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RESUMO 

 

 

 

 

O maracujazeiro-amarelo é o mais cultivada e predominante no mercado. Possui 

grande variabilidade genética distribuída pelas Américas. Essa ampla variabilidade é 

encontrada no Brasil. Ferramentas que permitem a caracterização e avaliação desta 

variabilidade, são indispensáveis e auxiliam em programas de melhoramento 

genético da espécie. Os marcadores moleculares podem complementar o 

melhoramento de forma distinta, possibilitando identificar os melhores cruzamentos. 

Existem vários estudos de caracterização física, química e físico-química do 

maracujá em diferentes regiões do Brasil, contudo, alguns híbridos e variedades 

necessitam ser estudados em diferentes localidades. A caracterização física, 

química e físico-química permite identificar indivíduos desejáveis e quantificar a 

diversidade disponível. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização de dez 

variedades de maracujá amarelo, assim como, avaliar a diversidade genética, 

utilizando dez iniciadores microssatélites e as características físicas, químicas e 

físico-químicas. O sistema de condução utilizado foi de espaldeira vertical. O 

experimento foi conduzido de novembro de 2011 a janeiro de 2013. Foi utilizado o 

delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições e cinco plantas por 

parcela. Para a avaliação da qualidade física, química e físico-química, analisou-se 

40 frutos por tratamento. Na análise multivariada, a divergência genética entre as 

variedades foi estimada com o emprego da distância generalizada de Mahalanobis 

(D²), como medida de dissimilaridade. Houve diferença significativa para as 

características peso do fruto (PF), peso da casca (PC), diâmetro longitudinal (DL), 

diâmetro transversal (DT) e relação SS/AT. A análise de agrupamento de média 

formou dois grupos para as características peso do fruto, peso da casca e relação 

SS/AT. Verificou-se que o peso do fruto obteve média geral de 159,31g. A relação 

DL/DT (19,77%), diâmetro transversal (16,76%) e longitudinal (16,32%) e a 

proporção de polpa (12,89%) foram os caracteres que mais contribuíram para a 

divergência total. A proporção de polpa apresentou um coeficiente de correlação 

genética altamente significativo com a relação DL/DT. A elevada taxa de iniciadores 

monomórfico (40%), evidencia a baixa variabilidade genética das variedades 

analisadas. Entre as distâncias genéticas, 77,77% foram acima de 0,2, evidenciando 
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que ainda existe variabilidade genética. As maiores distâncias foram verificadas 

entre a variedade BRS Rubi e FB-200, e com a variedade de Bonito-PE. O 

dendograma de similaridade genética realizado com base nas distâncias genéticas, 

permitiu a formação quatro grupos de variedades, evidenciando que há variabilidade 

genética entre os mesmos.  

 

Palavras-chave: microssatélites, SSR, melhoramento genético, Passiflora edulis f. 

flavicarpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ABSTRACT 

 

The yellow passion fruit is grown and the species most prevalent in the market. It has 

great genetic variability distributed throughout the Americas. The large variability is 

found in Brazil. Tools that allow the characterization and assessment of this 

variability are essential and assist in breeding programs of species. Molecular 

markers can complement the improvement differently. Several studies of physical 

and chemical characterization of the passion fruit in different regions of Brazil, 

however, some hybrids and varieties need to be studied in different localities. The 

physical and chemical characterization desirable individuals can identify and quantify 

the diversity available. The aim of this work was the characterization of ten varieties 

of passion fruit, as well as assess the genetic diversity, using ten microsatellite 

primers and physical, chemical and physicochemical characteristics. The conduction 

system was used for vertical cordon. The experiment was conducted from November 

2011 to January 2013. For evaluation of physical, chemical and physical-chemical 

quality examined were 40 fruits per treatment. In multivariate analysis, the genetic 

divergence between accessions was estimated with the use of the Mahalanobis 

distance (D ²), as a measure of dissimilarity. There were significant differences for the 

characteristics of the fruit weight (FW), shell weight (BW), longitudinal (DL), 

transverse diameter (TD) and SS / TA ratio. Cluster analysis of average formed two 

groups for the characteristics of the fruit weight, shell weight and SS / TA ratio. It was 

found that fruit weight had an average overall 159.31 g. The ratio DL / DT (19.77%), 

transverse diameter (16.76%) and longitudinal (16.32%) and the proportion of pulp 

(12.89%) were the traits that contributed most to the overall divergence. The 

proportion of pulp showed a correlation coefficient highly significant compared with 

the DL / DT. The high rate of primers monomorphic (40%), highlights the low genetic 

variability of the varieties analyzed. Genetic distance, 77.77% were above 0.2, 

indicating that genetic variability still exists. The longer distances were observed 

between BRS Rubi and FB-200, and with the variety of Bonito-PE. The dendrogram 

of genetic similarity performed based on genetic distances, allowed the formation of 

four groups varieties, indicating no genetic variability between them. 

Keywords: microsatellites, SSR, breeding, Passiflora edulis f. flavicarpa. 



 

14 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Introdução 

O gênero Passiflora é composto, em sua maioria, por plantas trepadeiras. 

Poucas espécies herbáceas ou lenhosas e algumas arbustivas, também são 

encontradas. Existem mais de 400 espécies de Passifloracea na natureza, sendo 

que cerca de 150 delas são encontradas no Brasil e 60 são comestíveis, das quais 

duas espécies se destacam comercialmente, o maracujá amarelo ou azedo 

(Passiflora edulis  Sims f. flavicarpa) e o maracujá doce (Passiflora alata Curtis) 

(MANICA, 2005). 

O Brasil apresenta a maior diversidade de espécies nativas pertencente ao 

gênero Passiflora, que tem como centro de origem a América, nas regiões tropical e 

subtropical (MANICA, 2005). Ocorre no Paraguai, Argentina, Venezuela, Equador, 

América Central e nas ilhas das Índias Ocidentais (BERNACI, 2005), tendo no 

Centro-Norte do Brasil o maior centro de distribuição geográfica (BRIGNANI NETO, 

2002).  

O maracujá é rico em vitaminas do complexo B, fibras e sais minerais, como 

cálcio, ferro e fósforo e que, quando ingerido, fornece ao organismo betacaroteno, 

que é transformado em vitaminas A, C, B2 e B3. Além disso, também contém 

passiflorina ou maracujina, com propriedades sedativas. Cada 100 mL de suco 

contém, em média, 53 calorias, o que varia conforme a espécie utilizada (BALBACK 

& BOARIM, 1993). 

O maracujá é uma importante fonte nutricional na alimentação humana. Seus 

frutos tem sabor bastante forte e elevados teores de acidez (RUGGIERO, 1998) e 

são consumidos principalmente na forma in natura, sendo também utilizados no 

preparo de sucos, doces, geléias, sorvetes e licores. Os sucos concentrados 

representam a maior parcela da exportação, alcançando as melhores cotações e 

ganhos em divisas, sendo atualmente comercializado mais intensamente com 

Holanda, Estados Unidos, Porto Rico, Japão e Alemanha, os quais importam 76% 

do suco concentrado produzido no Brasil (MELETTI, 2011).  

No seguimento in natura, o maracujá deve ser grande e oval, ter boa 

aparência, resistência ao transporte e maior tempo de prateleira. Quando destinado 

a indústria, o fruto deve apresentar casca fina e cavidade interna totalmente 

preenchida, maior acidez e alto teor de sólidos solúveis (MELETTI et al., 2005). Para 

a indústria, o alto teor de acidez na polpa de maracujá é importante, pois possibilita 
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maior flexibilidade na adição de açúcares e diminui a deterioração por 

microrganismos (SOUZA & SÂNDI, 2001). 

Esta pesquisa teve como objetivos a caracterização de dez variedades de 

maracujá amarelo, através da avaliação das características físico-química e da 

diversidade genética, por meio de marcadores microssatélites. 

 

2. Características botânicas e origem do maracujazeiro  

 O sistema de classificação mais utilizado para o maracujazeiro é o de Killip 

(1938), que cita 12 gêneros: Dilkea, Mitostemma, Tetrastylis, Passiflora, Adenia, 

Crossostemma, Deidamia, Hollrungia, Machadoa, Schlechterina, Tetrapathaea e 

Tryphostemma. Entre estes, o gênero Passiflora é o mais representativo da família, 

Passifloraceae, com cerca de 500 espécies, das quais mais de 150 são encontrados 

apenas no Brasil (LOPES, 1994).  

A classificação taxonômica da família Passifloraceae é bem discutível. 

Vanderplank (2000) identificou como pertencentes à ordem Violales, a tribo 

Passiflorae e à família Passifloraceae, as espécies de maracujazeiro, abrangendo 18 

gêneros e cerca de 630 espécies. Estas estão distribuídas por regiões tropicais, 

sendo a maioria delas predominantes na América do Sul e a minoria na Ásia, 

Austrália e América do Norte. Entretanto, Judd et al. (1999) identificaram a família  

Passifloraceae como pertencente à ordem Malpighiales.  

 O gênero Passiflora compreende plantas trepadeiras herbáceas ou 

arbustivas, raramente eretas. Possui hastes cilíndricas ou quadrangulares, muito 

ramificadas, angulosas, suberificadas, glabras, que, em algumas espécies, podem 

apresentar-se pilosas e atingir de 5 a 10m de comprimento, composto de 22 

subgêneros divididos em secções e/ou séries (Killip, 1938). Apresentam estruturas 

denominadas de gavinhas, que são modificações foliares, utilizada para prender a 

planta a suportes, e que em algumas espécies, são ausentes (SILVA, 2012). 

 As raízes são do tipo axial sendo que de 73 a 85 % de todas as suas 

ramificações estão concentradas entre 15 e 45 cm de profundidade 

(VANDERPLANK, 1996). 

 As folhas são alternas, sendo mais comuns as simples, inteiras ou lobadas, 

raramente compostas. Os pecíolos podem ou não apresentar glândulas nectaríferas 

que variam em tamanho, número e forma, situando-se na margem da bráctea ou na 

parte dorsal da folha, o que é característica importante para a classificação 
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taxonômica. As estípulas são variáveis quanto à forma e ao bordo e também são 

úteis para classificar as espécies (VANDERPLANK, 1996). 

 As flores emergem das axilas das folhas em brotações novas, apresentando 

cinco estames, cinco pétalas e cinco sépalas, androginóforo ereto com estames de 

extremidades livres e com três estigmas. O ovário é unilocular, multiovulado, sobre o 

qual se encontra um estilete com estigma, geralmente tripartido (MATSUMOTO & 

SÃO JOSÉ, 1991). Popularmente, a flor do maracujazeiro é chamada “flor da 

paixão”, devido à relação entre suas estruturas florais e a “paixão de Cristo 

(GONÇALVES & SOUZA, 2006; SOUSA & MELETTI, 1997). 

 Os estigmas estão na extremidade dos estiletes e, de acordo com a curvatura 

destes, encontram-se três tipos de flores, as quais foram classificadas como de 

estiletes totalmente curvos, parcialmente curvos, e sem curvatura. Entretanto, as 

flores com este último tipo, não frutificam, mesmo com a polinização manual e 

controlada, devido a inviabilidade dos óvulos. No entanto, o pólen é viável, quando 

transferido para outros tipos de flor (RUGGIERO et al.,1976). 

 Na maioria das espécies, as flores de Passiflora apresentam mecanismos que 

favorecem a polinização cruzada, sendo estes heterostilia, autoincompatibilidade e 

protandria (REGO et al., 1999). Desta forma, a polinização do gênero só ocorre 

naturalmente através de agentes polinizadores, como abelhas de grande porte, 

beija-flores, mamangavas, vespas, mariposas, borboletas e morcegos (SAZIMA & 

SAZIMA, 1978; OLIVEIRA, 1980; VARASSIN et al., 2001). 

 A palavra “maracujá” é oriunda do Tupi mara kuya, significa “fruto que se 

serve” ou “alimento na cuia” (LEÃO, 2011). O fruto não é dividido em lóculos, 

apresentando pericarpo carnoso, indiscente e as várias sementes caracterizam uma 

baga. As sementes são lateralmente compridas, com testa reticulada ou verrugosa, 

coberta por arilo saciforme, suculento e colorido, de origem funicular 

(VANDERPLANK, 1996). 

 São encontradas entre 50 a 60 espécies dentro do gênero Passiflora com 

produção de frutos comestíveis (MARTIN & NAKASONE, 1970; PEREIRA et al., 

1971), com destaque para as espécies: P. edulis Sims f. flavicarpa Deg., Passiflora 

edulis Sims, P. alata Curtis, Passiflora maliformis L., Passiflora nitida HBK, Passiflora 

macrocarpa Mast., Passiflora caerulea L., Passiflora cincinnata Mast., Passiflora 

coccinea Aubl., Passiflora laurifolia L. e Passiflora quadrangularis L. (MANICA, 1981; 

OLIVEIRA et al., 1994). Passiflora edulis é a espécie mais cultivada em todo o 

mundo, seguida por P. alata e P. quadrangulares (BERNACCI et al., 2003) 
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3. Auto-incompatibilidade 

 O maracujazeiro é uma espécie auto-incompatível, necessitando de 

polinização cruzada entre flores de diferentes plantas para que ocorra a produção de 

frutos por, pelo menos, três razões: seus estames estão localizados abaixo do ovário 

e estigmas (heterostilia); a flor apresenta o fenômeno da protândria, na qual o pólen 

é liberado quando os estigmas ainda não se encontram receptivos e, finalmente, a 

grande maioria das plantas apresenta alto grau de incompatibilidade com o próprio 

pólen (AKAMINE & GIROLAMI,1957; FREITAS, 1998). 

