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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 em três 
ambientes: 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 for both in natura 
consumption as well as 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 
the 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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1. 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), 

de modo que 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 trabalhos 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, os 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 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 
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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). O genitor feminino, denominado 2(12), foi fornecido pelo Dr. Nilton Junqueira (Embrapa 

Cerrados) e o masculino, denominado SV3, foi coletado em uma propriedade particular, situada 

no município de Piracicaba, SP. 

Tem sido observado que, em condições experimentais, estes genitores apresentam-se 

contrastantes para algumas características de interesse agronômico. O genitor masculino SV3 

apresenta maior vigor, formação da cortina produtiva mais precocemente em comparação com o 

feminino 2(12), o tamanho das folhas e a produção de biomassa também é superior no genitor 

masculino, características positivamente correlacionadas com produtividade. No caso de 

características de fruto, o SV3 apresenta frutos de formato ligeiramente ovulado com um 
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tamanho que pode ser considerado de médio a pequeno com um peso estimado de 130 a 150 

gramas aproximadamente, com uma casca mais fina e apresentando um maior conteúdo de polpa 

de coloração alaranjada bem forte e aromática. 

Já o genitor 2(12) tem frutos mais arredondados com tamanho superior e o peso 

estimado varia entre as 200 e 230 g, porem a casca destes frutos é pesada e com maior espessura; 

comparando-se o conteúdo de polpa dos genitores, neste último é inferior, apresentando menor 

peso de polpa o qual o faz apresentar menor rendimento; a polpa deste fruto é de uma coloração 

amarela clara deixando quase imperceptível o tom amarelo. 

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 

(Nunes 2010; Laperuta 2011). Em ambos os experimentos, foi adotado o delineamento em látice 

quadrado 10 x 10 com duas repetições por ambiente. 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 

(Quantitative Trait Loci − QTLs) associados com o controle da 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 os 30 genótipos superiores para os 

seguintes fenótipos: 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 ambientes, 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. 
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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 as 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 de P. alata em resposta à bacteriose já que 

há poucas informações e iniciativas de melhoramento na espécie. 
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2. ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS ESTATÍSTICOS E SELEÇÃO DE 

INDIVÍDUOS SUPERIORES EM UMA POPULAÇÃO SEGREGANTE DE 

MARACUJÁ-DOCE SELECIONADA PARA QUALIDADE DE FRUTOS 

 

RESUMO 

O maracujazeiro-doce é uma espécie nativa do Brasil, que vem conquistando 
novos mercados e atingindo melhores preços comparativamente aos do azedo. Este 
crescimento é atribuído ao aroma e sabor agradáveis dos frutos, ideais para o 
consumo in natura. Embora seja desejável cultivá-lo em maior escala, não há 
cultivares geneticamente selecionados para a qualidade de fruto e produtividade, 
sendo escassos os trabalhos de genética aplicada ao melhoramento. Em espécies 
frutíferas existem grandes desafios para o melhoramento, por exemplo, como obter 
dados confiáveis e representativos devido a aspectos biológicos e fisiológicos típicos 
dessas espécies. Assim, o presente trabalho teve como objetivos a estimação de 
componentes de variância, herdabilidade e a predição de valores genéticos para vários 
caracteres relativos à qualidade de frutos e produtividade de uma população 
selecionada de maracujazeiro-doce. Em estudos prévios foi gerada e avaliada uma 
população segregante constituída por 100 irmãos-germanos. A partir desta avaliação, 
conduzida em dois locais e dois anos consecutivos, foram selecionados 30 genótipos 
superiores para caracteres relativos à qualidade de fruto. Aqui, estes genótipos foram 
levados a campo em três ambientes: Anhumas (2014/2015 e 2015/2016, ambientes 
A e B, respectivamente) e Piracicaba (2015/2016, ambiente C), utilizando o 
delineamento de blocos casualizados, com seis repetições no ambiente A e três nos 
ambientes B e C. As parcelas (15 m de comprimento, três plantas ou clones) foram 
dispostas em sistema de espaldeira; o espaçamento foi de 5 m entre plantas e de 3 m 
entre linhas. Para a análise dos dados relativos ao 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 foi 
empregada a abordagem de modelos mistos, e os parâmetros genéticos-estatísticos 
foram estimados por REML/BLUP. Tomando-se os coeficientes de variação, cujas 
medidas variaram entre 5,32% (SST) e 21,34% (PP), pode-se afirmar que foi 
alcançada boa precisão experimental. Os valores de herdabilidade oscilaram entre 
0,41 (Produtividade) até 0,91 (PC), favorecendo a prática de seleção. Com base nas 
estimativas de correlação de Pearson, observaram-se altas e positivas correlações 
entre os caracteres: PF e PC (0,98), PF e DF (0,93), DF e PC (0,90), PC e EC (0,80). 
Baseando-se nestas informações, foi aplicado um índice multiplicativo e foram 
selecionados seis genótipos superiores. Sugere-se empregá-los em futuros trabalhos, 
visando identificar genitores compatíveis, e posteriormente disponibilizá-los à 
comunidade.  

