
Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Estudos genéticos em uma população segregante de maracujá‐doce selecionada 
para qualidade de frutos 

 
 
 
 
 
 
 

Lourdes Maria Chavarría Pérez 

Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em 
Ciências.  Área  de  concentração:  Genética  e 
Melhoramento de Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piracicaba 
2017



2 
 

Lourdes Maria Chavarría Pérez 
Engenheira Agrônoma  

 

Estudos genéticos em uma população segregante de maracujá‐doce selecionada para 
qualidade de frutos 

 

Orientadora: 
Profa. Dra. MARIA LUCIA CARNEIRO VIEIRA  
 

Tese apresentada para obtenção do título de Doutora 
em  Ciências.  Área  de  concentração:  Genética  e 
Melhoramento de Plantas  

 

 

 

 

 

 

 
Piracicaba 

2017



3 
 

RESUMO 

Estudos genéticos em uma população segregante de maracujá‐doce selecionada para 

qualidade de frutos 

As frutíferas nativas do Brasil são subexploradas comercialmente, sendo que 
os programas de melhoramento genético são bastante incipientes, devido a muitas 
limitações associadas à fisiologia e biologia dessas espécies, embora apresentem 
potencial econômico tanto para o consumo in natura como para o processamento 
industrial. No Brasil, o maracujá-doce (Passiflora alata) está conquistando novos 
clientes e mercados, e tem atingido preços até três vezes maiores do que os do 
maracujá-azedo, amplamente cultivado no país. Os frutos do maracujá-doce são 
muito apreciados, embora apenas a seleção empírica tenha sido praticada. 
Evidentemente, seria muito vantajoso obter uma variedade geneticamente superior 
em termos de qualidade e produção de frutos. Nesse sentido, nosso grupo de 
pesquisa tem focado esforços visando a caracterizar geneticamente uma população 
segregante de maracujá-doce. Aqui, foram avaliados 30 genótipos desta população, 
previamente selecionados como superiores. Estes foram plantados sob três 
condições experimentais: Anhumas (2014/2015 e 2015/2016) e Piracicaba 
(2015/2016). Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, sendo que as 
análises genético-estatísticas tiveram por base a abordagem de modelos mistos para 
a predição dos valores genéticos (BLUPS). Foram estimados parâmetros genéticos 
e fenotípicos, herdabilidade, correlações genéticas e resposta esperada à seleção 
relativamente a peso (PF), comprimento (CF) diâmetro (DF) do fruto, espessura 
(EC) e peso (PC) da casca, peso (PP) e rendimento de polpa (RP), teor de sólidos 
solúveis totais (SST) e Produtividade. Os resultados mostraram haver altas 
correlações genéticas entre os principais atributos do fruto, assim como valores 
elevados de herdabilidade (desde 0,45 para PF a 0,94 para EC), valores que 
favorecem a prática de seleção. Em seguida, foi aplicado índice multiplicativo para 
fins de seleção e seis genótipos foram indicados como superiores, quais sejam: 49, 
21, 107, 125, 140 e 122. Nossos resultados devem auxiliar outros estudos e iniciativas 
de seleção de genótipos mais produtivos, evidenciando a grande utilidade de 
ferramentas estatísticas modernas para se obter maior resposta à seleção. Em 
paralelo, foi estudada a resposta do maracujá-doce à infecção causada por 
Xanthomonas axonopodis. Dois genes, previamente identificados como superexpressos 
no maracujá-azedo, e que codificam as enzimas lipoxigenase-2 e (+)-neomentol 
desidrogenase foram aqui analisados via qPCR. No maracujá-doce observou-se 
maior expressão da (+)-neomentol desidrogenase, enzima associada à resposta de 
hipersensibilidade. Os sintomas da doença sugerem que a resposta de 
hipersensibilidade é particular no maracujá-doce, já que ocorre a queda precoce das 
folhas, evitando a disseminação sistêmica da bactéria.  

