo. Neste sentido e considerando os 

resultados de produção comercial do presente trabalho, podemos inferir que a jurubeba juna e 

as cultivares de jiló avaliadas possuem compatibilidade com o tomateiro Santa Cruz Kada em 

termos agronômicos.  

Os porta-enxertos jiló comprido verde claro, jiló morro grande e o cubiu são inermes, 

facilitando a operação da enxertia e a remoção das brotações, enquanto que a jurubeba juna e 

o jurubebão apresentam acúleos que dificultam o manejo das plantas, mas não o 

impossibilitam. Outra característica favorável em relação aos porta-enxertos jiló comprido 

verde claro e jiló morro grande, é a germinação e crescimento inicial rápido e uniforme das 

plantas, facilitando a sincronização do plantio entre os porta-enxertos e o enxerto com o 

objetivo de que ambos apresentem diâmetro similar no momento da enxertia. As sementes das 

cultivares de jiló avaliadas são de fácil acesso e de baixo custo, encontradas facilmente no 

mercado, diferente das espécies silvestres. 

Segundo o IBGE (2017), a produtividade de tomate no estado do Amazonas na safra 

de 2016 foi de 12.462 kg ha-1, sendo o estado com a menor produtividade do Brasil. Exceto os 

porta-enxertos cubiu e jurubebão, todos os demais tratamentos avaliados apresentaram 

produtividade superior à média do estado na safra de 2016, evidenciando o potencial desses 

porta-enxertos para aumentar a produção e a produtividade do tomateiro no estado do 

Amazonas, causando impacto social positivo aos produtores rurais pela facilitação do cultivo 

da hortaliça. 
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5.5. Qualidade dos frutos 

Detectou-se diferença estatisticamente significativa na acidez titulável, pH e Sabor da 

polpa dos frutos, entre os tratamentos avaliados. Na avaliação de sólidos solúveis totais, não 

foi observada diferença entre os tratamentos em nenhuma das colheitas realizadas (Tabela 

13). 

Tabela 13. Características físico-químicas dos frutos de tomate enxertados em diferentes solanáceas 
como porta-enxertos. 

 Colheitas Média Geral 
 1 2 3  
Tratamento Acidez Titulável (% ácido cítrico)  
Cubiu 0,19 a 0,21 ab 0,27 a 0,22  
Jiló comprido verde claro 0,16 bc 0,22 a 0,25 a 0,21  
Jiló morro grande 0,17 abc 0,16 b 0,25 a 0,19  
Jurubebão 0,19 ab 0,21 ab 0,26 a 0,22  
Jurubeba Juna 0,18 ab 0,19 ab 0,27 a 0,21  
Testemunha 0,15 c 0,16 b 0,22 a 0,18  
Média 0,17 0,19 0,25 0,21 
CV% 8,7 14,65 10,67 7,78 
DMS 0,03 0,05 0,05 0,43 
 SST (º Brix)  
Cubiu 5,11 a 5,09 a 4,91 a 5,04  
Jiló comprido verde claro 4,77 a 4,81 a 4,91 a 4,83  
Jiló morro grande 4,63 a 4,65 a 4,69 a 4,66  
Jurubebão 4,85 a 5,17 a 5,07 a 5,03  
Jurubeba Juna 4,95 a 4,91 a 4,87 a 4,91  
Testemunha 4,53 a 4,97 a 4,61 a 4,70  
Média 4,81 4,93 4,84 4,86 
CV% 7,75 6,2 7,55 4,5 
DMS 0,73 0,6 0,71 0,68 
 pH  
Cubiu 5,09 a 4,97 cd 4,64 b 4,90  
Jiló comprido verde claro  5,16 a 4,84 d 4,69 b 4,90  
Jiló morro grande 5,19 a 5,42 a 4,81 ab 5,14  
Jurubebão 5,24 a 5,12 bc 5,07 a 5,14 
Jurubeba Juna 5,24 a 4,97 cd 4,83 ab 5,01  
Testemunha 5,02 a 5,32 ab 4,77 ab 5,01 
Média 5,16 5,09 4,80 5,02 
CV% 3,2 2,42 3,84 1,92 
DMS 0,32 0,24 0,36 0,31 
 “Sabor”  
Cubiu 27,07 a 24,76 ab 18,49 a 22,78  
Jiló comprido verde claro 30,03 a 21,68 b 19,89 a 23,03  
Jiló morro grande 27,00 a 29,64 ab 19,34 a 24,40 
Jurubebão 26,04 a 25,56 ab 19,81 a 23,36  
Jurubeba Juna 27,46 a 26,31 ab 18,67 a 23,08  
Testemunha 30,59 a 30,82 a 21,02 a 26,64  
Média 28,03 26,46 19,53 23,88 
CV% 8,92 15,82 12,26 8,45 
DMS 4,88 8,18 4,68 5,91 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
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Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os frutos das plantas enxertadas em cubiu, jurubebão e jurubeba juna apresentaram 