Palavras-chave: Maracujazeiro-doce; Progênies de irmãos-germanos; REML/BLUP; 
Parâmetros genéticos-estatísticos; correlação genética; Índice multiplicativo; 
seleção 
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ABSTRACT 

The sweet passion fruit is a species native to Brazil that has been conquering 
new markets and reaching up best prices in comparison to those of the sour passion 
fruit. This progress is attributed to the pleasant aroma and flavor of their fruits, 
perfect for in natura consumption. Although it is desirable to cultivate the crop on a 
larger scale, there are no superior genetic materials selected for fruit quality and yield, 
being scarce the genetics studies applied to crop improvement. In fruit bearing 
species there are major challenges to breeding, e.g. how to obtain reliable and 
representative data due to biological and physiological unique aspects that 
characterize these species. Therefore, the present study aimed to estimate 
components of variance, heritability and genetic values’ prediction for several traits 
related to fruit quality and yield of a selected sweet passion fruit population. In 
previous studies we have generated and evaluated a segregant population composed 
of 100 full-sibs. From these evaluation results, carried out in two localities and two 
consecutive years, 30 genotypes were selected for traits related to fruit quality. 
Herein, these genotypes were field installed under three experimental conditions: 
Anhumas (2014/2015 and 2015/2016, enviroment A and B, respectively) and 
Piracicaba (2015/2016, enviroment C), in a randomized block design with six 
replicates in the enviroment A and three in B and C. Plots were 15 m long, with three 
plants (clones), tied and supported on wire trellises; plants were spaced 5 m apart and 
rows 3 m appart. For data analysis relating to 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 yield we employed a mixed-effects model 
approach and statistical-genetic parameters were estimated by REML/BLUP. A 
good experimental precision was achieved thus the coefficients of variation were 
between 5.32% (SS) and 21.34% (WP). The heritability values ranged from 0.41 
(yield) to 0.91 (WS), supporting selection practices. On the basis of estimates of 
Pearson's correlation, we observed high and positive correlations between the traits: 
WF and WS (0.98), WF and DF (0.93), DF and WS (0.90), WS and TS (0.80). Based 
on this information, a multiplicative selection index was applied, and six superior 
genotypes were selected. It is suggested to use them in the future research studies 
aiming to identify compatible parents and then making them available to the 
producers. 

Keywords: Sweet passion fruit; Full-sib progeny; REML/BLUP; Genetic parameters-
statistical; Genetic correlation; Multiplicative index selection  

 

2.1. Introdução  

As frutíferas nativas do Brasil (300 espécies, segundo a página 

http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-principais-frutas-nativas-brasil/) 

são subexploradas comercialmente, sendo que os programas de melhoramento genético são 

bastante incipientes ou inexistentes, 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.  
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Dentre as 20 espécies frutíferas consumidas no país, apenas três são nativas, o abacaxi, a 

goiaba e os maracujás. Particularmente, o maracujá-doce (Passiflora alata) vem ganhando novos 

mercados e tem atingido preços até três vezes maiores do que os do maracujá-azedo (P. edulis), 

amplamente cultivado no país (Agrianual 2016). Ambas são espécies diploides (2n = 18) de 

polinização cruzada com flores hermafrofitas (perfeitas) que apresentam autoincompatibilidade, 

polinizadas naturalmente por insetos. A autoincompatibilidade é um componente importante do 

sistema reproductivo, sistema controlado por um locus S que na verdade corresponde a um 

conjunto de loci vinculados (Faleiro et al. 2005; Siqueira & Kiill 2009).  

Os maracujás são consumidos como frutas frescas ou processados para servirem como 

constituintes de sucos concentrados que são comercializados nacionalmente ou exportados 

(Carvalho et al. 2017; CNA 2017b). O maracujá-doce é muito apreciado, porém, até agora, 

somente práticas de seleção empírica venham sendo utilizadas. Evidentemente, seria muito 

vantajoso obter uma variedade geneticamente superior em termos de produção e qualidade da 

fruta.  

Até a década de 1960, a produção de sementes, mormente de espécies graníferas, estava 

em mãos de empresas relativamente pequenas. Isso significa que os produtores podiam selecionar 

empiricamente variedades ou híbridos adequados às condições locais. No entanto, desde a 

chegada ao país de empresas multinacionais que dominam a produção de sementes, tudo isso 

mudou. O interesse pela lucratividade do negócio modificou drasticamente os métodos 

tradicionais de cultivo e estabeleceu novos padrões de aceitação no mercado, incluindo aí as 

fruteiras subtropicais (Passam et al. 2011). Isso significa que, a cada dia, a necessidade de se obter 

materiais genéticos que respondam as exigências de qualidade do mercado é maior.  

Nesse contexto, o principal desafio do melhoramento de espécies frutíferas é a obtenção 

de dados fenotípicos representativos, sendo necessários investimentos financeiros, além de 

tempo e grandes áreas experimentais, associados a vários aspectos biológicos peculiares das 

fruteiras como: sobreposição de gerações, falta de sincronização de frutificação, expressão dos 

caracteres ao longo das várias idades da lavoura (Viana and Resende 2014), exigindo a 

incorporação de novas abordagens para proporcionar novos avanços no melhoramento genético.  

Ainda segundo Viana & Resende (2014), em consequência das peculiaridades do 

melhoramento de fruteiras, devem ser observadas situações como: uso de pouquíssimos 

indivíduos selecionados de forma consecutiva e por muitos anos, uso de avaliações repetidas de 

cada indivíduo ao longo do tempo, seleção envolvendo comparações de indivíduos de diferentes 

gerações, avaliações sob diferentes condições ambientais, seleção para efeitos não aditivos dos 

alelos, importância da unidade experimental e de seleção (parcela/indivíduo), fatos que exigem o 
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uso de avaliações genéticas mais elaboradas, predição de valores genéticos, estimação de 

parâmetros genéticos para dados desbalanceados, entre outras peculiaridades.  

Para lidar com toda a problemática estatística que envolve a obtenção de dados de 

espécies frutíferas em condições experimentais e ao mesmo tempo aproveitar ao máximo as 

informações geradas ao longo dos ciclos de avaliação é preciso, como já mencionado, o emprego 

de ferramentas modernas da genética quantitativa para a seleção de indivíduos superiores.  