Palavras‐chave: Passiflora alata; População segregante; Modelos mistos; BLUPS; Correlação 
genética; Heredabilidade; Índice de seleção multiplicativo; Xanthomonas axonopodis; 

Lipoxigenase 2; (+)‐neomentol desidrogenase 
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ABSTRACT 

Genetic studies in a segregant population of sweet passion fruit selected for fruit quality 

Brazilian native fruit species are under-exploited commercially, and 
breeding programs are quite incipient due to many limitations associated with the 
physiology and biology of these species, although having economic potential both 
for in natura consumption as well as for industrial processing. In Brazil, the sweet 
passion fruit (Passiflora alata) is conquering new customers and markets, and has 
riched up to triple the sour passion fruit prices, widely grown in the country. The 
fruits of the sweet passion fruit are much appreciated, although only empirical 
selections have been practiced. Evidently, it would be very beneficial to obtain a 
genetically superior variety in terms of fruit quality and production. In this scenario, 
our research group has focused efforts to genetically characterize a segregating 
population of sweet passion fruit. Here, we evaluated 30 genotypes previously 
selected from this population by field-cultivating them under three experimental 
conditions: Anhumas (2014/2015 and 2015/2016) and Piracicaba (2015/2016). A 
randomized block design was used, and the genetic-statistical analyzes were based 
on a mixed-effects model approach in order to predict the genetic values (BLUPS). 
We estimated genetic and phenotypic parameters, as heritability, genetic correlations 
and expected response to selection for weight (WF), length (LF) diameter (DF) of 
the fruit, thickness (TS) and weight (WS) of the shell, weight (WP) and pulp yield 
(PY), total soluble solids (SS) and fruit yield. We found high genetic correlations 
between the main fruit attributes, as well as high values of heritability (from 0.45 for 
WF up to 0.94 for TS), values that may favor selection practices. Then, we applied 
a multiplicative selection index and six superior genotypes were selected, which are: 
49, 21, 107, 125, 140 and 122. Our results may assist other studies and initiatives of 
selection of more productive genotypes, showing the great usefulness of modern 
statistical tools to obtain greater responses to selection. In parallel, we studied the 
response of sweet passion fruit to infection caused by Xanthomonas axonopodis. Two 
genes, previously identified as overexpressed in sour passion fruit, and that encode 
the enzymes lipoxygenase-2 and (+)-neomentol dehydrogenase were herein 
analyzed via qPCR. In the sweet passion fruit an increased expression of (+)-
neomentol dehydrogenase, an enzyme associated with hypersensitivity response, 
was observed. The disease symptoms suggest that the response of hypersensitivity 
is particular in sweet passion fruit, since it provokes the premature fall of the leaves, 
thereby preventing the systemic bacterial dissemination.  

Keywords:  Passiflora  alata;  Segregating  population;  Mixed  models;  BLUPS; 
Genetic  correlation;  Heritability;  Multiplicative  index  selection; 
Xanthomonas  axonopodis  multiplicative;  Lipoxygenase  2;  (+)‐
neomenthol dehydrogenase 
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 INTRODUÇÃO  

Recentemente, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) previu que a população mundial deve superar os oito bilhões até o ano 2030 (FAO, 2015). 

Portanto, a demanda por alimentos aumentará drasticamente. Conforme consta do relatório da 

FAO, "Agricultura para 2015/30", realizaram-se progressos notáveis nas últimas três décadas 

para alimentar a população mundial. Mesmo assim, a produção de alimentos deverá ser 70% 

maior em 2030 relativamente ao que se produz atualmente para suprir a necessidade mundial. 

Frutas e vegetais terão um papel importante no fornecimento de vitaminas essenciais, minerais 

e fibras alimentares, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento.  

O levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2017) 

sobre o consumo de frutas e hortaliças mostrou que apenas 18,2% dos brasileiros ingerem a 

quantidade de frutas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Este estudo 

também mostrou que os brasileiros gastam, em média, apenas 6,2% de sua renda na aquisição 

de frutas e hortaliças, embora o país seja o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás 

somente da China e da Índia (CNA 2017a, b). Isso motiva as principais instituições de pesquisa 

agrícola a se envolverem com pesquisas que levem ao aumento da produção e, assim promover 

uma redução de custo e permitir o maior acesso a este tipo de alimento por parte da população 

brasileira.  

A importância e os objetivos dos programas de melhoramento de fruteiras variam de 

acordo com a espécie e o ambiente. As principais tendências são (i) o desenvolvimento de 

cultivares que simplifiquem as práticas nos pomares, diminuindo assim os custos de produção, 

(ii) o aumento da resistência a estresses bióticos e abióticos, (iii) a ampliação das zonas de 

adaptação das culturas frutíferas e (iv) a melhoria da qualidade dos frutos. Neste contexto, 

programas de melhoramento genético são fundamentais para o estabelecimento de pomares 

mais produtivos e os modelos genético-estatísticos adotados devem ser capazes de predizer 

adequadamente as respostas à seleção (Viana & Resende 2014). 