 A auto-incompatibilidade é um mecanismo que favorece a alogamia, 

impedindo que a planta se autofecunde. Para o melhorista, pode ser uma 

desvantagem, pois na produção de híbridos, por exemplo, teria que superar a 

barreira da incompatibilidade para formar as linhas puras e conseguir cruzá-las. Para 

contornar barreiras de cruzamento entre espécies sexualmente incompatíveis, a 

transformação de plantas e a hibridação somática, via fusão de protoplastos, são 

uma alternativa para ampliar a variabilidade genética (LEFRANÇOIS et al., 1993). 

  Payan & Martin (1975) não consideram a auto-incompatibilidade uma barreira 

em cruzamentos interespecíficos, justificando que a falta de estímulo hormonal seja 

o principal obstáculo à hibridação. Segundo estes autores, a aplicação de 

substancias promotoras de crescimento no ovário conduz à produção normal de 

frutos conseguida pela polinização dupla, na qual dois estigmas são polinizados por 

outra espécie e o terceiro por uma planta compatível da mesma espécie. 

 A auto-incompatibilidade do maracujazeiro é do tipo homomórfica esporofítica, 

de herança monofatorial e que possibilita a autofecundação quando as flores estão 

na pré-antese (BRUCKNER, 1994).  

 

4. Fenologia 

 O período compreendido da antese até a maturação dos frutos, é variável de 

acordo com a região geográfica na qual vegeta o maracujazeiro, e principalmente 

em função da temperatura. Ruggiero (1987) constatou que o período compreendido 

entre a antese e a colheita, variou de 61 a 87 dias, nas condições de Jaboticabal, 

SP. No Rio de Janeiro, Araújo et al. (1974) relataram 67 dias. Em Londrina, norte do 

Estado do Paraná, Neves et al. (1999) concluíram que este período pode variar de 

66 a 106 dias, dependendo da época de avaliação, relacionando isso com a 

temperatura. 
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Além da temperatura, o potencial genético da população, a polinização, a 

época de plantio, a idade das plantas, as condições climáticas e os tratos culturais, 

podem influenciar a produtividade (PIMENTEL, 2007). 

O clima é um fator que pode ser limitante à cultura, dependendo da região de 

plantio, pois sendo o maracujazeiro uma planta típica de regiões tropicais, necessita 

de temperaturas altas na maior parte do ano e não tolera as geadas. Além disso, o 

florescimento do maracujazeiro só ocorre em dias longos, ou seja, com luminosidade 

superior a 11 horas. Entretanto, a cultura vem se destacando também na região sul 

do País, onde apenas o Rio Grande do Sul não apresenta produção (NEVES, 2011). 

 A frutificação no maracujazeiro se dá nos ramos do ano, ou seja, nas 

brotações emitidas na respectiva estação de crescimento. As flores brotam a partir 

dos ramos novos e se abrem por volta do meio-dia, estando aptas a serem 

polinizadas no período da tarde. Caso não haja polinização, as flores abertas 

murcham e caem (BRUCKNER e SILVA, 2001). Ocorrendo a polinização e, 

consequentemente a fecundação, a flor se fecha e tem início o desenvolvimento do 

fruto (TEIXEIRA, 1994). 

 O maracujazeiro é uma fruteira relativamente precoce que inicia a sua 

produção dos seis aos nove meses após o plantio. Segundo Matsumoto e São José 

(1991), nas condições do Sudoeste da Bahia, o primeiro surto de floração ocorre 

nove meses após a semeadura e pode se estender por até nove meses do ano, 

sendo que durante o período de outubro a março é verificada a maior ocorrência de 

flores e em dezembro há um pico de florescimento.  

 

5. Importância econômica 

 O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. Em 2010 teve uma 

produção de 920.158 t. numa área de 62.243 ha, com rendimento médio nacional de 

14,78 t/ha (IBGE, 2010). Em 2011 a área sofreu uma redução para 61.842 ha, 

porém a produção foi mais elevada, atingindo 923.035 t e com isso aumentou 

também o rendimento médio nacional que ficou em 14,93 t/ha (IBGE, 2011). Das 

cerca de 500 espécies de Passiflora, P. edulis f. flavicarpa (maracujá amarelo), P. 

edulis f. edulis (maracujá roxo) e P. alata (maracujá doce) são responsáveis por 95% 

da área plantada no Brasil, (IBGE, 2010). O maracujá amarelo tem maior 

representatividade nacional, com algumas variedades comerciais utilizadas para o 

plantio, como os híbridos intravarietais 'IAC-275' e 'IAC-277' desenvolvidos pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), e quatro variedades lançadas pela 
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Embrapa Cerrados, denominadas “BRS Gigante Amarelo”, “BRS Ouro Vermelho”, 

“BRS Sol do Cerrado” e “BRS Rubi”. 

 No mercado internacional, as exportações são prejudicadas pelas tarifas de 

importação e também pelas barreiras fitossanitárias, sendo necessário um programa 

de comercialização, além da padronização das frutas quanto ao aspecto, ao sabor, à 

coloração, ao formato e à uniformidade de tamanho (PIZZOL et al., 2000).  

 Dentre os Estados brasileiros, destaca-se a Bahia, principal produtor com 

410.078 t em 2011, produzidas em 29.885 ha, com rendimento médio de 13,72 t/ha, 

seguido por Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo (IBGE, 2011). 

Pernambuco, em 2010, produziu 17.576 t em 1.602 hectares, com rendimento médio 

de 10,97 t/ha, menor que o nacional. Em 2011 a produção reduziu para 16.930 t e a 

área cultivada para 1.543 ha (IBGE, 2011). 

Nos últimos anos, a produção nacional não foi suficiente para abastecer a 

demanda interna de consumo e, por esta razão, houve a necessidade da importação 

de polpa para a demanda nacional da indústria de sucos. (COSTA, 2005; FERRAZ  

& LOT, 2007; NOGUEIRA et al., 2010). Neste contexto, percebe-se que existe 

espaço para a expansão da cultura no país, tanto em função do déficit na produção 

quanto nas expectativas de aumento da demanda por frutas, devido a busca por 

hábitos de vida mais saudáveis, que vêm despertando a atenção da população 

mundial nos últimos anos. Porém, são necessários maiores investimentos em 

pesquisa a fim de dar suporte técnico à atividade.  

 

6. A produção do maracujá no Brasil 

A produção de maracujá no Brasil, em geral, ocorre em pequenas 

propriedades, a maioria no contexto da agricultura familiar, em área cultivada que 

varia de 1 a 5 hectares. A realização dos tratos culturais exige a adoção de muita 

mão-de-obra, notadamente nas fases de plantio, florada (polinização) e colheita 

(NOGUEIRA et al., 2010). Contudo, ultimamente tem crescido o número de plantios 

em grande escala, sob irrigação por pivô central, visando atender à demanda 

industrial (AGUIAR, 2011).  

Do ponto de vista agronômico e estratégico, a utilização do maracujá 

apresenta vários aspectos que necessitam ser melhorados, como a baixa 

capacidade de organização do setor produtivo e da comercialização, somada à falta 

de orientação e de interação entre os diferentes segmentos que compõem a cadeia 
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produtiva, o que dificulta um desenvolvimento mais substancial da cultura 

(NOGUEIRA et al., 2010). 

Existe a carência de variedades adaptadas, além dos problemas 

fitossanitários tais como viroses, bacterioses e doenças fúngicas, o que resulta na 

baixa produtividade e na falta de estímulo ao produtor. Em função desses 

problemas, a cultura tem apresentado uma característica itinerante, dificultando uma 

constância na cadeia produtiva, que é fundamental para atender ao mercado externo 

(PIMENTEL, 2007).  

 As principais doenças do maracujazeiro, no Nordeste, são a antracnose 

causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides Penz, verrugose causada pelo 

fungo Cladosporium herbarum Link, murcha ou fusariose  causada pelos fungos 

Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. Passiflorae Purss ou Fusarium solani (Mart) App 

& Wr., podridão-do-colo causada por fungos do Gênero Phytophthora, mancha-

bacteriana causada pela bactéria Xanthomonas campestris pv. passiflorae (Pereira) 

Dye, endurecimento-dos-frutos causada pelo vírus Passionfruit woodiness vírus - 

PWV e mosaico-do-pepino causada pelo vírus Cucumber mosaic vírus - CMV 

(VIANA et al., 2003). 

 O maracujazeiro hospeda uma grande diversidade de insetos e de ácaros. 

Algumas destas espécies podem causar injúrias capazes de provocar danos 

econômicos, por reduzirem a produção de frutos e até mesmo levar à morte da 

planta. Algumas são esporádicas e outras ocorrem em níveis baixos, não 

requerendo a adoção de medidas de controle. Do ponto de vista econômico, poucas 

são consideradas pragas. As lagartas (Dione juno juno Cramer, 1779, e Agraulis 

vanillae vanillae Linn., 1758 – Lepidoptera: Nymphalidae), percevejos (Diactor 

bilineatus Fabricius, 1803, Hollymenia clavigera Herbst, 1784 e Leptoglossus 

gonagra Fabricius, 1775 – Hemiptera: Coreidae), broca-da-haste (Philonis 

passiflorae O’Brien, 1984 – Coleoptera: Curculionidae), mosca-das-frutas 

(Anastrepha ssp. e Ceratitis capitata Wied., 1824 – Diptera: Tephritidae), moscas-do-

botão-floral (Protearomyia sp. Bezzi, 1919 – Diptera: Lonchaeidae) e ácaro plano 

(Brevipalpus phoenicis Geijskes, 1939 – Acari: Tenuipalpidae) são os insetos e 

ácaros que podem vir a causar algum dano econômico (LIMA, 2005). 
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7. Caracteres morfoagrônomicos  

 A caracterização morfológica e agronômica de germoplasma é baseada no 

uso de descritores que visam individualizar fenotipicamente cada genótipo 

(RODRIGUES e ANDO, 2002). 

A descrição e o registro de características morfológicas, citogenéticas, 

bioquímicas ou moleculares do material biológico, cuja expressão pode ou não ser 

influenciada pelo ambiente, favorece a utilização adequada dos recursos genéticos a 

serem utilizadas em programas de melhoramento (FREIRE et al.,1999). 

 Araújo (2007) indica que os caracteres mais importantes para discriminação 

entre acessos de maracujazeiro (Passiflora cincinnata Mast) são o diâmetro das 

hastes, o número de glândulas foliares, o número de glândulas por bráctea, a 

viabilidade de pólen, a massa do fruto e da semente e a massa total de frutos. Por 

serem caracteres influenciados pelo ambiente, as avaliações devem ser feitas em 

mais de um ambiente. Aquele autor trabalhou com acessos que, pela alta 

produtividade de frutos, poderão ser recomendados para cultivos experimentais em 

áreas de produtores. 

 Avaliando a diversidade morfoagrônomica em populações de maracujazeiro 

amarelo, Viana et al. (2002) utilizaram o peso do fruto, o número médio, o 

comprimento e a largura dos frutos, a espessura da casca, o teor de sólidos 

solúveis, o teor de acidez e o rendimento de suco, para identificar populações 

superiores, que seriam implantadas no programa de melhoramento da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense. 

 Albuquerque (2001), selecionando genitores de maracujazeiro visando à 

obtenção de populações melhoradas, avaliou a diversidade genética entre esses 

genitores por meio da distância generalizada de Mahalanobis (D2), do agrupamento 

de Tocher e das Variáveis Canônicas. 

 Melo (2009) caracterizou agronômicamente oito genótipos de maracujá azedo 

utilizando o número de frutos por planta, a produtividade, o peso médio do fruto, o 

rendimento de polpa, o teor de sólidos solúveis, o diâmetro equatorial e longitudinal, 

a relação entre o diâmetro equatorial e o longitudinal, a espessura da casca, o pH, a 

acidez titulável e a relação entre o teor de sólidos solúveis e a acidez titulável. 

 

8. Marcador molecular 

 A biotecnologia tem representado um importante papel na agricultura, quando 

aplicada no estudo de células, em cultura de tecidos, para promover a rápida 
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propagação de uma espécie; em diagnóstico de pragas e doenças, na engenharia 

genética, bem como em programas de melhoramento genético. Em várias 

metodologias, o monitoramento com marcadores moleculares, ao lado dos 

conhecidos marcadores morfológicos, trouxe progressos significativos (KUMAR, 

1999).  

 A utilização de marcadores moleculares é uma ferramenta chave que 

possibilita aos programas de melhoramento determinar mapeamento e diagnósticos 

genéticos, taxonomia molecular, análises de integridade genética e estudos 

evolutivos de macro e microrganismos. Alternativamente, o uso de marcadores 

genéticos, baseados na identificação de polimorfismo de DNA, vem sendo utilizado 

pelos melhoristas para criar um padrão genético próprio de cada variedade 

(WÜNSCH e HORMAZA, 2007). 

 Os principais tipos de marcadores moleculares podem ser classificados em 

dois grupos, conforme a metodologia utilizada para identificá-los: hibridização ou 

amplificação de DNA. Entre os identificados por hibridização estão os marcadores 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism; (BOTSTEIN et al., 1980) e 

minissatélites ou locos VNTR (Variable Number of Tandem Repeats (JEFFREYS et 

al., 1985). Já aqueles revelados por amplificação incluem os marcadores do tipo: 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA (WILLIAMS et al., 1990), SCAR 

(Sequence Characterized Amplified Regions), Microssatélite (SSR) e AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism) (MILLACH, 1999). 