Um modelo estatístico pode ser classificado como misto quando possui tanto efeitos 

fixos quanto aleatórios, além da média e do resíduo. A aplicação de uma abordagem de modelos 

mistos torna-se cada vez mais popular no melhoramento de plantas, particularmente em 

pesquisas envolvendo a predição de valores genéticos para a predição de genitores superiores 

(Butler et al. 2009; Viana et al. 2010; Figueiredo et al. 2015; Smith et al. 2015) 

Diferentes autores que vem estudando o uso de modelos mistos, afirmam que é melhor 

considerar os efeitos genéticos como aleatórios dentro do modelo, com base em razões bastante 

sólidas e convincentes (Cullis et al. 2006; Smith et al. 2015). Dentre essas, é possível destacar as 

seguintes: permitem analisar dados incompletos, dados desbalanceados no espaço e no tempo; 

possibilitam a correção simultânea dos efeitos ambientais e o uso de um grande número de 

informações, gerando estimativas e predições mais precisas; também, permitem investigar 

estruturas alternativas para as variâncias e covariâncias genéticas, o que possibilita modelar as 

possíveis correlações genéticas existentes. A última razão parece ser interessante e vantajosa, 

possibilitando obter médias preditas dos genótipos a partir de modelos mais confiáveis e realistas 

e, ao mesmo tempo, parcimoniosos (Viana and Resende 2014).  

É comum que a experimentação agrícola envolvendo fruteiras esteja associada a dados 

desbalanceados, incluindo o presente estudo. E nestes casos, para a estimativa de parâmetros 

genéticos, como a herdabilidade e as correlações genéticas, as quais são fundamentais na procura 

de estratégias eficientes para o melhoramento (Viana & Resende 2014), seja preferencialmente 

obtida por via REML/BLUP (Restricted Maximum Likelihood/Best Linear Unbiased Predictor) 

(Smith et al. 2005; Piepho & Möhring 2007).  

Uma das principais propriedades deste procedimento (BLUP) é o encolhimento em 

direção à média, que prevê a regressão da progênie para a média e aumenta a precisão da predição 

de valores genéticos (Piepho et al. 2008). Além disso, o uso de BLUP permite a estimativa 

simultânea de parâmetros genéticos e a predição de valores genotípicos maximizando a relação de 

valores genotípicos verdadeiros e valores genotípicos preditos, que é o principal objetivo dos 

melhoristas. De acordo com Viana & Resende (2014), este procedimento permite o uso 



19 
 

simultâneo de fontes de informação diversas, como experimentos implantados em um ou vários 

locais, avaliados em uma ou várias colheitas.  

Através de delineamentos experimentais adequados, com suficiente número de 

repetições, e a definição e o uso de modelos de alta predição da relação fenótipo: genótipo, são 

obtidas informações sobre a herdabilidade dos caracteres, influência do ambiente, o desempenho 

dos genitores e as diferentes estratégias para selecionar a descendência geneticamente superior no 

campo (Rascher et al. 2011; Cobb et al. 2013; Fritsche-Neto & Borém 2016). Com isso, além do 

melhor entendimento da variação fenotípica da população, podem ser determinados aqueles 

acessos superiores para serem empregados como genitores em futuros trabalhos. Segundo Moose 

& Mumm (2008), a seleção dos melhores genitores é a chave para maximizar a probabilidade do 

sucesso no melhoramento. 

Nesse cenário, nosso grupo de pesquisa gerou uma progênie constituída por 100 

irmãos-germanos que foram avaliados em dois locais durante dois anos para diferentes caracteres 

relacionados a qualidade dos frutos (Nunes 2010; Laperuta 2011). Posteriormente, os dados 

foram analisados por Pereira et al. (2016), selecionando a partir destes, os 30 indivíduos 

superiores. Aqui, esta subamostra foi reavaliada, usando as ferramentas estatísticas acima 

apresentadas, após o plantio em três ambientes.  

Neste cenário, o presente trabalho teve por objetivos a estimação de componentes de 

variância, herdabilidade e predição de valores genéticos para vários caracteres relativos à 

qualidade de frutos e à produtividade de uma população pré-selecionada de irmãos germanos de 

maracujazeiro-doce, visando a identificar aqueles genótipos promissores que possam ser 

empregados como genitores para avançar a pesquisa, ou mesmo disponibilizá-los aos produtores 

locais. 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Material Vegetal  

Material vegetal 
A população selecionada e aqui estudada (N= 30) é parte de uma progênie de irmãos-

germanos composta de 180 indivíduos, obtida a partir de um cruzamento simples entre dois 

acessos divergentes de Passiflora alata, sendo que o masculino, SV3, foi coletado em uma 

propriedade particular, localizada em Piracicaba, SP, e o acesso feminino, 2(12), é originário da 

região Amazônica, e foi cedido pela instituição de pesquisa Embrapa-Cerrados; dessa forma, a 
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população analisada no presente estudo foi composta por estes 32 genótipos, sendo dois 

genitores e 30 indivíduos da população filial.  

Ressalte-se que esses 30 indivíduos foram selecionados a partir de 100 (dentre os 180) 

avaliados previamente em dois locais e durante duas safras agrícolas (veja Pereira et al. 2016). 

 

2.2.2 Obtenção das estacas  

As plantas matrizes tem sido mantidas em casa de vegetação, onde recebem os devidos 

tratos culturais, entre eles, irrigação diária por gotejamento (3 vezes/dia durante os meses de 

outubro a abril e 2 vezes/dia, de maio a setembro), adubação, aplicação de defensivos e podas. A 

multiplicação vegetativa dos 32 genótipos (clonagem) foi realizada por meio de estaquia; assim, 

uma vez que as plantas matrizes atingiram um crescimento ideal, principalmente por 

alongamento da haste, foi realizada a poda para a produção das estacas. Utilizando uma tesoura 

de poda, foram cortados segmentos da haste podada, obtendo-se, a partir de cada clone, em 

média, três estacas de 12 cm de comprimento. As estacas foram plantadas em tubetes plásticos 

(50 cm3 de volume) contendo substrato Basaplant® para o desenvolvimento das raízes (Figura 1 

a-g).  