acidez titulável superior aos frutos da testemunha na primeira colheita. Na segunda colheita 

apenas os frutos do tratamento jiló comprido verde claro apresentaram acidez titulável 

superior à testemunha e o jiló morro grande, e não houve diferença entre os tratamentos na 

terceira colheita realizada. Todos os tratamentos apresentaram média de acidez titulável entre 

as colheitas superiores à testemunha, indicando que os porta enxertos levaram ao aumento da 

acidez titulável dos frutos.  

Não houve diferença significativa entre os tratamentos quanto ao SST (ºBrix) em 

nenhuma das colheitas realizadas, e a média entre as colheitas e entre os tratamentos foi de 

4,86 ºBrix. Segundo KADER et al. (1978), para o consumo do tomate in natura o teor de SST 

de 3,0 ºBrix é considerado ideal para frutos de alta qualidade, desde que haja equilíbrio com a 

acidez titulável. A partir deste contexto, em todos os tratamentos avaliados a polpa dos frutos 

obtiveram bons resultados em relação aos SST, ou seja, estão acima de 3,0 ºBrix. 

O pH da polpa dos frutos não diferiu entre os tratamentos na primeira colheita, e foi 

inferior nas plantas enxertadas sobre jurubeba juna, jiló comprido verde claro e cubiu em 

relação à testemunha na segunda colheita. Na terceira colheita não foi observada variação de 

pH entre os tratamentos em relação à testemunha, mas o tratamento jurubebão produziu frutos 

de pH superior aos tratamentos cubiu e jiló comprido verde claro. Segundo BORGUINI e 

SILVA (2007), os consumidores têm preferência no consumo de tomates com valores de pH 

menores. A média dos valores de pH da polpa dos frutos de todos os tratamentos estão 

levemente acima do intervalo considerado ideal para o tomate, que é entre 3,7 e 4,5 (SILVA e 

GIORDANO, 2000). 

CARDOSO et al. (2006), avaliando SST, pH, ATT e a relação SST/ATT na polpa dos 

frutos de diferentes tomateiros comerciais enxertados no híbrido Hawaii 7996, tendo como 

testemunha o pé franco dos tomateiros testados, constataram que a enxertia não alterou as 

características avaliadas quando comparada aos frutos oriundos de plantas de pé-franco, com 

exceção do pH. No presente trabalho também houve alteração significativa no pH da polpa 

dos frutos entre os tratamentos, assim como da acidez titulável. 

Na avaliação do Sabor, observou-se diferença entre os tratamentos apenas na segunda 

colheita, onde as plantas enxertadas em jiló comprido verde claro produziram frutos com 
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sabor inferior à testemunha. Elevados valores para a relação SST/AT (Sabor) indicam sabor 

suave em virtude da excelente combinação de ácido e açúcar, enquanto valores baixos se 

correlacionam com sabor ácido (FERREIRA et al., 2004). Segundo KADER et al. (1978), os 

frutos com Sabor acima de 10 são considerados de qualidade superior. Em todos os 

tratamentos avaliados, o Sabor foi superior a 10, com média de 23,88, demonstrando ótima 

qualidade dos frutos produzidos nas combinações de plantas avaliadas.  

Os resultados obtidos nas combinações enxerto x porta-enxertos avaliados corroboram 

com CARDOSO et al. (2006) e FLORES et al. (2010), que indicaram que na cultura do 

tomate, o rendimento e a qualidade dos frutos é altamente dependente do tipo de porta-enxerto 

utilizado. De qualquer forma, em relação à qualidade dos frutos, não houve porta-enxertos 

que proporcionaram características negativas aos frutos que impossibilitasse o seu uso como 

porta-enxerto na cultura do tomateiro. 
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6. CONCLUSÕES 

A enxertia se mostrou importante ferramenta para o controle da murcha-bacteriana na 

cultura do tomateiro no Amazonas. 