 

8.1 Microssatélites 

 Dentre os marcadores moleculares, os microssatélites têm sido indicados 

para estudos de variabilidade genética, cálculos da frequência alélica, desvio em 

relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, mapeamento genético e físico de 

genomas, identificação e discriminação de genótipos, testes de paternidade e estudo 

de genética de populações, pois são de natureza co-dominante constituindo-se em 

uma das classes de marcadores moleculares mais polimórficas atualmente 

disponíveis (FERREIRA e GRATAPAGLIA, 1998). 

 Reis (2010) utilizou 23 pares de iniciadores microssatélites na genotipagem 

de 66 genótipos de irmãos completos de maracujá azedo, onde foram selecionados 

25 genótipos utilizando-se dados agronômicos e moleculares. Este autor relata que 

para características como produtividade, número de frutos e dias de florescimento, 

as progênies selecionadas pelos marcadores moleculares apresentaram maiores 
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médias, concluindo que as análises moleculares são muito eficientes na seleção de 

genótipos. 

 Marcadores SSR tem sido utilizados com êxito para a caracterização 

molecular em diversas fruteiras, como pessegueiro (BIANCHI et al., 2004) e 

aceroleira (SALLA et al., 2002) e para a construção de mapas genéticos em 

maracujá (OLIVEIRA, 2006). Oliveira et al. (2008) publicaram o primeiro mapa 

genético integrado de maracujá-amarelo, utilizando marcadores AFLP e SSR. 

 Oliveira (2006) atingiu 11,3% de eficiência de enriquecimento de biblioteca 

genômica de maracujá amarelo. Este autor isolou 107 sequências contendo 

microssatélites de 160 plantas de maracujá amarelo. 

 

9. Descrição de variedades 

O maracujá amarelo apresenta algumas variedades comerciais. Estas são 

fornecidas por empresas como a EMBRAPA (BRS), o IAC, o Viveiro Flora Brasil (FB) 

e Isla Sementes Ltda (Redondo Amarelo). O conhecimento de suas características é 

de suma importância para escolher a variedade certa, para a região certa.  

A BRS Ouro Vermelho produz frutos arredondados e de casca avermelhada. 

Os frutos pesam de 120 a 350g, com teor de sólidos solúveis de 13 a 15° Brix e 

rendimento de suco em torno de 40%. É tolerante as principais doenças foliares, 

incluindo a virose. Em diferentes locais, tem-se comportado como tolerante a 

doenças causadas por patógenos do solo (JUNQUEIRA, 2007). 

A BRS Rubi produz predominantemente frutos de casca vermelha ou 

arroxeada. Os frutos pesam de 120 a 300g (média de 170g), são arredondados com 

teor de sólidos solúveis de 13° Brix a 15° Brix (média de 14° Brix) e rendimento de 

suco em torno de 35%. Apresenta maior resistência ao transporte e a doenças 

(viroses, bacterioses, antracnose e verrugose). A polpa tem a coloração amarelo 

forte (maior quantidade de vitamina C) e o fruto tem maior tempo de prateleira. A 

obtenção de frutos para a indústria e para mesa evidencia característica de dupla 

aptidão da variedade (EMBRAPA, 2012).   

A BRS Sol do Cerrado produz frutos grandes com formato oblongo, pesando 

de 150 a 350 gramas, rendimento de polpa em torno de 38% e teor de sólidos 

solúveis de 13 a 14° Brix. Possui tolerância às principais doenças foliares do 

maracujazeiro como bacteriose, antracnose e virose, mas é susceptível a doenças 

causadas por patógenos de solo. Tem coloração externa amarelo brilhante e 
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coloração de polpa amarelo forte. Não há informação sobre maiores danos 

causados por pragas. (JUNQUEIRA, 2007). 

A BRS Gigante Amarelo apresenta frutos amarelos, formato oblongo, 

pesando de 120 a 350 gramas, rendimento de polpa em torno de 40% e teor de 

sólidos solúveis de 13 a 15° Brix. Tem boa tolerância à antracnose e bacteriose, mas 

é susceptível à virose, verrugose e às doenças causadas por patógenos de solo. 

Não há informação sobre maiores danos causados por pragas (JUNQUEIRA, 2007). 

O composto IAC-273/277 direcionam-se ao segmento in natura. Apresentam 

frutos maiores e mais pesados que os da maioria dos pomares. Os frutos têm peso 

médio de 230g; 8,8 cm de comprimento por 7,3 cm de largura; mínimo de 50% de 

polpa; coloração interna alaranjada; teor de sólidos solúveis totais de 14-15 °Brix 

(MELETTI, 2000).  

O híbrido IAC-275 tem dupla finalidade: criado para a agroindústria por seu 

alto rendimento industrial, em função de sua casca fina, é também comercializado 

no mercado in natura, principalmente nos mercados que privilegiam o peso, e não 

apenas o tamanho. Seus frutos podem atingir 180g de peso. Seus frutos são ovais, 

de casca inferior a 5mm, com cavidade interna completamente preenchida, com 

sólidos solúveis (SS) médio de 15° Brix. Sua polpa representa mais de 52% do fruto, 

e na maioria deles, é de coloração alaranjada-intensa, extremamente atrativa e 

aromática (MELETTI, 2000).  

A variedade FB 300 (Araguari) é destinada a indústria. Seus frutos 

apresentam uma média de 120g. Com relação aos sólidos solúveis, a média é de 

15° Brix. É uma variedade rústica, de boa qualidade produtiva, com frutos 

desuniformes em tamanho, forma, e cor. Apresenta um alto rendimento de suco 

(cerca de 42%), com polpa de cor amarelo-alaranjado (VIVEIRO FLORA BRASIL, 

2011). 

A variedade FB 200 (Yellow Master) tem como principal destinação o 

mercado in natura. Apresentam casca mais grossa proporcionando maior resistência 

durante o transporte. Os frutos atingem um peso médio de 240g com média de 14° 

Brix, apresentando uma maior uniformidade de tamanho, forma e cor. O rendimento 

de suco esta entorno de 36% (VIVEIRO FLORA BRASIL, 2011). 

O maracujá Redondo Amarelo apresenta frutos amarelos arredondados com 

diâmetro de 7 a 9 cm. O peso dos frutos varia de 100 a 200g (ISLA, 2011). 
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RESUMO 21 

 A espécies Passiflora edulis f. flavicarpa (maracujá-amarelo) é a principal 22 

dentre as da família Passifloraceae cultivada no Brasil. Existem vários estudos de 23 

caracterização física, química e físico-química do maracujá em diferentes regiões do 24 

Brasil, contudo, alguns híbridos e variedades necessitam ser estudados em diferentes 25 

localidades. A caracterização física, química e físico-química permite identificar 26 

indivíduos desejáveis e quantificar a diversidade disponível. O objetivo deste trabalho é 27 

avaliar a divergência e as características físicas, químicas e físico-químicas de dez 28 

variedades de maracujá amarelo, no Agreste Meridional de Pernambuco. O sistema de 29 

condução utilizado foi de espaldeira vertical. O experimento foi conduzido de novembro 30 

de 2011 a janeiro de 2013. Para avaliação da qualidade física, química e físico-quimica 31 

dos frutos, analisou-se dez frutos por tratamento e quatro repetições. Na análise 32 

multivariada, a divergência genética entre os genótipos foi estimada com o emprego da33 

 distância generalizada de Mahalanobis (D²), como medida de dissimilaridade, houve 34 

diferença significativa para as características peso do fruto (PF), peso da casca (PC), 35 



 

33 

 

diâmetro longitudinal (DL), diâmetro transversal (DT) e relação SS/AT. A análise de 36 

agrupamento de média formou dois grupos para as características peso do fruto, peso da 37 

casca e relação SS/AT. Verificou-se que o peso do fruto teve média geral de 159,31g. A 38 

relação DL/DT (19,77%), diâmetro transversal (16,76%) e longitudinal (16,32%) e a 39 

proporção de polpa (12,89%) foram os caracteres que mais contribuíram para a 40 

divergência total. A proporção de polpa apresentou coeficiente de correlação genética 41 

altamente significativa com a relação DL/DT.  42 

Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa, melhoramento genético, maracujá-azedo 43 

 44 

ABSTRACT 45 

Characterization and genetic diversity of ten varieties of passion fruit based on 46 

physical, chemical and physico-chemical evaluations. 47 

The species Passiflora edulis f. flavicarpa (passion fruit) is the main among 48 

family Passifloraceae cultivated in Brazil. Several studies of physical, chemical and 49 

physical-chemical characterization of the passion fruit in different regions of Brazil, 50 

however, some hybrids and varieties need to be studied in different localities. The 51 

physical, chemical and physico-chemical allows individuals to identify and quantify 52 

desirable diversity available. The objective of this study is to assess the diversity and the 53 

physical, chemical and physico-chemical properties of ten varieties of passion fruit in 54 

Agreste Meridional de Pernambuco. The conduction system was used for vertical 55 

cordon. The experiment was conducted from November 2011 to January 2013. To 56 

evaluate the physical, chemical and physico-chemical fruit, we analyzed ten fruits per 57 

treatment and four replications. In multivariate analysis, the genetic divergence between 58 

the genotypes was estimated with the use of the generalized distance Mahalanobis (D ²), 59 



 

34 

 

as a measure of dissimilarity, significant difference to the characteristics of the fruit 60 

weight (FW), shell weight (BW), longitudinal (DL), transverse diameter (TD) and SS / 61 

TA ratio. Cluster analysis of average formed two groups for the characteristics of the 62 

fruit weight, shell weight and SS / TA ratio. It was found that fruit weight had overall 63 

average of 159.31 g. The ratio DL / DT (19.77%), transverse diameter (16.76%) and 64 

longitudinal (16.32%) and the proportion of pulp (12.89%) were the traits that 65 

contributed most to the overall divergence. The proportion of pulp showed correlation 66 

coefficient highly significant relationship with DL / DT. 67 

Keywords: Passiflora edulis f. flavicarpa, breeding, passion fruit tart 68 

 69 

INTRODUÇÃO 70 

 O espécie Passiflora edulis f. flavicarpa (maracujá-amarelo) é a principal dentre 71 

as da família Passifloraceae cultivada no Brasil, devido às boas características físico-72 

químicas de suas frutas, a alta produtividade e a grande aceitação do seu suco no 73 

mercado nacional (Lima, 2002). O destino final do fruto pode ser a indústria, ou o 74 

consumo in natura. 75 

 Os consumidores avaliam a qualidade do fruto principalmente pela aparência 76 

(Abreu et al., 2009). Uma fruta de boa qualidade é aquela que atende às expectativas 77 

dos diferentes segmentos consumidores, nas suas características internas e externas. As 78 

internas estão relacionadas ao sabor (sólidos solúveis e acidez) e conteúdo de suco 79 

(rendimento) (Balbino, 2005). As características externas dos frutos devem atender a 80 

certos padrões para que atinjam a qualidade desejada na comercialização (Nascimento 81 

et al., 1999). 82 
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 O maracujá-amarelo tem 60% da produção destinada ao consumo in natura e 83 

representa 97% da área plantada e do volume comercializado em todo o país. O restante 84 

da produção é destinado às indústrias de processamento, sendo o suco o principal 85 

produto (Ferraz e Lot, 2006).  86 

 O suco é muito consumido, por possuir grande valor nutritivo e excelentes 87 

características organolépticas, fazendo com que ocupe posição de destaque no mercado 88 

nacional. Pode ser processado para a fabricação de suco integral a 14 Brix, para a 89 

extração de néctar e de suco concentrado a 50 Brix. (Araújo et al., 1974). 90 

 Para a indústria o teor elevado de sólidos solúveis (SS) é uma característica 91 

desejável, pois quanto mais alto o valor de SS, menor será a quantidade de frutos 92 

necessária para a concentração do suco. No mercado de frutos in natura, o teor de 93 

sólidos solúveis elevado, permite um sabor mais agradável do fruto (Nascimento et al., 94 

2003). 95 

 A relação entre o comprimento e o diâmetro dos frutos de maracujá é utilizada 96 

para avaliar o formato dos frutos. Fortaleza et al. (2005), avaliando nove genótipos de 97 

maracujá azedo, encontraram uma tendência ao formato oblongo, sendo essa 98 

característica importante para aqueles frutos destinados principalmente à indústria, que 99 

prefere formato oblongo, por apresentarem cerca de 10% a mais de suco que os 100 

redondos. 101 

 Existem vários estudos de caracterização física, química e físico-química do 102 

maracujá em diferentes regiões do Brasil, contudo, alguns híbridos e variedades 103 

necessitam ser estudados em diferentes regiões, como no Agreste Meridional de 104 

Pernambuco, principalmente porque não existe uma variedade específica para esta 105 
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região. A caracterização física, química e físico-química permite identificar indivíduos 106 

desejáveis e quantificar a diversidade disponível. 107 

 Souza et al. (2012) observaram a presença de variabilidade genética, ao 108 

avaliarem a diversidade genética entre acessos provenientes da Universidade Estadual 109 

Paulista, incluindo a variedade Sul do Brasil. 110 

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a divergência genética e as 111 

características física, química e físico-químicas de dez variedades de maracujá amarelo 112 

no Agreste Meridional de Pernambuco. 113 

 114 

MATERIAL E MÉTODOS  115 

Foram utilizada, na experimentação, as seguintes variedades de maracujá 116 

(Passiflora edulis f. flavicarpa) (Tratamentos): BRS Ouro Vermelho (A), BRS Rubi 117 