As mudas foram mantidas em casa de vegetação com irrigação diária e, após 30 dias, foi 

feita uma única adubação, utilizando Osmocote®, adubo de liberação lenta, a uma dosagem de 

1,7 g por tubete. No período no qual as mudas permaneceram na casa de vegetação, foram 

realizadas aplicações de defensivos para a prevenção de doenças e o controle de ácaros 

(principalmente Decis 25 EC a uma dosagem de 0,5 ml/L de água e Folicur 200 EC 1 ml/L de 

água). As mudam foram levadas ao campo para plantio com aproximadamente três meses de 

idade, período em que adquiriram um tamanho aproximado de 30 cm, ou seja, um broto bem 

desenvolvido com ao menos quatro folhas.  
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Figura 1. Propagação por estaquia do maracujá-doce: a) seleção da porção da planta matriz que será 
podada; b) corte da estaca de aproximadamente 12 cm e com pelo menos uma folha; c) colocação das 
mudas nos tubetes contendo substrato; d) manutenção das mudas em casa de vegetação durante 3 a 4 
meses; e) sistema foliar da muda adequado para ser levada ao campo; f) sistema radicular da muda 
desenvolvido, adequada para o transplante; g) mudas no local de plantio. 

 

2.2.3 Preparação da área de plantio  

O experimento foi conduzido em três ambientes, as quais serão aqui chamados de A, B 

e C: Ambiente A, experimento conduzido durante o período de outubro de 2014 a agosto de 

2015 na Estação Experimental do Departamento de Genética/ESALQ, localizada no município 

de Anhumas, SP, a 55 km de Piracicaba, SP (22º47' latitude sul, 48º07' longitude oeste e altitude 

de 500 m); Ambiente B, experimento conduzido durante o período de outubro de 2015 a agosto 

de 2016, na mesma Estação; Ambiente C, experimento conduzido durante o período de 

novembro de 2015 a setembro de 2016, na área experimental do Departamento de Genética, na 

Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, SP (22º42' latitude sul, 47º38' longitude 

oeste e altitude de 546 m).  

Em cada um dos locais, foi realizada uma análise química de solo previamente à 

preparação do terreno; a amostragem foi realizada segundo sugere-se para frutíferas, a duas 

profundidades, de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm, percorrendo a área de plantio em forma de 

ziguezague e obtendo ao menos oito amostras/hectare. As amostras foram encaminhadas para 
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análise no Laboratório Química de Solos, Departamento de Ciência do Solo, ESALQ. Com base 

nos resultados obtidos (Anexo A), foram realizadas a calagem e a adubação.  

Nos campos experimentais (Anhumas e Piracicaba), foi instalada uma estrutura de 

mourões para dar suporte ao sistema de plantio em espaldeiras em “T”. Os mourões foram 

colocados em linhas e espaçados entre si 5 m. O espaçamento entre as linhas foi de 3 m. Os 

mourões sustentaram os fios de arame que constituíram, assim, o sistema de espaldeiras verticais. 

Os arames foram colocados a uma altura de 1,90 m do solo.  

Previamente ao transporte das mudas para o campo, ao menos 15 dias antes, foi 

aplicado o produto Tricodermil 13060®, o qual também foi aplicado dentro das covas visando ao 

combate de fungos de solo. O produto foi aplicado no ambiente A e B, mensalmente, pela alta 

ocorrência de doenças de solo, enquanto no ambiente C, a cada dois meses. O adubo 

correspondente à etapa de plantio também foi aplicado 15 dias antes do plantio: P2O5 utilizando 

como fonte superfosfato simples a uma dose de 222 g por cova e K2O em forma de KCl a uma 

dose de 67 g por cova. As mudas foram transportadas em veículo fechado para protegê-las de 

danos. Uma vez realizado o plantio, foi implantado o sistema de irrigação por aspersão.  

 

2.2.4 Tratos culturais  

Utilizou-se um tutor de bambu para o amarre e suporte das mudas (uma por cova) e 

para a condução da haste principal. Esta amarração foi feita acompanhando o crescimento dos 

indivíduos. Semanalmente, a área foi percorrida visando a realizar o amarre e desbaste das 

plantas, permitindo somente o desenvolvimento de uma única haste, ou broto de maior vigor. 

Quando as plantas ultrapassaram a altura do fio de arame (1,90 m), apresentando maturidade 

vegetativa adequada, o broto terminal foi podado para forçar a emissão de brotos laterais, os 

quais foram conduzidos para extremos opostos do arame; quando estes atingiram 50 cm, 

aproximadamente, foram deixados somente dois brotos mais vigorosos para formar o “T” e dar 

origem à “cortina de produção”. Para garantir a individualização das plantas, assim que os brotos 

se desenvolveram suficientemente, foi realizado um desponte, promovendo o crescimento de 

brotos terciários (Figura 2).  

O plano de adubação foi elaborado de acordo com os resultados das análises de solo, as 

recomendações próprias da cultura, segundo a literatura (Kavati & Piza Junior 2002), e outras 

dadas para o maracujá-azedo, já que para o maracujá-doce existem escassas informações (Tabela 

1). 
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A melhor estratégia de adubação foi parcelar as dosagens recomendadas, de tal forma a 

garantir que as plantas não apresentassem algum problema devido à falta ou ao excesso de 

nutrientes. Além disso, 15 dias após a poda de formação, iniciaram-se as aplicações de adubo 

foliar Starter (Stoller®), quinzenalmente. As aplicações de defensivos foram realizadas desde a 

etapa de plantio, conforme o tipo de praga ou doença. Para o controle de plantas daninhas, 

adotou-se o controle mecânico e o manual. Nos entornos da lavoura, foi aplicado o herbicida 

Select 240 EC ®, tomando os cuidados para se evitar deriva.  