Os maracujazeiros (Passiflora spp.) têm um papel importante na fruticultura nacional, já 

que constituem uma fonte adicional de renda ao pequeno produtor. O gênero Passiflora 

(Passifloraceae) é originário da América tropical e subtropical, sendo a maioria das espécies 

encontrada no Brasil, e 80 são consideradas endêmicas (Bernacci et al. 2015). Apenas duas 

espécies são exploradas comercialmente, o maracujá-azedo (P. edulis) e o doce (P. alata). O país 
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é considerado o principal produtor e consumidor, havendo muitas áreas com vocação para a 

cultura do maracujá, além das boas condições de solo e clima necessárias para o seu 

desenvolvimento em diversos estados (CNA 2017a). No ano de 2013, foram cultivados 58.089 

hectares, com uma produção de 923.035 toneladas de frutos, sendo que a grande maioria da 

produção (quase 80%) foi destinada à indústria de suco concentrado e o restante consumido 

como fruta de mesa (IBGE, 2015).  

O maracujá-azedo ocupa a grande maioria dos pomares comerciais, porém o maracujá-

doce tem alcançado o triplo do valor do azedo nos mercados. Segundo Bernacci et al. (2003) 

este é um dos principais motivos da expansão dos plantios de maracujá-doce. O sabor exótico 

dos frutos é atrativo para o consumo humano, seja in natura, seja na forma de produtos 

processados e devido ao seu alto valor comercial é desejável cultivá-lo em maior escala.  

Apesar do potencial para ser explorada como fruta tropical, são raros os estudos 

genéticos dirigidos para melhorar a cultura maracujá-doce. Não há programas de melhoramento 

em andamento no país, já que os custos são altos para o estabelecimento de populações em 

condições de campo, além de existir pouco conhecimento sobre os tratos culturais gerais para o 

desenvolvimento dos pomares. Esse pouco conhecimento e a indisponibilidade de material 

selecionado são traduzidos para o agricultor como um investimento de risco. Além dos custos 

de estabelecimento da lavoura, a carência de variedades melhoradas é responsável pela evidente 

variabilidade dentro dos pomares, tanto em produtividade quanto em qualidade dos frutos.  

Nesse cenário, nosso grupo de pesquisa tem direcionado esforços para conhecer 

melhor a cultura e realizar estudos que possam levar ao desenvolvimento de cultivares e 

consequentemente propiciar a expansão do seu cultivo no país. Assim, a partir do cruzamento 

de dois acessos distintos, designados SV3 (genitor masculino) e 2(12) (genitor feminino), foi 

obtida uma progênie segregante (F1) que tem sido empregada como população de estudo (Nunes 

2010; Laperuta 2011). O acesso SV3 é uma “variedade-local”, cultivada em uma área de 

produção na região de Piracicaba, SP. O acesso 2(12) foi cedido à ESALQ pela Embrapa 

Cerrados e é um dos membros de uma progênie cuja planta mãe foi coletada na região 

Amazônica (Ferreira et al. 2010). 

A população F1, constituída por 180 indivíduos, irmãos-germanos, foi usada para a 

construção do primeiro mapa genético da espécie (Pereira et al. 2013); paralelamente, 100 

indivíduos desta população foram analisados quanto à produção e qualidade de frutos, em 

plantios realizados em dois locais do Estado de São Paulo e durante dois anos consecutivos 
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(Nunes 2010; Laperuta 2011). Em ambos os experimentos, foi adotado o delineamento em látice 

quadrado 10 x 10 com duas repetições por local. Os dados fenotípicos foram analisados 

comparativamente em relação às médias dos dois locais e dos dois anos de produção. A partir 

dessas análises foi constatada ampla variabilidade genética entre os indivíduos, a qual pode ser 

explorada visando à seleção de clones superiores.  

A partir desses dados, foram realizadas análises genético-estatísticas para a estimação 

de parâmetros de interesse genético e também procedeu-se ao mapeamento de locos 

quantitativos (QTLs) associados com o controle de caracteres associados à qualidade dos frutos 

(Pereira et al. 2016).  