(B), BRS Sol do Cerrado (C) e BRS Gigante Amarelo (D), oriundas da Embrapa 118 

Cerrados (CPAC), os híbridos Jóia (IAC 273/277) (E) e Maravilha (IAC 275) (F), do 119 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), maracujá FB 300 (Araguari) (G) e FB 200 120 

(Yellow Master) (H), do Viveiro Flora Brasil, maracujá Redondo Amarelo (I), da Isla 121 

sementes Ltda e uma variedade local (J) de Bonito-PE. 122 

O experimento foi conduzido de novembro de 2011 a janeiro de 2013. Adotou-123 

se o delineamento experimental em blocos casualizados, com dez tratamentos 124 

(variedades de maracujá citadas anteriormente), quatro blocos e cinco plantas por 125 

parcela. 126 

Foram conduzidas 20 plantas de cada variedade, na Estação Experimental do 127 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), situada no município de Brejão-PE, cuja 128 

sede localiza-se na altitude aproximada de 788 m, nas coordenadas geográficas de 09º 129 
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01’ 49 S e 36º 34’ 07 W. O clima é classificado segundo Köppen, como Cs’a, 130 

mesotérmico com verão seco e quente continental. A estação chuvosa se inicia em 131 

janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro 132 

(LAMEPE/ITEP, 2011). A temperatura máxima, durante o experimento, foi de 34,4°C e 133 

a mínima 13,4°C. 134 

A área do experimento foi de 1040 m
2
, composto de seis linhas de 104 m com 135 

espaçamento de 2 m entre as linhas. O sistema de condução utilizado foi de espaldeira 136 

vertical, com estacas espaçadas por 3 m e um fio de arame galvanizado n° 12 a 1,7 m de 137 

altura. Foram utilizadas quatro linhas para implantar os tratamentos que continham 52 138 

plantas, onde a primeira e a última foram consideradas bordaduras. Cada linha foi 139 

considerada um bloco tendo dez tratamentos e cinco plantas por tratamento. 140 

Para a produção de mudas, foi utilizado o substrato Basaplant. Cinco bandejas 141 

de 200 células foram lavadas e em seguida preenchidas com o substrato, sendo 90 142 

células por variedade. Foi semeada uma semente por célula em agosto de 2011. As 143 

bandejas ficaram em casa de vegetação na Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG – 144 

UFRPE) e foram irrigadas diariamente. 145 

 As mudas foram transplantadas, em setembro de 2011, para sacos plásticos 146 

pretos de 25x15 cm, preenchidos com um substrato composto por três partes de terra de 147 

barranco e duas partes de esterco de boi curtido, adicionando a mistura 2 kg de calcário, 148 

1 kg de superfosfato simples e 0,5 kg de cloreto de potássio por m
3
 de substrato. 149 

Quando as mudas atingiram cerca de 2 cm de altura e apresentavam duas folhas 150 

definitivas, foram selecionadas as melhores plantas de cada tratamento. As plantas que 151 

sobraram foram utilizadas para formar a bordadura.  152 
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Na Estação Experimental de Brejão, foi construído um viveiro com estacas de 153 

Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) como pilares e capim elefante (Pennisetum 154 

purpureum) como cobertura, onde os sacos permaneceram até o plantio definitivo. 155 

 A abertura das covas teve início em setembro de 2011, com as dimensões de 156 

40x40x40 cm. O solo da estação do IPA de Brejão é um Argissolo Amarelo Latossólico 157 

(EMBRAPA, 2006). A adubação foi realizada de acordo com análise de solo, esta 158 

indicou que a textura era Franco Arenosa . 159 

O plantio foi realizado em novembro de 2012 utilizando o espaçamento de 2 m 160 

entre linhas e 2 m entre plantas. A Adubação em cobertura foi realizada com 50 g de 161 

sulfato de amônia aos 30, 60 e 90 dias após o plantio, e dois meses antes do 162 

florescimento foi aplicado 80g de sulfato de amônio, 100g de cloreto de potássio e 200g 163 

superfosfato simples. Em agosto de 2012 aplicou-se novamente dois meses antes do 164 

florescimento 80g de sulfato de amônio, 100g de cloreto de potássio e 200g 165 

superfosfato simples.  166 

A irrigação das plantas foi realizada apenas durante a estiagem, em intervalo de 167 

um dia, de novembro de 2011 a maio de 2012, e de setembro de 2012 a janeiro de 2013. 168 

Utilizou-se, para tal, um microaspersor por planta. 169 

As plantas foram conduzidas em haste única. Retiraram-se delas as brotações 170 

laterais. Quando cresceram mais de dez cm a partir do arame, tiveram o seu broto 171 

terminal podado. Dois ramos laterais foram escolhidos e direcionados cada um para um 172 

lado do fio de arame. Ao atingirem metade do espaçamento adotado, estes ramos foram 173 

podados para a formação da cortina vegetal. Frequentemente, a cortina vegetal foi 174 

podada, de modo a estender-se até aos 40 cm do solo. As colheitas foram realizadas 175 

semanalmente.  176 
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 Foi utilizado, nas entre linhas, para controle das plantas invasoras, o Glifosato, 177 

na dosagem recomendada pelo fabricante. Foi realizado o coroamento das plantas. 178 

 De maio de 2012 até o final do experimento, as plantas foram tratadas, 179 

semanalmente, com 200 g de Mancozeb, 200g de Oxicloreto de Cobre, e 250ml de 180 

espalhante adesivo, para um volume de 250 L de água. O controle de lagartas foi 181 

realizado utilizando a catação manual e uma aplicação com 70 mL de Lambda-182 

Cialotrina e 200 mL de espalhante adesivo para um volume de 250 L de água. 183 

 Na avaliação da qualidade física, química e físico-química dos frutos, analisou-184 

se 40 frutos por tratamento, sendo dez frutos por parcela experimental, os quais foram 185 

colhidos ao acaso na máxima maturação fisiológica.  186 

 As análises individuais dos frutos foram realizadas no Laboratório de Biologia 187 

Vegetal da UFRPE, Unidade Acadêmica de Garanhuns. Para se mensurar o peso do 188 

fruto e da casca, utilizou-se uma balança digital com capacidade de 10 kg. A proporção 189 

de polpa (composta por arilo mais sementes) foi calculada pela diferença entre o peso 190 

total do fruto e da sua casca, divida pelo peso total do fruto e multiplicado por 100. Os 191 

parâmetros diâmetro longitudinal, transversal e espessura da casca, foram obtidos com 192 

auxílio de um paquímetro digital, e o teor de sólidos solúveis (SS), com refratômetro 193 

manual. As análises de pH e da acidez titulável, foram realizadas segundo as normas de 194 

análise do Instituto Adolfo Lutz (Instituto Adolfo Lutz, 1985). Os dados foram 195 

submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% 196 

de probabilidade. Os coeficientes de correlação fenotípica, genética e de ambiente entre  197 

os pares de características foram estimados. 198 

 Na análise multivariada, a divergência genética entre os genótipos foi estimada 199 

com o emprego da distância generalizada de Mahalanobis (D²), como medida de 200 
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dissimilaridade. Com base na matriz de distâncias, foi realizada também uma análise de 201 

agrupamento pelo algorítimo de classificação hierárquica ascendente UPGMA 202 

(Unweighted Pair Grouped Method Average). A identificação da importância das 203 

características foi feita com base no método de Singh (Singh, 1981). As análises 204 

estatístico-genéticas foram realizadas com o auxílio do Programa Estatístico Genes 205 

(Cruz, 2006). 206 

 207 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 208 

 De acordo com a análise de variância (Tabela 1) houve diferença significativa a 209 

5% de probabilidade pelo teste de F para as características de peso do fruto (PF), peso 210 

da casca (PC), diâmetro longitudinal (DL), diâmetro transversal (DT) e relação SS/AT. 211 

Com isto, verifica-se a existência de variação para estas características, indicando a 212 

possibilidade de melhoramento destas, partindo das dez variedades utilizadas. Dados 213 

semelhantes foram encontrados por Souza et al. (2012), que observaram diferenças 214 

significativas para os caracteres peso do fruto, espessura da casca, diâmetro 215 

longitudinal, diâmetro transversal, e sólidos solúveis. 216 

 A análise de agrupamento de média pelo teste de Scott-Knott a 5% de 217 

probabilidade (Tabela 2) indicou a formação de dois grupos para as características peso 218 

do fruto, peso da casca e relação SS/AT. As demais características formaram apenas um 219 

grupo.  220 

 Verificou-se que o peso do fruto obteve média geral de 159,31g. Este valor está 221 

abaixo da média encontrada por Melo (2009) (184,2g), que utilizou um maior 222 

espaçamento e isto pode ter contribuído para uma média mais elevada.  223 
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Observou-se a formação de dois grupos para o peso do fruto. A variedade BRS 224 

Rubi apresentou a máxima de 203,70g e não apresentou diferenças significativas das 225 

variedades BRS Ouro Vermelho e BRS Sol do Cerrado. Este grupo apresentou 226 

diferença significativa em relação ao observado nas variedades BRS Gigante Amarelo, 227 

FB 300, FB 200, Redondo Amarelo, Bonito-PE, IAC 275 e IAC 273/277, que obteve a 228 

menor média, de 134,26g. Estes resultados estão abaixo da máxima e da mínima 229 

apresentada por Melo (2009) (212,7 e 143,8g). Silva et al. (2010) observaram uma 230 

média (173,13g) acima dos dados apresentados neste trabalho, entre as variedades BRS 231 

Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho, BRS Gigante Amarelo e a variedade FB-200.  232 

As variedades BRS Rubi, Ouro Vermelho e Sol do Cerrado podem ser utilizadas 233 

como genitores de futuros cruzamentos visando obter uma maior recombinação genética 234 

para a característica peso do fruto. Devido à presença de frutos com a coloração 235 

avermelhada, as variedades BRS Rubi e Ouro vermelho são mais indicadas para 236 

programas de melhoramento genético do maracujazeiro visando o fruto para a indústria. 237 

Enquanto a variedade BRS Sol do Cerrado pode ser usada quando o destino do fruto é o 238 

mercado in natura. 239 

Junqueira et al. (2007) observaram que as variedades BRS Sol do cerrado, BRS 240 

Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho, apresentavam peso médio dos frutos variando 241 

entre 120 e 350g, estando os valores aqui apresentados, dentro deste intervalo. Marques 242 

& Denti (2010) observaram uma média (200,14g) maior que a apresentada neste 243 

trabalho. Fatores do ambiente (MT) e o maior espaçamento utilizado por estes autores 244 

podem ter contribuído para uma média mais elevada.  245 

 O peso do fruto das variedades IAC 273/277 e IAC 275 (134,26g e 142,20g) 246 

estão abaixo dos observado por Meletti (2000) (230g e 180g). A variedades FB 300 247 
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apresentou uma média (149,45g) mais elevada que a fornecida pelo Viveiro flora Brasil 248 

(2011) (120g). Esta variedade pode ser utilizada em cruzamentos cuja finalidade é 249 

fornecer maior rusticidade ao maracujazeiro. Seus frutos são desuniforme em tamanho, 250 

forma e cor, sendo mais indicado para a indústria (Viveiro flora brasil, 2011). 251 

Quanto ao peso da casca, o valor mínimo foi 58,52g e o máximo foi 94,35g, com 252 

média de 73,06g. Não houve diferença significativa entre as variedades BRS Gigante 253 

Amarelo, BRS Ouro Vermelho, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi e FB 300, que 254 

formaram o grupo cujos valores se aproximam da máxima. As variedades IAC 273/277, 255 

IAC 275, FB 200, Redondo Amarelo e Bonito-PE não apresentaram diferença 256 

significativa, diferindo apenas das variedades do grupo anterior. Silva et al. (2010) 257 

encontraram valores (mínimo-59,42g, máximo-86,27 e média-74,83g) próximos aos 258 

apresentados neste trabalho. A máxima (91,8g) observada por Silva et al. (2009) esta 259 

próxima da apresentada neste trabalho.  260 

 A característica proporção de polpa não apresentou diferença significativa entre 261 

as variedades. Observou-se valores de 46,18 a 58,19%. Estes valores estão próximos 262 

dos obtidos por Melo (2009) (47 a 62%) e por Silva et al. (2009) (45%). Silva et al. 263 

(2010) encontraram valores mais baixos (36,87 a 42,38%). Proporção de polpa elevada 264 

é interessante tanto para o consumo in natura como para indústria. Como não houve 265 

diferença entre as variedades, é necessário introduzir variabilidade para conseguir uma 266 

maior recombinação genética para esta característica. 267 

 A variedade BRS Rubi apresentou proporção de polpa de 49,14%, que foi mais 268 

elevada que a informada pela EMBRAPA (35%) (Embrapa, 2012), assim como a 269 

variedade BRS Sol do Cerrado (58,19%) também apresentou proporção de polpa maior 270 

(38%). Segundo o viveiro flora brasil, a variedade FB 200 apresenta uma proporção de 271 
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polpa de 36%, porém foi observado uma média mais elevada para esta característica 272 

(54,89%). Estudos futuros devem ser realizados para avaliar o potencial destas 273 

variedades em relação à proporção de polpa. 274 

Para o diâmetro longitudinal a média geral foi de 94,54 mm, variando de 87,17 a 275 

105,57 mm, não apresentando diferença significativa entre as variedades. A variedade 276 