 

 

Figura 2. Poda de formação da “cortina produtiva” do maracujá-doce: a) planta atingindo o arame; b) 
momento para realizar a poda ou desponte; c) planta recém-podada; d) seleção de quatro brotos na região 
do arame; e) únicos dois ramos secundários selecionados, crescendo através do arame; f) cortina produtiva 
formada; c) frutos maduros de maracujá-doce na cortina produtiva.  
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Tabela 1. Adubação adotada nas diferentes etapas de crescimento das plantas de maracujá-
doce. 

 

*Concentração segundo análise de solos  

** Densidade de 1.112 plantas/ha  

 

2.2.5 Delineamento experimental e avaliações fenotípicas  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC), com seis repetições 

no ambiente A, e três repetições nos ambientes B e C (Figura 3). A parcela foi constituída de três 

plantas (clones) dispostas em linhas. O espaçamento entre linhas foi de 3 m e entre plantas na 

linha de 5 m, totalizando 15 m2 por parcela. Os 30 genótipos F1 e seus genitores foram avaliados 

para caracteres de produção e qualidade do fruto.  

 

 

Etapa de 

crescimento 

Aplicação 

(dias após 

o plantio) 

Superfosfato 

Simples (SS) 

P2O5 

g/planta 

Sulfato de 

amônia 

(SA) 

Elemento 

Nitrogênio 

(N) 

KCL K2O g/planta 

P 

(mg/dm3) 

0-12* 

g/planta g/planta g/planta 
K (mmolc/dm3) 

>3.0* 

Plantio 
 

200 40 ------- ------- 50 30 

Pegamento 15 100 20 48 9.6 ------- ------- 

Formação 

30 116 23.2 50 10 ------- ------- 

60 ------- ------- 75 15 ------- ------- 

80 ------- ------- 100 20 ------- ------- 

100 ------- ------- 100 20 80 48 

120 ------- ------- 125 25 ------- ------- 

150 ------- ------- 125 25 ------- ------- 

Frutificação 
180 200 40 100 20 90 54 

225 ------- ------- 100 20 100 60 

Fruto maturo 270 ------- ------- 100 20 ------- ------- 

 
 

684.992 136.9984 1026.376 205.2752 355.84 213.504 
Total (kg/ha)** 
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Figura 3. Croqui experimental: os pontos correspondem aos mourões, os algarismos aos genótipos (32); 
os traços de cor vermelha indicam o limite dos blocos; as linhas plantadas fora deste limite correspondem 
à bordadura, A, B e C correspondem aos três ambientes (ou locais), onde foram plantadas 576, 288 e 288 
indivíduos, respetivamente. 

 
Uma vez iniciada a etapa de frutificação e maturação dos frutos, iniciaram-se as colheitas 

semanais, buscando obter ao menos 10 frutos de cada planta por parcela, em cada um dos 

blocos, e assim garantir um total de 30 frutos por genótipo, dentro de cada bloco. Para a colheita 

dos frutos foi empregada uma escala de três graus de maturação, segundo o aparecimento da 

coloração amarela na parte mais distal do fruto (Figura 4), procurando colher frutos uniformes, 

ou seja, amarelados só na parte distal (1o grau de maturação), com maior cobertura de amarelo (2o 

grau de maturação) e frutos 100% amarelos (3o grau de maturação). Cada um dos frutos foi 

identificado por genótipo, planta dentro de parcela e por bloco correspondente. Os frutos foram 

acomodados e transportados em caixas plásticas no dia da coleta para o Laboratório de Genética 

Molecular de Plantas Cultivadas/ESALQ, onde foram feitas as avaliações relativas a sua 

qualidade.  

As seguintes medidas foram tomadas: peso médio (PF, em g), comprimento médio (CF, 

em mm), diâmetro médio (DF, em mm), espessura média da casca (EC, em mm), peso médio da 

casca (PC, em g), peso médio da polpa (PP, em g), rendimento de polpa (RP), teor de sólidos 

solúveis totais (SST, em o Brix) e Produtividade. As médias referem-se à média por parcela para 



26 
 

cada bloco e as medidas de CF, DF e EC foram obtidas com um caliper digital (Stainless 0-200 

mm), enquanto as mensurações de PF, PC e PP foram obtidas empregando uma balança digital 

(Tecnal, 1300 g). O RP foi estimado dividindo-se o peso da polpa pelo peso do fruto; para obter 

o SST foi empregado um refratômetro portátil (Instrutherm RTA-50, com amplitude de 0 a 32 

°Brix). A produtividade foi obtida pela contagem de número de frutos vingados (não foram 

contabilizados frutos em estadios inicias de crescimento) em três momentos prévios à colheita e 

estimada uma média de número de frutos por planta. A partir desta informação e com a média do 

PF/planta/genótipo, foi estimada a produção em kg em 15 m2 (área de uma planta) e assim 

realizada uma estimativa de número de plantas por hectare para o cálculo final em ton. ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escala de graus de maturação dos frutos: a) frutos amarelados só na parte distal (1o grau de 
maturação); b) maior cobertura de amarelo (2o grau de maturação); c) frutos 100% amarelos (3o grau de 
maturação). 