Os porta-enxertos jiló comprido verde claro e jurubeba juna por apresentar alto índice 

de pegamento, resistência à murcha-bacteriana, e produtividade estatisticamente igual à 

testemunha, possuem grande potencial para o uso como porta-enxertos na cultura do 

tomateiro.  

O porta-enxerto jiló morro grande apresentou baixa incidência da doença, e boa 

produtividade, podendo ser utilizado como porta-enxerto, desde que coexistam outras 

medidas de controle da murcha-bacteriana. 

Os porta-enxertos cubiu e jurubebão não são indicados para a cultura do tomateiro por 

apresentarem características de incompatibilidade, como baixa eficiência agronômica, e 

suscetibilidade a doença. 

O uso dos porta-enxertos interferiu nas características físico-químicas do fruto do 

tomateiro, mas não negativamente que desqualificasse o uso de quaisquer um dos porta-

enxertos utilizados em função da qualidade dos frutos produzidos. 

Os cortes histológicos evidenciaram características de incompatibilidade do tomateiro 

avaliado com os porta-enxertos cubiu, jurubebão e jurubeba juna. Entretanto, a jurubeba juna 

mostrou boas características agronômicas, e resistência a murcha-bacteriana. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Análise de variância da produção de frutos comerciáveis (PFC), produção de frutos refugo 
(PFR), produção total de frutos (PTF) e produtividade (PT) de plantas de tomate enxertadas. Manaus, 
INPA, 2018 

Fonte de  
Variação 

GL 
QM 

PFC PFR PTF PT 
Blocos 3 98325,73ns 4727,13ns 93054,47ns 33719369,05ns 
Tratamentos 5 270228,83**  24614,01**  391810,60**  92671051,78**  
Erro 15 45653,02 1765,51 49267,68 15656042,92 
Total 23     
Normal***               Sim Não Sim Sim 
Média Geral  791,81 123,27 915,08 14663,19 
CV %  26,98 34,09 24,26 26,98 
DMS  490,36 96,43 369,71 6590,61 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

 

Anexo 2. Análise de variância do número total de frutos (NTF), número de frutos comerciáveis 
(NFC), número de frutos refugo (NFR), massa média dos frutos comerciáveis (MMFC), massa média 
dos frutos refugo (MMFR), diâmetro vertical (DV) e diâmetro horizontal (DH). Manaus, INPA, 2018. 
Fonte de  
Variação 

GL 
QM 

NTF NFC NFR MMFC MMFR DV DH 
      (frutos.planta-¹) (g) (g) (mm) (mm) 
Blocos 3 20,52ns 23,12ns 1,95ns 19,30ns 86,58ns 8,61ns 33,13* 
Tratamentos 5 73,26**  38,88**  19,44**  162,42**  351,58ns 4,33ns 0,66* 
Erro 15 12,69 8,46 1,85 50,21 104,34 5,06 11,40 
Total 23        
Normal***   Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 
Média Geral  15,82 11,92 3,90 69,24 45,74 56,96 48,08 
CV %  22,52 24,39 34,93 10,23 22,33 3,95 7,5 
DMS  5,93 6,67 3,12 4,79 23,44 2,07 3,32 
*, **  - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W) 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

Anexo 3. Análise de variância da Incidência da Doença em plantas de tomate enxertadas. 

Fonte de  
Variação GL 

QM 
Incidência de doença (%) 

Bloco 3 461,11* 
Tratamento 5 4856,67**  
Erro 15 101,11 
Total 23  
Média Geral  24,17 
CV %  41,61 
DMS  23,08 
*, **  - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 



67 

 

Anexo 4. Análise de variância do diâmetro do caule do enxerto (DE) aos 30, 60, 90 e 120 dias após a 
enxertia. 

Fonte de  
Variação 

GL 
QM / DE 

30 60 90 120 
Blocos 3 0,80ns 4,50* 9,58* 12,44* 
Tratamentos 4 0,72ns 10,54**  9,04* 13,57**  
Erro 12 0,42 0,97 1,85 2,10 
Total 19     
Normal**   Sim Sim Sim Sim 
Média Geral  4,92 10,55 14,69 16,23 
CV %  13,14 9,36 9,27 8,92 
DMS  1,45 2,22 3,07 3,27 
*, **  - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W) 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

 

Anexo 5. Análise de variância do diâmetro do ponto de enxertia (DPOE) aos 30, 60, 90 e 120 dias 
após a enxertia. 