BRS Ouro Vermelho e a Gigante Amarelo atingiram os maiores valores (105,57 e 277 

99,11mm), enquanto a IAC 273/277 e a variedade de Bonito-PE exibiram os menores 278 

resultados (87,76 e 87,17 mm). Negreiros (2004) observou valores abaixo dos 279 

apresentados (65,90 – 84,15 mm), porém Silva et al. (2010) observaram valores 280 

próximos aos apresentados neste trabalho (83,88 – 103,49mm). 281 

 Na característica diâmetro transversal, a variedade BRS Ouro Vermelho obteve a 282 

maior média (81,48 mm) sem apresentar diferença significativa das outras variedades. A 283 

IAC 277 obteve a menor média (67,46 mm). Estes valores estão acima dos encontrados 284 

por Negreiros (2004) (60,79 a 75,45 mm). Souza et al. (2012) apresentaram valores 285 

(83,45 a 72,70 mm) mais elevados que os apresentados neste trabalho. 286 

 A relação DL/DT não apresentou diferença significativa. Os valores observados 287 

estão acima de um, indicando que todos os frutos possuem o formato alongado. 288 

Fortaleza et al. (2005), avaliando diversos genótipos e variedades também observaram a 289 

presença de frutos alongados em seu trabalho, assim como Abreu (2006). Com o 290 

melhoramento genético o fruto do maracujazeiro tende a atingir o formato alongado, 291 

isso pode ser comprovado observando que a maioria das variedades comerciais tem essa 292 

tendência e que frutos colhidos de maracujá-amarelo silvestres são arredondados.  293 

 Quanto à espessura da casca, não houve diferença significativa entre os 294 

tratamentos. A variedade de Bonito-PE apresentou o maior valor (8,99 mm), enquanto a 295 
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variedade IAC 273/277 obteve o menor (6,44 mm). Estes valores estão dentro do 296 

intervalo obtido por Silva et al. (2009) (1,5 – 11,4 mm) e por Negreiros et al. (2007) 297 

(1,8 - 15,6 mm). Melo (2009) observou valores próximos aos apresentados neste 298 

trabalho. A mínima encontrada por este autor foi de 6,14 mm para a variedade IAC 275, 299 

e a máxima foi de 9,5 mm para a variedade IAC 277. Negreiros et al. (2007) afirmam 300 

que a espessura da casca é inversamente proporcional a proporção de polpa. Sendo 301 

assim, considera-se a espessura da casca uma característica importante para a indústria e 302 

para o mercado in natura, por estar relacionada com a proporção de polpa. Para este 303 

caráter, há necessidade de se desenvolver um padrão, ainda inexistente, aliado a uma 304 

cavidade interna com maior rendimento em polpa, sem que isto signifique maior dano 305 

físico ao fruto, devido à baixa resistência da casca (Souza et al.; 2012). A espessura da 306 

casca, para o mercado in natura, varia de acordo com a utilidade do fruto. A casca pode 307 

ser usada para produção de doces, suplementos alimentares e como medicamento, onde 308 

quanto maior a espessura, melhor a utilidade. 309 

 Verificou-se que o maior valor de sólidos solúveis foi na variedade IAC 273/277 310 

(14,12º Brix), que não apresentou diferença significativa em relação às outras 311 

variedades. O menor valor foi observado na variedade BRS Ouro Vermelho (11,28° 312 

Brix). A média geral foi de 13,87° Brix. Esta média esta próxima da observada por 313 

Souza et al. (2012) (13,20° Brix) e por Abreu (2006) (13,06° Brix). Segundo este último 314 

autor, frutos mais doces e menos ácidos são preferidos para o consumo in natura, 315 

enquanto que os com maior rendimento de suco e sólidos solúveis para a indústria. 316 

Melo (2009) observou valor mais elevado para média (14,28° Brix). No entanto, as 317 

médias de sólidos solúveis (SS) apresentadas pelas variedades neste trabalho, estiveram 318 
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acima dos exigidos pela indústria, que trabalha com uma faixa de 10 a 11,2 ºBrix 319 

(Souza et al., 2012). 320 

 A acidez titulável não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. A 321 

máxima foi de 4,33, com a variedade BRS Ouro Vermelho, e a mínima foi de 3,46 na 322 

variedade Redondo Amarelo. Estes valores estão próximos aos obtidos por Melo 323 

(2009), sendo 4,12 para BRS Ouro Vermelho e 3,5 para BRS Sol do Cerrado. 324 

Cavichioli et al. (2011) também obtiveram resultados semelhantes (3,9 – 4,4). Estes 325 

valores estão abaixo dos observados por Abreu (2009) (6,46 – 7,24). Essa variação pode 326 

resultar de diferenças no estádio de maturação dos frutos, na idade das plantas, de 327 

latitudes, das condições edafoclimáticas e da origem das sementes (Oliveira, 2001). 328 

Silva  et al. (2009) observaram resultados entre 3,6 e 12,0. Para a indústria, frutos com 329 

elevada acidez possibilitam uma diminuição na adição de acidificantes no suco 330 

(Nascimento et al., 1999). Souza & Sandi (2001) afirmam que a acidez elevada do 331 

maracujá-azedo possui importância industrial, já que garante maior flexibilidade na 332 

adição de açúcar em sucos. 333 

 Para a relação SS/AT, observou-se a formação de dois grupos (Tabela 2). No 334 

primeiro grupo, as variedades BRS Sol do Cerrado, IAC 273/277, FB 200 e Redondo 335 

Amarelo não apresentaram diferença significativa, diferindo do segundo grupo, formado 336 

pelas variedades BRS Ouro Vermelho, BRS Rubi, BRS Gigante Amarelo, IAC 275, FB 337 

300 e variedade Bonito-PE. A maior média foi a apresentada pela variedade BRS Sol do 338 

Cerrado (4,65), enquanto a menor média foi da BRS Ouro Vermelho (2,60). Valores 339 

menores foram encontrados por Abreu (2006) (1,85 – 2,19) e por Fortaleza et al. (2005) 340 

(2,4 – 2,9). Melo (2009) obteve resultados que variaram de 3,35 a 4,23. Segundo este 341 

autor frutos com alta relação SS/AT são mais apreciados pelo mercado de frutas in 342 
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natura, por possibilitar sabor mais agradável. Neste sentido as variedades do primeiro 343 

grupo podem ser usados no melhoramento genético do maracujazeiro visando o 344 

mercado in natura. 345 

 Quanto ao pH, os tratamentos apresentaram média de 2,8 sem apresentar 346 

diferença significativa. A variedade Bonito-PE obteve a máxima (2,99) e a variedade 347 

IAC 273/275 a mínima (2,59). Melo (2009) observou valores semelhantes como 3,08 348 

para a variedade Brejão Peroba e 2,65 para a IAC 277, e comenta que a utilização de 349 

frutas com pH abaixo de 2,7, para a produção de polpa, não chega a ser limitante, uma 350 

vez que pode-se adicionar aditivos para regular a acidez. A média apresentada neste 351 

trabalho, foi menor que a obtida por Silva et al. (2009), por Abreu et al. (2009) e por 352 

Silva et al. (2010), 3,54, 3,06 e 4,0 respectivamente.  353 

 Os resultados obtidos pelo método de Singh (1981), utilizado para estimar a 354 

contribuição relativa de cada caráter na expressão da divergência genética (Tabela 3), 355 

indicaram que a relação DL/DT (19,77%), diâmetro transversal (16,76%) e longitudinal 356 

(16,32%) e a proporção de polpa (12,89%) foram os caracteres que mais contribuíram 357 

para a divergência total, enquanto que o valores dos sólidos solúveis (0,75%), do peso 358 

da casca (2,04%), da acidez titulável (3,51%) e do peso do fruto (6,1) apresentaram uma 359 

baixa contribuição. Resultados semelhantes foram observados por Souza et al. (2012), 360 

onde a maior contribuição esteve relacionada com o diâmetro longitudinal, o 361 

rendimento de suco e o diâmetro transversal, e a menor contribuição foi da acidez 362 

titulável, do peso do fruto, do número de sementes por fruto, dos sólidos solúveis e da 363 

espessura da casca. Contudo, Silva et al. (2009) observaram que as características que 364 

mais contribuíram para a diversidade foram o sólidos solúveis, diâmetro transversal e 365 

acidez titulável, enquanto as que menos contribuíram foram diâmetro longitudinal, peso 366 
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da casca e pH. Com isso, percebe-se que o diâmetro transversal pode ser utilizado na 367 

quantificação da divergência total de maracujazeiros. 368 

As medidas de dissimilaridade entre os pares de variedades, expressa pela 369 

distância generalizada de Mahalanobis (D²) (Tabela 4), indicaram que a distância 370 

mínima ocorreu entre a variedade FB 200 e a IAC 275 (D² = 2,76) e a máxima pode ser 371 

observada entre a variedade de Bonito-PE e a BRS Rubi (D² = 31,84). Sendo assim, 372 

estas duas variedades foram as mais divergentes, a primeira é muito utilizada na região 373 

e a segunda é uma variedade recém lançada pela Embrapa. Estas distâncias auxiliam na 374 

indicação de materiais para cruzamentos, visando obter uma maior efeito da heterose. 375 

No dendograma (Figura 1) formado pelo método UPGMA (Unweighted 376 

PairGroup Average), observou-se a presença de dois grupos. O primeiro foi composto 377 

pelas variedades BRS Ouro Vermelho, BRS Sol do Cerrado e Bonito-PE. O segundo 378 

grupo foi dividido em outros dois subgrupos. Três variedades formaram o primeiro 379 

subgrupo (BRS Rubi, BRS Gigante Amarelo e FB 200), enquanto o segundo possui 380 

quatro variedades (FB 300, IAC 273/277, Redondo Amarelo e IAC 277). Pelo 381 

dendograma é possível escolher os genitores mais divergentes e assim obter maior 382 

choque genético. 383 

As estimativas dos coeficientes de correlações fenotípicas, que envolve fatores 384 

genéticos e do ambiente, entre as características avaliadas foram predominantemente 385 

não significativas (Tabela 5). O peso do fruto apresentou correlação fenotípica 386 

significativa com o peso da casca, diâmetro longitudinal e transversal. A correlação 387 

fenotípica entre peso da casca e diâmetro transversal e a correlação fenotípica entre a 388 

proporção de polpa e o teor de sólidos solúveis também foram significativos. Souza et 389 

al. (2012) observaram que a maioria dos caracteres apresentaram diferença significativa 390 
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para as correlações fenotípicas, diferindo das observações deste trabalho. Porém, este 391 

autor utilizou apenas uma variedade comercial, e acessos de Passiflora cincinnata, P. 392 

edulis e o cruzamento P. kenia X P. edulis. 393 

 A proporção de polpa apresentou um coeficiente de correlação genética 394 

altamente significativa com a relação SS/AT, espessura da casca e relação DL/DT. Este 395 

coeficiente é importante por relacionar geneticamente os pares de caracteres, sendo o 396 

mais importante para o melhoramento. Souza et al. (2012) encontraram resultados 397 

semelhantes ao deste trabalho, onde o rendimento de suco e relação diâmetro/tamanho 398 

do fruto foi altamente significativa. Com isso, pode-se afirmar que frutos com maior 399 

relação DL/DT (frutos ovais), possuem maior proporção de polpa. Estes resultados 400 

corroboram com os de Akamine et al. (1974) que recomendam a seleção de plantas com 401 

frutos de forma ovalada, pois produzem cerca de um terço a mais de suco que os frutos 402 

redondos. Fortaleza et al. (2005) não identificaram correlação entre a relação 403 

comprimento e diâmetro e o rendimento de polpa, assim como, Negreiros (2007) não 404 

encontrou relação entre o rendimento de polpa e a forma redonda ou ovalada do fruto. 405 

Estes autores não utilizaram variedades comerciais, talvez por isso, não identificaram 406 

esta correlação. 407 

 Para o peso do fruto, observou-se um coeficiente de correlação genético positivo 408 

e de alta magnitude com o peso da casca (1,0), relação DL/DT (1,0) e o diâmetro 409 

longitudinal (0,99). Albuquerque et al. (2002) e Souza et al. (2012) também observaram 410 

uma correlação alta entre o peso do fruto e o diâmetro longitudinal. Desta forma, plantas 411 

com frutos mais pesados podem ser selecionadas através da medição do comprimento 412 

do fruto, ainda no campo, sem que seja necessário realizar a pesagem dos frutos. 413 
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O diâmetro longitudinal apresentou um coeficiente de correlação genético 414 

negativo e de alta magnitude (-1,0) com a espessura da casca. Isto indica que 415 

provavelmente, frutos com um maior comprimento, apresentem menor espessura da 416 

casca. Esta correlação pode auxiliar a seleção de frutos com menor espessura da casca, 417 

medindo o diâmetro longitudinal, sem precisar cortar o fruto, ainda em campo. Souza et 418 

al. (2012) observaram valores positivos, porém, este autor trabalhou apenas com uma 419 

variedade comercial e vários acessos. O diâmetro transversal apresentou um coeficiente 420 

de correlação genético negativo e de alta magnitude com os sólidos solúveis. Com isso 421 

pode-se supor que frutos com o diâmetro transversal elevado são menos doce. Outros 422 

estudos devem ser realizados para indicar a seleção de frutos mais doce a partir de 423 

frutos com menores diâmetro transversal, sem a necessidade de se medir o Brix.  424 