 

2.2.6 Análises estatísticas 

Para analisar os dados, do ponto de vista estatístico, utilizou-se o software 

computacional R (www.r-project.org). Devido à presença de dados perdidos possivelmente por 

causa da adaptabilidade às condições de campo e da fisiologia da cultura, situação que aconteceu 

para certos genótipos, dentro de um ou vários blocos, nos diferentes ambientes (A, B e C), foi 

gerado um conjunto de dados desbalanceados.  

Com esse cenário, foi empregado o método da máxima verossimilhança restrita, 

designado comumente por REML (Residual Maximum Likelihood; Patterson & Thompson 1971), 

usando o pacote estatístico Asreml-R (Butler et al. 2009) para a estimação dos componentes da 

variância e covariância (VCOV).  

A B C 

http://www.r-project.org/
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Foi adotada a abordagem de modelos mistos, sendo assim, para cada uma das variáveis 

analisadas foi ajustado o modelo de blocos completos casualizados (DBC), sendo os efeitos 

genéticos tratados como aleatórios. Além disso, devido à falta de sincronia na maturação dos 

frutos dentro e entre os genótipos, foi incorporada como covariável do modelo a informação dos 

diferentes momentos de colheita e a avaliação dos genótipos contabilizada em dias para a colheita 

(DPC).  

Diferentes estruturas de variâncias e covariâncias foram investigadas para a matriz de 

efeitos aleatórios (G) do modelo, com o objetivo de verificar aquela que melhor se ajustasse aos 

dados. Também, foram testadas estruturas de variâncias e covariâncias para a matriz dos efeitos 

residuais (R), com o objetivo de modelar alguma variabilidade residual e, assim, poder empregá-la 

na predição do vetor de variáveis (genéticas) aleatórias do modelo. Assim, com a abordagem de 

modelos mistos, foram consideradas oito estruturas VCOV para o efeito genético e duas 

estruturas (identidade e diagonal) para o efeito residual (matriz R). Estas matrizes foram testadas 

e selecionadas de acordo com os menores valores para os critérios de informação Akaike (AIC) 

(Akaike, 1974) e Bayesiano (BIC) (Schwarz, 1978), usando aquela que fornecesse maiores 

informações e que explicasse de maneira mais apropriada a variação dos dados. 

As estruturas de variâncias e covariâncias examinadas para a matriz dos efeitos aleatórios 

(G) foram:  

ID (identidade), em que há homogeneidade de variâncias e ausência de 

covariâncias/correlações (estrutura dos modelos convencionais);  

DIAG (diagonal), em que há heterogeneidade de variâncias; 

SCHom (simetria composta homogênea), em que há a presença de correlações iguais 

entre os resíduos; 

SCHeter (simetria composta heterogênea), em que há heterogeneidade de variâncias e 

presença de correlações iguais entre os resíduos;  

Ar1 (auto-regressiva de primeira ordem), 

Ar1H (auto-regressiva de primeira ordem heterogênea), 

FA1 (fator analítico de primeira ordem), e 

UNST (Não-Estruturada), em que há heterogeneidade de variâncias e presença de 

correlações diferentes entre os resíduos.  

 

O modelo adaptado para as análises de variância individuais para cada ambiente (A, B e 

C) foi o seguinte:  

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑔𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  
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Em que 𝑦𝑖𝑗 é o fenótipo do caráter avaliado no genótipo 𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝐼;  𝐼 = 32) no 

bloco 𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝐼;   𝐼 = 3 𝑜𝑢 𝐼 = 6);  𝜇 é o efeito da média geral; 𝑔𝑖é o efeito aleatório do i-

ésimo genótipo  𝑔~ 𝑁 (0, 𝜎𝑔
2𝐼); 𝑏𝑗é o efeito fixo do bloco ; 𝑒𝑖𝑗é o resíduo do modelo tal 

que 𝑒𝑖𝑗~ 𝑁 (0, 𝜎𝑒
2𝐼).  

A análise de múltiplos ambientes foi feita segundo o procedimento anteriormente 

descrito, considerando a inclusão do efeito do ambiente (fixo), e a interação genótipos e 

ambientes:  

 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐴𝑘 + 𝑏𝑗(𝑘) + 𝑔𝑖𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 

 

Em que 𝑦𝑖𝑗𝑘 é o fenótipo do caráter avaliado do genótipo 𝑖, no bloco 𝑗, no ambiente 𝑘; 

𝜇 é o efeito da média geral, 𝐴𝑘 é o efeito fixo do k-ésimo ambiente 𝑘 = 1 𝑘 = 3, 𝑏𝑗(𝑘) é o efeito 

do bloco 𝑗 dentro do ambiente 𝑘, 𝑔𝑖𝑘 é o efeito aleatório do genótipo 𝑖, dentro do ambiente 𝑘; 

𝜀𝑖𝑗𝑘 é o efeito residual do modelo onde 𝑒𝑖𝑗𝑘~ 𝑁 (0, 𝐼𝑛 ⊗  𝑅𝑚+𝑚).  

Para os genótipos foi assumido que o vetor 𝑔 = (𝑔11, … , 𝑔𝐼𝑀)′ apresentou uma 

distribuição normal multivariada com vetor de média zero e matriz genética VCOV 𝐺 = 𝐺𝑀 ⊗

𝐼𝑔𝑔;  𝑔 ∼ 𝒩(0, 𝐺), sendo ⊗ produto direto do Kronecker para ambas matrizes genética 𝐺𝑀 e 

identidade 𝐼𝑔 com dimensões 𝑀 × 𝑀 e 𝐼 × 𝐼 número de locais e genótipos, respetivamente.  

Primeiramente, os dados foram analisados quanto à obediência das premissas básicas do 

modelo matemático: independência dos erros experimentais os quais devem ter variância comum 

e distribuição normal. 

Uma vez que os modelos mais prováveis para explicar a variação dos dados foram 

ajustados, foi possível estimar os componentes de variância para cada ambiente (A, B e C) com 

base na análise conjunta (MET) e com o auxílio do pacote estatístico Asreml-R.  