Fonte de  
Variação 

GL 
QM / DPOE 

30 60 90 120 
Blocos 3 1,59ns 6,39* 16,00* 12,90* 
Tratamentos 4 0,78ns 4,80ns 6,51ns 15,53* 
Erro 12 0,49 1,51 3,99 3,15 
Total 19     
Normal***   Sim Sim Sim Sim 
Média Geral  7,30 14,32 19,77 21,64 
CV %  9,54 8,58 10,11 8,20 
DMS  1,57 2,77 4,50 4,00 
*, **  - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W) 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

 

Anexo 6. Análise de variância do diâmetro do caule do porta-enxerto (DPE) aos 30, 60, 90 e 120 dias 
após a enxertia. 

Fonte de  
Variação 

GL 
QM / DPE 

30 60 90 120 
Blocos 3 0,40ns 1,55ns 1,39* 0,73ns 
Tratamentos 4 0,27ns 4,52**  7,59**  11,36**  
Erro 12 0,14 0,49 0,25 1,46 
Total 19     
Normal***                Sim  Sim Sim Sim 
Média Geral  4,54 7,85 9,13 9,73 
CV %  8,15 8,87 5,46 12,41 
DMS  0,84 1,57 1,12 2,72 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 
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Anexo 7. Análise de variância do teor de sólidos solúveis totais (SST) dos frutos de tomateiros 
enxertados em três colheitas consecutivas (1, 2 e 3). 

Fonte de  
Variação 

GL 
 QM / SST 
Colheitas 1 2 3 

Tratamentos 5  0,22ns 0,18ns 0,14ns 
Erro 24  0,14 0,09 0,13 
Total 29     
Normal***    Sim Sim Sim 
Média Geral   4,81 4,93 4,84 
CV %   7,75 6,20 7,55 
DMS   0,73 0,60 0,71 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

Anexo 8. Análise de variância do pH dos frutos de tomateiros enxertados em três colheitas 
consecutivas (1, 2 e 3). 

Fonte de  
Variação 

GL 
 QM / pH 
Colheitas 1 2 3 

Tratamentos 5  0,04ns 0,22**  0,11* 
Erro 24  0,03 0,02 0,03 
Total 29     
Normal***    Sim Sim Sim 
Média Geral   5,16 5,09 4,80 
CV %   3,20 2,42 3,84 
DMS   0,32 0,24 0,36 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

Anexo 9. Análise de variância do Sabor dos frutos de tomateiros enxertados em três colheitas 
consecutivas (1, 2 e 3). 

Fonte de  
Variação 

GL 
 QM / Sabor 
Colheitas 1 2 3 

Tratamentos 5  16,87* 55,73* 4,27* 
Erro 24  6,25 17,53 5,74 
Total 29     
Normal***    Sim Sim Sim 
Média Geral   28,03 26,46 19,53 
CV %   8,92 15,82 12,26 
DMS   4,88 8,18 4,68 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
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Anexo 10. Análise de variância da acidez titulável (AT) dos frutos de tomateiros enxertados em três 
colheitas consecutivas (1, 2 e 3). 

Fonte de  
Variação 

GL 
 QM / AT  

Colheitas 1 2 3 
Tratamentos 5  0,00**  0,00**  0,00ns 
Erro 24  0,00 0,00 0,00 
Total 29     
Normal***    Sim Sim Sim 
Média Geral   0,17 0,19 0,25 
CV %   8,70 14,65 10,67 
DMS   0,03 0,05 0,05 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 

 

Anexo 11. Análise de variância da altura da planta (AP) aos 30 e 60 dias após o transplantio (DAT) de 
plantas de tomateiro enxertadas em diferentes solanáceas. 

Fonte de  
Variação 

GL 
 QM / AP 
DAT 30 60 

Blocos 3  32,68ns 309,57ns 
Tratamentos 5  288,38**  3137,99**  
Erro 15  32,81 265,36 
Total 23    
Normal***    Sim Sim 
Média Geral   44,28 144,54 
CV %   12,93 11,27 
DMS   13,14 37,39 
*; ** - significativo com (P<0,05) e (P<0,01) respectivamente no teste F. 
***  - normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (W). 
ns - não significativo pelo teste F. 
  