Na correlação entre diâmetro transversal com o peso da casca e o peso do fruto 425 

observou-se os coeficientes de correlação ambiental mais elevados (0,74 e 0,80). Como 426 

foram positivas, indica que essas características provavelmente são influenciadas pelas 427 

mesmas alterações do ambiente. 428 

 429 

CONCLUSÕES 430 

 As variedades BRS Sol do Cerrado, Rubi e Ouro Vermelho, apresentaram os 431 

maiores valores para a característica peso do fruto, podendo ser usadas como boa opção, 432 

para realizar cruzamentos com a variedade Bonito-PE. Esta variedade apresentou a 433 

maior distância com a BRS Rubi. A variedade BRS Sol do Cerrado se destacou na 434 

característica relação SS/AT, peso do fruto e peso da casca. 435 

O tamanho e a forma do fruto, junto com a proporção de polpa, contribuíram 436 

mais para a expressão da divergência genética. 437 
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 A relação DL/DT pode ser usada para identificar frutos com maior proporção de 438 

polpa. Assim como o diâmetro longitudinal pode ser usado como indicativo de frutos 439 

mais pesados. 440 

 O diâmetro longitudinal pode auxiliar na seleção de plantas com frutos que apresentem 441 

menor espessura da casca. 442 

 443 
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Tabela 1: Resumo da análise de variância dos caracteres peso do fruto (PF), peso da casca (PC), proporção de polpa 

(PP), diâmetro longitudinal (DL), diâmetro tranversal (DT), relação DL/DT, espessura da casca (EC), sólidos solúveis 

 (SS), acidez total (AT), relação SS/AT e pH, avaliados em dez variedades de maracujá azedo 

   

                         QM das variáveis         

FV GL        PF      PC PP DL DT DL/DT EC SS AT SS/AT pH 

Blocos  3 289,33 116,16 1,91 35,99 18,11 0,01 0,49 4,52 0,08 0,64 0,04 

Tratamentos 9 2603,97 * 648,03 * 51,74 
ns

 130,1 * 67,60 * 0,01 
ns

 2,2 
ns

 4,24 
ns

 0,26
 ns

 1,44 * 0,07 
ns

 

Resíduo 27 895,17 262,70 36,48 50,71 24,73 0,01 2,02 3,03 0,17 0,49 0,04 

Média  
 

159,31 73,06 53,30 94,54 72,91 1,30 7,47 12,53 3,92 3,37 2,80 

CV (%)   18,78 22,18 11,33 7,53 6,82 6,72 19,02 13,87 10,46 20,70 7,20 

* Significativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.          
ns 

Não significativo pelo teste de F. 
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Tabela 2: Médias das características: peso do fruto (PF), peso da casca (PC), proporção de polpa (PP), diâmetro  

longitudinal (DL), diâmetro transversal (DT), relação DL/DT (DL/DT), espessura da casca (EC), teor de sólidos  

 solúveis (SS), acidez total (AT), relação SS/AT e pH, avaliados em Brejão - PE. 2012 

   

            

            Variedades PF PC PP DL DT DL/DT EC SS  AT SS/AT pH 

Ouro Vermelho 195,80a 94,35a 51,70a 105,57a 81,48a 1,31a 6,94a 11,28a 4,33a 2,60b 2,78a 

Rubi 203,70a 91,15a 49,14a 99,14a 75,61a 1,31a 7,56a 12,26a 3,76a 3,30b 2,90a 

Sol do Cerrado 182,31a 76,52a 58,19a 94,95a 74,59a 1,28a 7,11a 13,59a 3,72a 4,65a 2,70a 

Gigante Amarelo 158,86b 74,26a 53,12a 99,11a 74,44a 1,33a 7,30a 11,87a 4,19a 2,92b 2,95a 

IAC 273/275 134,26b 58,52b 56,22a 87,76a 69,73a 1,26a 6,44a 14,12a 4,02a 3,81a 2,59a 

IAC 277 142,20b 61,15b 56,59a 91,42a 67,46a 1,36a 7,29a 12,81a 4,02a 3,22b 2,80a 

FB 300 149,45b 81,05a 46,18a 91,23a 71,99a 1,27a 7,59a 11,51a 3,76a 3,12b 2,92a 

FB 200 141,90b 63,90b 54,89a 92,53a 68,05a 1,36a 6,98a 13,62a 3,88a 3,54a 2,72a 

Redondo Amarelo 150,35b 68,70b 53,40a 96,48a 71,88a 1,34a 8,36a 13,07a 3,46a 3,78a 2,65a 

Bonito-PE 134,28b 61,05b 53,59a 87,17a 73,88a 1,18a 8,99a 11,42a 4,10a 2,80b 2,99a 

Média geral 159,31 73,06 53,3 94,54 72,91 1,30 7,47 13,87 3,92 3,37 2,80 

CV (%) 18,78 22,18 11,33 7,53 6,82 6,72 19,02 12,55 10,46 20,70 7,20 

As médias seguidas pela mesma letra, na coluna, foram agrupadas pelo método de Scott & Knott, a 5% de probabilidade.  
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Tabela 3: Contribuição relativa das características físicas, químicas e físico-

químicas para divergência genética entre variedades de maracuja azedo, 

pelo método proposto por Sigh (1981) 

 

 

Características     Valores % 

 

 

Diâmetro Longitudinal/D. Transversal 19,77 

 

 

D. Transversal 

  

16,76 

 

 

D. Longitudinal 

  

16,32 

 

 

Proporção de polpa 

  

12,89 

 

 

Sólidos Solúveis/ Acidez total 

 

9,21 

 

 

Espessura da casca 

  

6,33 

 

 

pH 

   

6,33 

 

 

Peso do fruto 

  

6,10 

 

 

Acidez Total 

  

3,51 

 

 

Peso da casca 

  

2,04 

 

 

Sólidos Solúveis 

 

    0,75 
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Tabela 4: Medida de dissimilaridade genética, entre variedades de maracujá-azedo, utilizando a distância 

 generalizada de Mahalanobis  

       

          Variedades Rubi Sol do  Gigante IAC 273/ IAC 277 FB 300 FB 200 Redondo  Bonito- PE 

    Cerrado  Amarelo 275       Amarelo 
 

Ouro Vermelho 14,41 14,52 4,92 10,89 17,26 9,72 13,63 16,00 17,67 

Rubi 

 

25,95 10,45 13,91 13,74 8,23 7,18 25,01 31,81 

Sol do Cerrado 

  

15,81 13,19 19,56 20,36 19,52 16,18 19,89 

Gigante Amarelo 

   

6,56 10,34 5,55 6,74 15,23 12,17 

IAC 273/275 

    

9,40 7,31 5,04 16,63 14,74 

IAC 277 

     

11,55 2,76 16,60 14,23 

FB 300 

      

6,36 21,18 18,65 

FB 200 

       

16,62 18,93 

Redondo Amarelo                 14,79 
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 705 

 706 

 707 

Tabela 5: Estimativas dos coeficientes de correlação fenotípica (rf), genotípica (rg) e ambiental (ra) entre as características de 

 dez variedades de maracujá azedo 

         

            Características   PC PP DL DT DL/DT EC SS AT SS/AT pH 

Peso do Fruto rf 0,91 ** -0,27 ns 0,82 ** 0,76 ** 0,33 ns -0,14 ns -0,27 ns 0,01 ns 0,01 ns 0,11 ns 

 

rg 1,00 ++ -0,62 ns 0,99 + 0,75 ns 1,00 ++ -0,86 ns -0,45 ns -0,13 ns 0,10 ns 0,12 ns 

 

ra 0,68 ++ -0,01 ns 0,53 ++ 0,80 ++ -0,01 ns -0,10 ns -0,15 ns -0,17 ns .-0,19 ns 0,11 ns 

Peso da casca rf 
 

-0,61 ns 0,82 ns 0,81 ** 0,10 ns -0,08 ns -0,53 ns 0,01 ns .-0,24 ns 0,28 ns 

 

rg 
 

-0,67 ns 0,93 ns 0,85 ns 1,00 ++ -1,0 ++ -0,70 ns -0,11 ns .-0,19 ns 0,30 ns 

 

ra 
 

-0,61 ++ 0,64 ++ 0,74 ++ 0,01 ns 0,52 ++ -0,44 ++ 0,21 ns -0,34 + 0,27 ns 

Proporção de polpa rf 
  

-0,26 ns -0,34 ns 0,49 ns -0,28 ns 0,68 * 0,08 ns 0,54 ns .-0,55 ns 

 

rg 
  

-0,46 ns -0,61 ns 1,00 ++ 1,00 ++ 0,67 ns 0,02 ns 0,95 + .-0,68 ns 

 

ra 
  

-0,11 ns -0,15 ns 0,01 ns -0,7 ++ 0,69 ++ 0,12 ns 0,25 ns -0,49 ++ 

Diâmetro longitudinal rf 
   

0,74 ns 0,05 ns -0,18 ns -0,36 ns 0,18 ns .-0,24 ns 0,06 ns 

 

rg 
   

0,86 ns 1,00 ++ -1,0 ++ -0,56 ns -0,11 ns .-0,17 ns 0,01 ns 

 

ra 
   

0,55 ++ 0,03 ns 0,14 ns -0,23 ns 0,46 + -0,36 + 0,12 ns 

Diâmetro transversal rf 
    

0,13 ns 0,09 ns -0,61 ns 0,34 ns .-0,34 ns 0,29 ns 

 

rg 
    

1,00 ++ -0,35 ns -1,00 ++ 0,41 ns .-0,33 ns 0,46 ns 

 

ra 
    

-0,20 ns 0,30 ns -0,17 ns 0,31 + -0,35 ++ 0,12 ns 

DL/DT rf 
     

-0,19 ns 0,37 ns -0,29 ns 0,76 ns .-0,27 ns 

 

rg 
     

1,00 ++ 1,00++ 1,00 ++ 1,00++ 1,00 ++ 

 

ra 
     

-0,01 ns -0,01 ns 0,01 ns .-0,01 ns .-0,01 ns 

Espessura da casca rf 
      

-0,47 ns -0,29 ns .-0,26 ns 0,52 ns 

 

rg 
      

-1,00 ++ -1,00 ++ -0,98 + 0,77 ns 

 

ra 
      

-0,36 ++ -0,12 ns .-0,05 ns 0,52 ++ 

Sólidos solúveis rf 
       

-0,42 ns 0,83 ns .-0,82 ns 

 

rg 
       

-0,82 ns 1,00++ -1,00 ++ 

 

ra 
       

.-0,23 ns 0,63 ++ -0,71 ++ 

Acidez titulável rf 
        

.-0,65 ns 0,33 ns 

 

rg 
        

.-0,70 ns 0,79 ns 

 

ra 
        

-0,67 ++ 0,02 ns 

SS/AT rf 
         

.-0,67 ns 

 

rg 
         

-0,98 + 

  ra 
         

.-0,32 ns 

**, *, ns: significativo a 1% e 5% de probabilidade, e não significativo, respectivamente, pelo teste t. 

  .++; +, ns: significativo a 1% e 5%, e não significativo, respectivamente, pelo método de bootstrap com 5 mil simulações. 
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Figura 1: Agrupamento UPGMA utilizando características físicas, químicas e físico-químicas de dez  

variedades de maracujá azedo.  1. BRS Ouro Vermelho, 2. BRS Rubi, 3- BRS Sol do Cerrado, 4- BRS  

Gigante Amarelo, 5- IAC 273/275, 6- IAC 277, 7- FB 300, 8- FB 200, 9- Redondo Amarelo e 10- Bonito-

PE. 
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 759 

RESUMO 760 

O maracujazeiro-amarelo é a espécie mais cultivada e predominante no mercado. 761 

Possui grande variabilidade genética distribuída pelas Américas. Essa ampla 762 

variabilidade é encontrada no Brasil. Ferramentas como a caracterização e avaliação 763 

desta variabilidade são indispensáveis e auxiliam em programas de melhoramento 764 

genético dessa cultura. Os marcadores moleculares podem complementar o 765 

melhoramento de forma distinta, possibilitando identificar os melhores cruzamentos. O 766 

objetivo deste trabalho foi avaliar a divergência genética de dez variedades de maracujá 767 

amarelo, utilizando dez iniciadores microssatélites. Foram coletadas folhas em estádio 768 

intermediário de maturação de plantas bem desenvolvidas. Aproximadamente 1 g de 769 

tecido foliar foi macerado em cadinho de porcelana em contato com N2 líquido. As 770 

amplificações foram realizadas em um volume total de 15 μL, contendo 20 ng de DNA 771 

molde, 10 mM do tampão da PCR contendo KCl, MgCl2 na concentração ideal para 772 

cada par de primer, 0,6 mM de cada dNTP, 0,2 μM do primer e uma unidade da Taq 773 
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DNA polimerase. Os produtos da PCR foram quantificados em gel de agarose a 1%, 774 

com uma hora de corrida. A elevada taxa de iniciadores monomórfico (40%), evidencia 775 

a baixa variabilidade genética das variedades analisadas. Entre as distâncias genéticas, 776 

77,77% foram acima de 0,2, evidenciando que ainda existe variabilidade genética. As 777 

maiores distâncias foram verificadas entre a variedade BRS Rubi com a FB-200, e a 778 

variedade de Bonito-PE. O dendograma de similaridade genética obtido com base nas 779 

distâncias genéticas, permitiu a formação de quatro grupos de variedades Com 60% da 780 

produção destinada ao consumo in natura, evidenciando que há variabilidade genética 781 

entre os mesmos.  782 

Palavras-chave: microssatélites, SSR, melhoramento genético, Passiflora edulis f. 783 

flavicarpa.  784 

 785 

ABSTRACT 786 

Genetic diversity of ten variedades of yellow passion fruit-based molecular 787 

markers 788 

The yellow passion fruit is grown and the species most prevalent in the market. 789 