Posteriormente, foram analisadas as estimativas dos parâmetros genéticos, tais como: 

variância genética e herdabilidade: (estimativa da variância residual), (estimativa da 

variância fenotípica), (estimativa da variância genética), (estimativa da variância 

ambiental), (estimativa da variância da interação genótipo e ambiente). 

Foram estimadas as correlações genotípicas entre os locais A, B e C, através das 

variâncias calculadas e estimadas como 𝑟A,B = �̂�A,B √(�̂�A
2 �̂�B

2)⁄ . As correlações genotípicas entre 

as variáveis foram estimadas através das médias ajustadas e empregando o coeficiente de Pearson, 

2̂ 2
ˆ

f

2
ˆ

g
2

ˆ
a

2
ˆ

ga
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utilizando o software R (R Core Development team 2017) e o pacote psych (Revelle 2014) para 

desenhar os diagramas de dispersão entre pares de caracteres. 

A herdabilidade foi estimada a partir da fórmula sugerida por Cullis et al. (2006), 

proposta como uma expressão alternativa quando se trabalha com dados desbalanceados e 

modelos mistos: 

𝐻𝑐
2 = 1 −

𝐵𝐿𝑈𝑃

2𝜎𝑔
2

 

Em que é o valor da herdabilidade para cada variável; é a variância média 

da diferença de dois BLUP (Best Linear Unbiased Prediction); é a variância genética.  

O coeficiente de variação genética 𝐶𝑉𝑔 foi calculado de acordo com a seguinte expressão  

𝐶𝑉𝑔 =  
�̂�𝑔

�̅�
 . 100 

Em que �̂�𝑔 é a raiz quadrada da estimativa da variância genética e �̅� é a média da 

população.  

 

Foi empregado um índice de seleção multiplicativo (ISM) com o intuito de identificar os 

seis melhores genótipos entre os 30 avaliados, procurando aumentar o peso da polpa (PP) e 

diminuir a espessura (EC) e o peso da casca (PC), características de interesse para o consumidor. 

O ISM foi calculado seguindo o procedimento proposto por Elston (1963): para cada 

indivíduo 𝑖 foi obtido um 𝑀𝐼𝑖 = ∏ (�̂�𝑖𝑡 − 𝜆𝑡)𝑇
𝑡=1 , em que �̂�𝑖𝑡 é o valor da média ajustada do i-

ésimo genótipo para o t-ésimo caráter, 𝑡 = 1, 2 𝑇 = 3 e 𝜆𝑡 é o valor limite inferior aceito para o 

t-ésimo caráter. 

Os ganhos preditos, considerando 20% de intensidade de seleção dos melhores 

genótipos, foram estimados para todos os caracteres, segundo quatro cenários: a) seleção contra a 

espessura de casca, b) seleção contra o peso da casca, c) seleção a favor do peso da polpa e d) 

seleção a partir do índice multiplicativo (IM). Assim foram determinados: 

 

𝑅𝑆 = 𝐵𝐿𝑈𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑠 

 

𝑅𝑆(%) =  
𝑅𝑆

�̅�0 
 . 100 

Em que �̅�0 é a média original da população; 𝑅𝑆 é o ganho ou resposta à seleção dado 

pelo valor dos BLUP dos individuos selecionados (𝐵𝐿𝑈𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑠); 𝑅𝑆(%) é o ganho de seleção 

expresso em porcentagem.  



2

cH BLUP

2

g
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A partir da análise conjunta dos dados coletados nos três ambientes utilizou-se a 

ferramenta MET (em inglês, Multi-Environment Trials), que auxilia na descoberta do que é repetível 

em um conjunto de ambientes, assim como entender os motivos e mecanismos da não 

repetibilidade, ou interação com o meio ambiente. Existem vários modelos na literatura para 

análise de dados multi-ambientais, um dos mais utilizados é o GGE (Genotype main effects + 

Genotype by environment interaction) biplot (Yan et al. 2000), que se baseia na análise de componentes 

principais (CP) para explorar os ensaios multi-ambientais Para realizar esta análise, foi empregado 

o pacote estatístico GGEBiplotGUI implementado no software R. 

 

2.3 Resultados 

2.3.1 Seleção do modelo estatístico  

           
Tal como descrito no item Material e Métodos, as análises foram realizadas a partir dos 

dados fenotípicos obtidos de uma população selecionada e composta de 30 irmãos-germanos e 

seus genitores (SV3 e 2(12)), totalizando 32 indivíduos. O experimento foi conduzido em três 

ambientes (aqui designadas locais A, B e C), durante as safras 2014-2015 (A) e 2015-2016 (B), na 

Estação Experimental do Departamento de Genética, localizada no Município de Anhumas, SP e 

na safra 2015-2016 (C), na área experimental do Departamento de Genética, localizada em 

Piracicaba, SP.  

Tal como explicitado no item Material e métodos (2.2), para a condução do 

experimento, foi empregado o delineamento de blocos casualizados (DBC) com seis repetições 

no ambiente A e três repetições nos ambientes B e C; a parcela experimental foi composta por 

três plantas do mesmo genótipo dispostas em linhas consecutivas. Foram obtidas as médias de 30 

frutos por parcela (10 por planta) por repetição, para nove caracteres: peso do fruto (PF em g), 

diâmetro do fruto (DF em mm), cumprimento do fruto (CF em mm), peso da casca (PC em g), 

espessura da casca (EC em mm), peso da polpa (PP em g), rendimento da polpa (RP razão entre 

peso da polpa e peso total do fruto), sólidos solúveis totais (SST em °Brix) e Produtividade (em 

ton. ha-1).  