Para as análises fenotípicas foi empregada a abordagem de modelos mistos para a 

estimação dos principais parâmetros, enquanto para o mapeamento de locos quantitativos foi 

empregada a metodologia de mapeamento por intervalo composto (CIM). Com base nas 

magnitudes das correlações genéticas observadas para os caracteres relacionados à qualidade do 

fruto, entre eles, espessura da casca, peso do fruto e peso de polpa, foi estabelecido um índice 

de seleção multiplicativo. Com isso, foi possível selecionar 30 genótipos superiores para os 

seguintes caracteres, diminuição de peso e da espessura da casca e aumento do conteúdo de 

polpa, levando-se em conta as correlações entre os caracteres. Esta subamostra constituiu o 

material biológico analisado no presente trabalho, cujo objetivo foi proceder a uma nova 

avaliação, sob três condições experimentais, no que tange à qualidade dos frutos e à 

produtividade. 

Em paralelo, foi possível caracterizar o comportamento de oito genótipos, dentro 

destes 30 selecionados para a qualidade de fruto, quanto a resposta à infeção por Xanthomonas 

axonopodis pv. passiflorae, agente causador da mancha bacteriana, uma doença de difícil controle 

químico. Esta doença causa perdas extensivas nos plantios, atingindo, em alguns casos, perdas 

de até 100% do pomar (Bellon et al. 2007). 

Desse modo, o objetivo desta pesquisa foi analisar a população segregante de maracujá-

doce selecionada para a qualidade de fruto, incluindo estimativas de componentes de variância 

genética, correlações genéticas entre os caracteres, presença de interação do tipo G x E, com o 

intuito de selecionar os genótipos indicados como superiores para a qualidade e produção de 

frutos. E ao mesmo, tempo analisar o comportamento da resposta à bacteriose já que há poucas 

informações e iniciativas referentes ao melhoramento.    
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2.2 Considerações finais  

 
O Brasil não dispõe de materiais geneticamente melhorados de várias epécies frutíferas 

nativas, incluindo o maracujá-doce (Passiflora alata). As tentativas de melhoria são escassas e 

incipientes, e os materiais plantados são oriundos de seleção empírica.  

O uso de ferramentas da genética quantitativa para a estimação de parâmetros 

fenotípicos e genotípicos, a partir de dados analisados pela abordagem de modelos mistos, via 

REML/BLUP, permitiu a análise de um conjunto de dados, mesmo desbalanceados, o qual é de 

grande importancia uma vez que o desbalanceamento foi inevitável devido à natureza dos 

diferentes genótipos de maracujazeiro-doce, com diferentes respostas de adaptabilidade a 

situações de plantio e experimentais.  

A população aqui estudada foi constituída de 30 irmãos-germanos e, apesar deste 

pequeno número, diferenças significativas entre os genótipos foram observadas para os 

diferentes caracteres. Observou-se forte correlação entre os caracteres relativos aos atributos dos 

frutos, quais sejam: PF, DF, EC, PC e PP. Sugere-se que é possível obter uma resposta à seleção 

favorável para os caracteres de interesse, gradualmente, mesmo que estes sejam inversamente 

correlacionados. Sugere-se também que mediante o uso de índices de seleção (IM) é possível 

obter maiores ganhos de seleção do que se realizada a seleção direta para cada caráter. Seis 

genótipos foram classificados como superiores tanto em qualidade de frutos como em 

produtividade. Após avaliar a compatibilidade entre eles, estes poderão ser disponibilizados para 

plantio, ou usados como genitores em dialelos completos e as progenies reavaliadas visando 

conduzir um novo ciclo de seleção. 

Em vista da importância de avaliar a resposta em seis genótipos da progênie aqui 

estudada à infeção por Xanthomonas axonopodis, foi comparada a expressão dos genes que 

codificam as enzimas lipoxigenase-2 e (+)-neomentol desidrogenase, ambas implicadas na 

resposta de defesa do maracujá-azedo. No maracujá-doce observou-se maior expressão 

diferencial da (+)-neomentol desidrogenase. Os sintomas da doença sugerem que a resposta de 

hipersensibilidade nas espécies é distinta, provocando no maracujá-azedo uma forte lesão 

necrótica enquanto no doce, ocorre a queda precoce das folhas, evitando a disseminação 

sistêmica da bactéria.   
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