It has great genetic variability distributed throughout the Americas. The large variability 790 

is found in Brazil. Tools such as the characterization and assessment of this variability 791 

are essential and assist in breeding programs of species. Molecular markers can 792 

complement the improvement differently. The aim of this study was to evaluate the 793 

genetic diversity of ten varieties of passion fruit, using ten microsatellite primers. 794 

Leaves were collected at an intermediate stage of maturation of completely developed 795 

plants. Approximately 1 g of leaf tissue was macerated in a porcelain crucible in contact 796 

with N2 liquid. The amplifications were performed in a total volume of 15 μL 797 
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containing 20 ng of template DNA, 10 mM of PCR buffer containing KCl, MgCl2 at a 798 

concentration optimal for each pair of primer, 0.6 mM each dNTP, 0.2 mM primer and 799 

one unit of Taq DNA polymerase. The PCR products were quantified on agarose gel 800 

1%, with one hour of running. The high rate of primers monomorphic (40%), 801 

demonstrates the low genetic variability of variedades analyzed. Genetic distance, 802 

77.77% were above 0.2, indicating that genetic variability still exists. The longer 803 

distances were observed between BRS Rubi with the FB-200, and with the variety of 804 

Bonito-PE. The genetic similarity dendrogram obtained based on genetic distances 805 

allowed the formation of accesses four groups, indicating that there genetic variability 806 

between them. 807 

Keywords: microsatellites, SSR, breeding, Passiflora edulis f. flavicarpa. 808 

 809 

INTRODUÇÃO 810 

 O maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) é a espécie mais 811 

cultivada e predominante no mercado. O gênero é de interesse econômico, pela 812 

utilização de seus frutos. É amplamente distribuído pelas Américas, apresentando 813 

grande variabilidade genética, a ser explorada nos programas de melhoramento genético 814 

(Oliveira et al., 2008). 815 

 Essa ampla variabilidade é encontrada no Brasil, sendo este, o centro de origem 816 

do maracujá. Ferramentas para a caracterização e a avaliação desta variabilidade são 817 

indispensáveis e pode auxiliar em programas de melhoramento genético da espécie 818 

(Ganga et al., 2004). 819 

 Nos últimos dez anos, técnicas que permitem fazer a distinção diretamente ao 820 

nível de DNA têm permitido acessar a variabilidade genética dentro do “pool” gênico 821 
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de espécies cultivadas, assim como identificar a diversidade disponível em bancos de 822 

germoplasma (Salla et al., 2002). 823 

 Diversas técnicas de biologia molecular estão hoje disponíveis para a detecção 824 

de variabilidade genética em sequência de DNA, ou seja, para a detecção de 825 

polimorfismo genético. Estas técnicas permitem a obtenção de um número virtualmente 826 

ilimitado de marcadores moleculares cobrindo todo o genoma do organismo. Tais 827 

marcadores podem ser utilizados para as mais diversas aplicações, tanto no estudo de 828 

genética como na prática de melhoramento de plantas, caracterizando o genótipo. Os 829 

microssatélites constituem uma das classes de marcadores moleculares mais 830 

polimórficos (Ferreira e Grattapaglia, 1998). 831 

 Além do alto polimorfismo, devido a sua abundância, e por ser codominantes, 832 

marcadores microssatélites são ideais para análises de diversidade genética (Oliveira et 833 

al., 2005). 834 

 Acessar o nível de diversidade genética e a variabilidade das diferentes culturas 835 

são os objetivos da maioria dos trabalhos na literatura, que dispõe de informações de 836 

caracterização de variedades. De fato, quando feita sistematicamente e com técnicas 837 

padronizadas, a caracterização de variedades com marcadores moleculares pode levar a 838 

obtenção de um banco de dados precioso para programas de melhoramento. Além da 839 

caracterização de variedades, os programas de melhoramento que adotarem o uso de 840 

descritores de DNA serão beneficiados com informações adicionais sobre o nível de 841 

diversidade e a constituição genética do germoplasma existente (Ganga et al., 2004). 842 

Trabalhando com 11 populações de maracujá amarelo cultivados no Brasil e  843 

uma população de seleção artificial de P. edulis f. flavicarpa, Oliveira et al. (2005) 844 

confirmaram o potencial dos microssatélites para acesso à diversidade genética de 845 
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maracujazeiros. Reis et al. (2011) verificaram uma pequena perda de variabilidade 846 

genética em dois ciclos de seleção recorrente do maracujá amarelo utilizando 847 

marcadores microssatélites. 848 

 Os marcadores moleculares podem complementar o melhoramento de forma 849 

distinta, fornecendo uma medida confiável da diversidade genética, a qual pode ser 850 

utilizada na determinação do grau de parentesco entre linhagens e variedades (Borém, 851 

1998). 852 

 Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética de dez 853 

variedades de maracujá amarelo, utilizando para tal dez iniciadores microssatélites. 854 

 855 

MATERIAL E MÉTODOS  856 

 O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular da Unidade 857 

Acadêmica de Garanhuns – UAG/UFRPE, em Garanhuns, Pernambuco.  858 

As seguintes variedades de maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa) foram 859 

utilizadas como tratamentos: BRS Ouro Vermelho (A), BRS Rubi (B), BRS Sol do 860 

Cerrado (C) e BRS Gigante Amarelo (D), oriundas da Embrapa Cerrados (CPAC), os 861 

híbridos Jóia (IAC 273/277) (E) e Maravilha (IAC 275) (F) do Instituto Agronômico de 862 

Campinas (IAC), maracujá FB 300 (G) e FB 200 (Yellow Master) (H) do Viveiro Flora 863 

Brasil, maracujá Redondo Amarelo (I) da Isla sementes Ltda e uma variedade local (J), 864 

de Bonito-PE. 865 

Foram coletadas folhas de plantas bem desenvolvidas em estádio intermediário 866 

de maturação. O material foi coletado em envelopes de papel, e estes foram colocados 867 

dentro de uma sacola plástica. A coleta foi realizada em agosto de 2012 no período da 868 

manhã, sendo as amostras acondicionadas em gelo.  869 
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 Realizou-se a extração do DNA, segundo a metodologia de Faleiro et al. (2003) 870 

com algumas modificações. Aproximadamente 1 g de tecido foliar foi macerado em 871 

cadinho de porcelana em contato com N2 líquido. Parte do macerado foi colocado em 872 

tubo plástico de 2,0 mL, ocupando 1/5 do seu volume. Em seguida, foram adicionados 873 

800 µL de tampão de lise constituído por Tris-HCl 100 mM, pH 8,0, EDTA 874 

(Ethylenediaminetetraacetic Acid) 20 mM, CTAB (hexadecyltrimethylammonium 875 

bromide) 2,8%, NaCl 1,3 M e 2-mercaptoetanol 0,2%. O macerado foi misturado ao 876 

tampão de lise, e os tubos foram mantidos em banho-maria (70 
o
C) por uma hora, sendo 877 

agitados a cada dez minutos. Após a incubação, realizou-se a desproteinização, 878 

adicionando-se 700 µl de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1 v/v). Em seguida, as 879 

amostras foram agitadas, com suaves inversões, durante dez minutos e centrifugadas a 4 880 

o
C a 15000 rpm por 12 minutos. O sobrenadante de cada amostra foi transferido para 881 

tubos de 2,0 mL, adicionando-se 55 µL de CTAB 7%, e o processo de desproteinização 882 

foi repetido. 883 

 Para a precipitação do DNA, adicionou-se ao sobrenadante final isopropanol 884 

gelado na quantidade de 700 µL. Os tubos foram mantidos a –20 
o
C em overnight e em 885 

seguida centrifugados como anteriormente descrito. 886 

 O sobrenadante foi descartado, o precipitado lavado duas vezes com etanol 70% 887 

(v/v) e posteriormente secos à temperatura ambiente. Em seguida, os ácidos nucléicos 888 

totais foram ressuspendidos em 150 µL de água contendo RNAse na concentração de 40  889 

µg/mL e colocados em banho-maria a 37 
o
C para a completa ressuspensão. Passado esse 890 

período, o DNA foi novamente precipitado, centrifugado e ressuspendido em 150 µL de 891 

água, como já descrito. Como o DNA não ficou muito limpo, realizou-se uma 892 

purificação com NaCl como descrito a seguir: Adicionou-se 500 µL de uma solução de 893 



 

66 

 

1 M de NaCl para dissolver o pellet ao máximo, utilizando vórtex e banho maria entre 894 

60 e 65ºC. Em seguida os tubos foram incubados a 4ºC por 30 min, e então 895 

centrifugados a 1500 rpm, por 30 min a 4ºC. O sobrenadante foi retirado para um novo 896 

tubo e o DNA foi precipitado adicionando-se 2/3 do volume de isopropanol e 897 

centrifugando em 7000-7500 rpm por 5 min. O pellet foi seco ao ar e ressuspendido 898 

como descrito anteriormente. O DNA foi quantificado em gel de agarose a 0,8%. 899 

 Foram utilizados dez iniciadores microssatélites pertencentes à série PE, 900 

desenvolvidos por Oliveira et al. (2005) (Tabela 1). As amplificações foram realizadas 901 

em um volume total de 15 μL, contendo 20 ng de DNA molde, 10 mM do tampão da 902 

PCR contendo KCl, MgCl2 na concentração ideal para cada par de primer, 0,6 mM de 903 

cada dNTP, 0,2 μM do primer e uma unidade da Taq DNA polimerase. Após o passo de 904 

desnaturação inicial (cinco minutos a 94°C), 36 ciclos foram realizados, cada um a 94°C 905 

por 40 segundos, 40 segundos na temperatura específica de anelamento para cada par de 906 

primer e 50 segundos a 72°C, seguido de uma extensão final de cinco minutos a 72°C. 907 

Os produtos da PCR foram quantificados em gel de agarose a 1%, com uma hora de 908 

corrida. As bandas foram visualizadas utilizando Blue Juice [Tres μL(Blue)/ cinco 909 

μL(amostra)] nas amostras e fotografadas na presença de UV. Aplicou-se 4 μL de 910 

Sybergreen no gel. Foi utilizado 1 Kb Plus DNA Ladder como padrão de peso 911 

molecular.  912 

 O dendograma e a matriz de similaridade foram desenvolvidos pelo programa 913 

NTSYS 2.10m (Applied Biostatistics Inc.). 914 

 915 

 916 

 917 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 918 

 Dos dez iniciadores testados, seis foram polimórficos e os demais 919 

monomórficos. Os primers amplificaram regiões contendo de 75 a 300 pares de bases. 920 

A elevada taxa de iniciadores monomórficos (40%), evidencia a baixa variabilidade 921 

genética das variedades analisadas. Estes resultados se opõem aos de Faleiro et al. 922 

(2005), que verificaram elevada taxa de iniciadores polimórficos (79,9%) em variedades 923 

comerciais de maracujá. Entre as variedades comerciais, este autor utilizou uma 924 

variedade da espécie Passiflora edulis f edulis e uma da espécie P. edulis f rubra, que 925 

favoreceram para elevada taxa de iniciadores polimórficos. Neste trabalho só foram 926 

utilizadas variedadeses de P. edulis f. flavicarpa. 927 

O número de alelos por loco variou de um a três. Resultados semelhantes foram 928 

obtidos por Reis (2011) de dois a quatro. Oliveira et al. (2005), analisando 11 materiais 929 

de maracujazeiro-amarelo, encontraram até 20 alelos por loco. As populações foram 930 

obtidas de plantações de quatro estados do Brasil, e uma população de seleção artificial. 931 

O baixo número de alelos observados neste trabalho pode estar associado às variedades 932 

melhoradas, nas quais ocorre um estreitamento da base genética, através de cruzamentos 933 

dirigidos e de processos intensos de seleção, mantendo-se apenas os alelos favoráveis.  934 

Entre as distâncias genéticas, 77,77% situaram-se acima de 0,2, o que evidencia 935 

que ainda existe variabilidade genética. Estes dados não estão de acordo com aqueles 936 

obtidos por Faleiro et al. (2005), que todas as variedades comerciais apresentaram 937 

distância abaixo de 0,2, provavelmente pois dentre as nove variedades utilizadas por 938 

este autor, apenas três estão presentes neste estudo. As demais variedades deste 939 

trabalho, contribuíram para aumentar a variabilidade, sendo que as que mais 940 
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contribuíram para a variabilidade genética foram a BRS Ouro vermelho e a variedade de 941 

Bonito-PE. 942 

A distância genética entre as dez variedades de maracujá amarelo variou entre 943 

0,091 e 0,5 (Tabela 2). As maiores distâncias foram verificadas entre a variedade BRS 944 

Rubi e a FB-200 (0,5), e entre a BRS Rubi e a variedade de Bonito-PE (0,5). As duas 945 

variedades, FB 200 e Bonito-PE,  apresentaram as maiores distâncias em relação às 946 

demais (0,2 a 0,5) com valores próximos para as duas. Faleiro et al. (2005) observaram 947 

valores semelhantes aos apresentados neste trabalho (0,066 a 0,474). Castro et al. 948 

(2008) verificaram as maiores distâncias genéticas entre o híbrido BRS Ouro vermelho 949 

e os demais acessos estudados, com base em marcadores RAPD. Os mesmos autores 950 

comentam ainda, que esta observação é respaldada pelo envolvimento de espécies 951 

silvestres na genealogia e no desenvolvimento deste híbrido.  952 

O dendograma de similaridade genética, realizado com base nas distâncias 953 

genéticas (Figura 1) permitiu a formação de quatro grupos de genótipos, evidenciando 954 

que há variabilidade genética entre os mesmos. Merece destaque o grupo formado pelo 955 

híbrido FB-200 e a variedade de Bonito-PE, o que indica uma ligação entre estes 956 

variedades, com a possibilidade de que possuam algum ancestral em comum.  957 

 958 

CONCLUSÕES 959 

 Foi evidenciado que existe variabilidade genética entre as variedades analisadas 960 

através de marcadores microssatélites, e ficou comprovado que a variedade BRS Ouro 961 

Vermelho contribui para a variabilidade genética dos materiais comerciais de maracujá-962 

amarelo. A variedade BRS Rubi pode ser usada para futuros cruzamentos com as 963 

variedades FB-200 e Bonito-PE, que apresentaram grande similaridade entre si.  964 
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Tabela 1. Relação dos iniciadores Microssatélites utilizados, os quais foram desenvolvidos por Oliveira (2005) 

Locus 
GenBank Acesso 
N° Sequencia do Primer (5'-3') 

Ta 
(°C) 

MgCl2  
(mM) Motivo repetido 

PE01 AY768790 F: CAGGATAGCAGCAGCAATGA 54 2 (GT)7 

  
R: AGCCAAATGTCAAACTGAAC 

  
 PE02 AY768789 F: GGACGACAATCAAGTGAGG 54 2 (TG)2CG(TG)5 

  
R: CCCAAACTATGCAACACCAA 

  
 PE03 AY768781 F: GCAGCGAGGGAAGAAAAA 54 2  (GA)4AA(GA)4G(GA)2 

  
R: TGAGACATCGTGCGTGAA 

  
 PE04 AY768782 F: ATGCTTTTGGAAATCCGTTT 54 2 (TG) 4T(TG)5 

  
R: TGCTCATGCAAAGTCACTGG 

  
 PE05 AY768783 F: GCGGGATTCTCTTGGCTTAC  56 2 (TC) 4C(TC) 6CC(TC) 11 

  
R: TAATCTCAGCTGGGTTTGGT 

  
 PE06 AY768784 F: AGCGGGGAGGAGAGTAGC 52 2 (CA) 4CG(CA)3 

  
R: GCCTGATGTCAAAAACACAG 

  
 PE07 AY768785 F: TGCTCATTGATGGTGCTTG 52 2 (AG) 22 

  
R: TCGTCTCTTCTCCTCCTTCA 

  
 PE08 AY768786  F: TCTAATGAGCGGAGGAAAGC  54 3,5  (TG) 8T(TA) 5 

  
R: CCGGATACCCACGCATTA 

  
 PE09 AY768787  F: GGGCCTTTATCCATGTTTGA 56 2  (TG) 8T(TA) 5 

  
R: GGAAATCCGAAAACTGGTTG 

  
 PE10 AY768788  F: AACCTTGATCTCCAGCCTAT  57 3,5 (AG)16G(AG)3+(AG)4AA(AG)5G(AG)6 

    R: GTTTTCGCCCGCGTATT 
  

  

       1051 

 1052 

 1053 

 1054 

 1055 

 1056 

 1057 

 1058 

 1059 

 1060 

 1061 

 1062 

 1063 

 1064 

 1065 

 1066 

 1067 

 1068 

 1069 

 1070 

 1071 

 1072 

 1073 

 1074 

 1075 

 1076 
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 1077 
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 1079 

 1080 
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 1082 

 1083 

 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 

 1093 

 1094 

 1095 

 1096 

 1097 

 1098 

 1099 

 1100 

 1101 

 1102 

 1103 

 1104 

 1105 

 1106 

 1107 

 1108 

 1109 

 1110 

 1111 

 1112 

 1113 

 1114 

 1115 

 1116 

 1117 

 1118 

 1119 

 1120 

 1121 

 1122 

 1123 

 1124 

Figura 1. Dendograma de similaridade genética entre variedades de Passiflora edulis f. flavicarpa, utilizando o coeficiente de Jackar. A- 

BRS Ouro Vermelho, B- BRS Rubi, C- BRS Sol do Cerrado, D- BRS Gigante Amarelo, E- IAC 273/277, F- IAC 275, G- FB 300, H- FB 

200, I- Redondo Amarelo, J- Bonito-PE 
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Tabela 2:  Matriz de distâncias genéticas entre dez variedades de maracujá-azedo. A- BRS Ouro Vermelho, B- BRS Rubi, C- 

BRS Sol do Cerrado, D- BRS Gigante Amarelo, E- IAC 273/275, F- IAC 277, G- FB 300, H- FB 200, I- 

Redondo Amarelo e J- Bonito-PE 

Cultivares A B C D E F G H I J 

A 0,000 
         

B 0,100 0,000 
        

C 0,182 0,091 0,000 
       

D 0,273 0,182 0,25 0,000 
      

E 0,308 0,231 0,154 0,231 0,000 
     

F 0,308 0,357 0,286 0,357 0,143 0,000 
    

G 0,273 0,334 0,250 0,182 0,231 0,231 0,000 
   

H 0,455 0,500 0,417 0,364 0,385 0,385 0,200 0,000 
  

I 0,462 0,385 0,308 0,250 0,154 0,286 0,250 0,273 0,000 
 

J 0,455 0,500 0,417 0,364 0,385 0,385 0,200 0,223 0,273 0,000 
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ANEXO 

 

Tipos de Trabalhos  

 A Revista Ceres publica Artigos, Comunicações, Revisões (somente a convite) e Cartas 

ao Editor. 

Artigo: Deve relatar um trabalho original completo, em que a reprodutibilidade dos 

resultados está claramente estabelecida. O texto deve ter no máximo 25 páginas, 

incluindo-se as referências, figuras e tabelas. 

Normas para os Autores 

 

Formatação 

 O texto deve ser digitado em Microsoft Word (versão 97-2003), justificado, em 

espaço duplo, fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 O formato da página deverá ser A4, com margens de 3 cm. 

 As páginas devem apresentar linhas numeradas sequencialmente (a numeração é 

feita da seguinte forma: layout da página / número de linhas / contínuo). 

Seções de Artigos e Comunicações 

 

Título 

 

Deverá ter no máximo 20 palavras, centralizadas e em negrito. Apenas a primeira 

palavra com a letra inicial em maiúscula e as demais em minúscula, exceto em casos 

pertinentes (p. ex., nomes científicos; Phaseolus vulgaris). Se necessário, introduzir nota 

de rodapé, ao seu final, usando algarismo arábico sobrescrito. (veja o item rodapé) 

 

Nomes dos autores 

 

Os nomes dos autores devem ser listados, sem abreviações, em sequência, separados por 

vírgula, centralizados abaixo do título, aplicando-se itálico, utilizando-se letras 

maiúsculas/ minúsculas. Para cada autor deverá ser colocada uma nota de rodapé. O 

autor correspondente será sempre aquele que submeter o artigo. 

 

Exemplo: 

 

Maria Célia da Silva
2
, Antônio José da Silva

3
, Ana Maria da Silva

4
 e Simone da Silva 

Fonseca
5
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Rodapé 

 

A primeira nota deve fornecer informações sobre o trabalho (se foi extraído de tese, 

dissertação, etc., e fonte financiadora) e as demais, informações sobre cada um dos 

autores, obedecendo à seguinte pontuação: formação, titulação máxima. Departamento, 

instituição, endereço comercial (rua, número, bairro, CEP, cidade, estado, país) e e-

mail. A nota referente ao autor correspondente deverá conter, além do e-mail, um 

número de telefone para contato. Não utilizar abreviações para nenhuma informação do 

rodapé. 

 

 

Exemplo: 

 
1
Este trabalho é parte da dissertação de mestrado da primeira autora. 

 
2
Engenheira-Agrônoma, Doutora. Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal 

de Viçosa, Campus Viçosa, Avenida Peter Henry Rolfs, s/n, 36570-000, Viçosa, Minas 

Gerais, Brasil. (31) 3891-0000. maria@ufv.br (autora para correspondência). 

 

Resumo 

 

A palavra "RESUMO" deve ser escrita em letras maiúsculas, alinhada à esquerda e ter 

aplicação de negrito. Essa seção deve conter no máximo 250 palavras e ter apenas um 

parágrafo. O texto do resumo deve conter, em linhas gerais, a hipótese, os objetivos, 

material e métodos utilizados, resultados expressivos alcançados e a conclusão. O 

resumo deve ser iniciado na linha subsequente ao título dessa seção.  

 

Palavras-chave 

 

As palavras-chave devem ter um número mínimo de três e máximo de seis palavras e 

devem ser citadas em parágrafo subsequente ao resumo. Devem ser grafadas com inicial 

minúscula (exceto os nomes científicos) e separadas por vírgula, preferencialmente sem 

repetir palavras contidas no título do trabalho.  

 

Abstract /Resumen 

 

A palavra "ABSTRACT" deve ser escrita em letras maiúsculas, alinhada à esquerda e 

ter aplicação de negrito. Na linha subsequente, deve-se inserir o título (em inglês ou 

espanhol) centralizado e com aplicação de negrito. O Abstract e o Resumen devem 

corresponder ao resumo. 

 

Key words / Palabras clave 

 

As “Key words” devem ser citadas em parágrafo subsequente ao “Abstract” e ser 

separadas por vírgula. Devem corresponder às palavras-chave. 
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Introdução  

 

O título dessa seção, "INTRODUÇÃO", deve ser escrito em letras maiúsculas, alinhado 

à esquerda. A introdução deve ater-se ao problema do trabalho em pauta, situando o 

leitor quanto à sua importância, hipótese da pesquisa e os objetivos, estando estes 

últimos claramente expressos ao final da introdução. 

 

Material e Métodos  

 

O título dessa seção, "MATERIAL E MÉTODOS", deve ser escrito em letras 

maiúsculas, alinhado à esquerda. A seção "Material e Métodos" deve ser redigida com 

detalhes suficientes para que o trabalho possa ser repetido. A Revista CERES requer 
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comparar os níveis com o padrão ou testemunha, o teste adotado deve ser o Dunnett. 

Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão Editorial. Trabalhos envolvendo 

experimentação animal ou humana devem explicitar no primeiro parágrafo o protocolo 

de aprovação do Comitê e Ética em Experimentação Animal ou Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos. 

 

Resultados e Discussão 

 

O título da seção, "RESULTADOS E DISCUSSÃO", deve ser escrito em letras 

maiúsculas, alinhado à esquerda. O texto deve ser claro e conciso, apoiado na literatura 

pertinente. Resultados e Discussão são seções que podem vir juntas ou separadas.  

Obs: As seções Material e Métodos e Resultados e Discussão poderão conter 

subseções, indicadas por subtítulos escritos em itálico e negrito, iniciados por letra 

maiúscula e centralizados.  

 

Conclusões  

 

O título da seção "CONCLUSÕES" deve ser escrito em letras maiúsculas, alinhado à 

esquerda. As conclusões devem ser concisas e derivadas dos dados apresentados e 

discutidos. 
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No texto, citar as referências nos formatos: (Autor, Ano), (Autor & Autor, Ano), (Autor 

et al., Ano) ou (Silva, 1999; Arariki & Borges, 2003; Santos et al., 2007), sempre em 

ordem cronológica ascendente. A referência deve ser citada ao final de um período que 

expresse uma idéia completa. Quando os nomes dos autores forem parte integrante do 

texto, menciona-se a data da publicação citada entre parênteses, logo após o nome do 

autor, conforme exemplos: Fontes (1999), Borges & Loreno (2007), Batista et al. 

(2005).  

 

Citação de citação 

 

Todo esforço deve ser empreendido para se consultar o documento original. Entretanto, 

nem sempre é possível. Nesse caso, pode-se reproduzir informação já citada por outros 

autores. Pode-se adotar o seguinte procedimento: no texto, citar o sobrenome do autor 

do documento não consultado com o ano de publicação, seguido da expressão citado 

por e o sobrenome do autor do documento consultado com o ano de publicação; na 

listagem das referências deve-se incluir a referência completa da fonte consultada.  

 

Comunicação pessoal 

 

Não faz parte da lista de referências, sendo colocada apenas em nota de rodapé. Coloca-

se o sobrenome do autor seguido da expressão “comunicação pessoal”, a data da 

comunicação, nome, estado e país da Instituição ao qual o autor é vinculado. 

 

Financiamento e apoio 

 

Os autores devem informar se receberam financiamento ou apoio de instituições de 
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Normas para figuras e tabelas 

 

As figuras e tabelas devem ser posicionadas após as referências, uma em cada página, e 

ser numeradas com algarismos arábicos, ficando a legenda posicionada abaixo nas 

figuras e acima nas tabelas.  

Figuras e tabelas não devem repetir os mesmos dados. Figuras submetidas em formato 

eletrônico devem apresentar resolução mínima de 300 dpi, em formato TIFF ou JPG. 

Toda ilustração que já tenha sido publicada deve conter, abaixo da legenda, dados sobre 

a fonte (autor, data) de onde foi extraída.  

A referência bibliográfica completa relativa à fonte da ilustração deve figurar na seção 
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autores. 

 

Tabela 

 

O termo refere-se ao conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. 

Deve ser construída apenas com linhas horizontais de separação no cabeçalho e ao final 

da tabela. A legenda recebe inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de 

ordem em algarismo arábico e é referida no texto como Tabela. 
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Figura 

 

O termo refere-se a qualquer ilustração constituída ou que apresente linhas e pontos: 

desenho, fotografia, gráfico, fluxograma, esquema, etc. Os desenhos, gráficos, etc. 

devem ser bem nítidos. As legendas recebem inicialmente a palavra Figura, seguida do 

número de ordem em algarismo arábico e é referida no texto como Figura.  
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