As pressuposições dos resíduos dos modelos matemáticos foram avaliadas 

preliminarmente por meio de análise das estruturas dos modelos, antes de proceder as análises de 

variâncias para múltiplos ambientes, de modo que a distribuição dos resíduos se ajustasse a uma 

distribuição normal. Diferentes estruturas de variâncias e covariâncias foram investigadas e 

comparadas via AIC e BIC (Tabela 2), para a matriz de efeitos aleatórios (G) do modelo, com o 
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objetivo de verificar aquela que melhor se ajustasse aos dados (ID, DIAG, CSHom, AR1, Ar1H, 

CSHeter, UNST, FA1). Também foram investigadas as estruturas de variâncias e covariâncias 

para a matriz dos efeitos residuais (R) (ID, DIAG), com o objetivo de modelar alguma 

variabilidade residual, permitindo empregá-la na predição do vetor de variáveis (genéticas) 

aleatórias do modelo (BLUP).  

Para PF, CF e PC, o modelo que se adaptou melhor à variação dos dados para a matriz 

de efeitos aleatórios foi o UNST (Não-Estruturado), o qual apresenta heterogeneidade de 

variâncias genéticas e presença de correlações genéticas diferentes. A estrutura de variâncias e 

covariâncias mais provável para a matriz dos resíduos foi a mais simples, designada por ID 

(Identidade), sendo que σ2I indica que as variâncias genéticas dos genótipos serão homogêneas e 

equivalentes a σ2 e as covariâncias entre as observações de um mesmo nível do fator genótipo 

serão equivalentes a zero.  

Para as variáveis DF e Produtividade, a estrutura mais provável para os efeitos aleatórios 

foi novamente a UNST, enquanto para os efeitos residuais foi a DIAG (Diagonal), a qual 

considera que os resíduos apresentam variâncias heterogêneas e ausência de correlações. Esta 

conclusão foi baseada no critério AIC, visto que o BIC para esta estrutura não apresentou o 

menor valor.  

No caso das variáveis EC e RP, a estrutura mais provável foi a SCHeter (Simetria 

Composta Heterogênea), a qual considera variâncias genéticas heterogêneas e presença de 

correlações iguais, e DIAG para os efeitos da matriz dos resíduos. Para a variável PP, a estrutura 

mais provável foi a Ar1H (auto-regressiva de ordem 1 heterogênea), que considera que os 

resíduos apresentam variâncias heterogêneas e presença de correlações. Por fim, para a variável 

SST, a estrutura mais provável foi a SCHom (Simetria Composta Homogênea), que considera 

tanto presença de variâncias genéticas homogêneas como de correlações iguais. Enquanto a 

DIAG foi novamente a estrutura selecionada para os resíduos.  
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Tabela 2. Valores dos critérios de informação Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) e número de parâmetros (nPAR) para cada estrutura genética de 
variância-covariância (VCOV) para oito caracteres relacionados à qualidade de frutos e Produtividade de uma progênie de irmãos-germanos de 
maracujazeiro-doce. 

(Continua) 

Modelo 
n

PAR
 Critério 

Caráter 

Matriz G Matriz R PF DF CF EC PC PP RP SST  Produtividade 

ID ID 3 
AIC 4823,63 2467,75 3087,28 671,10 4551,65 3568,26 2651,18 797,65 13271,31 

BIC 4836,74 2480,87 3100,39 684,22 4564,77 3581,37 2664,30 810,77 13402,25 

DIAG ID 5 
AIC 4807,43 2461,15 3089,39 670,47 4539,40 3566,46 2649,78 800,94 12955,21 

BIC 4829,29 2483,01 3111,25 692,33 4561,26 3588,32 2671,63 822,79 13173,44 

CS
Hom.

 ID 4 
AIC 4808,84 2462,22 3070,11 643,00 4535,26 3557,85 2635,65 771,92 13238,69 

BIC 4826,32 2479,71 3087,59 660,48 4552,75 3575,34 2653,13 789,41 13413,28 

AR1 ID 4 
AIC 4815,99 2465,60 3073,68 646,01 4544,75 3554,69 2636,86 773,85 13273,03 

BIC 4833,48 2483,08 3091,16 663,50 4562,24 3572,18 2654,34 791,34 13447,62 

Ar1H ID 6 
AIC 4785,80 2455,61 3073,88 642,37 4520,70 3550,81 2634,33 777,65 12902,36 

BIC 4812,03 2481,84 3100,11 668,60 4546,93 3577,04 2660,56 803,88 13164,25 

CS
Het.,

 ID 6 
AIC 4784,99 2453,65 3071,23 640,97 4516,88 3554,36 2633,15 778,65 12904,39 

BIC 4811,22 2479,88 3097,46 667,20 4543,11 3580,59 2659,37 803,88 13166,28 

UNST ID 8 
AIC 4783,46 2448,29 3065,26 642,83 4511,26 3552,98 2633,57 779,65 13256,02 

BIC 4818,44 2483,26 3100,23 677,81 4546,23 3587,95 2668,55 803,88 1360,52 

FA1 ID 8 
AIC 4784,88 2450,96 3067,63 641,28 4514,94 3554,15 2634,03 780,65 12931,97 

BIC 4819,85 2485,93 3102,60 676,25 4549,92 3589,12 2669,01 803,88 13281,15 

ID DIAG 5 
AIC 4826,44 2468,64 3089,09 656,88 45538,49 3564,92 26472,76 788,44 1213,57 

BIC 4848,29 2490,50 3110,95 678,74 45757,08 3586,78 26691,34 810,30 1235,40 
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Tabela 2. Valores dos critérios de informação Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) e número de parâmetros (nPAR) para cada estrutura genética de variância-
covariância (VCOV) para oito caracteres relacionados à qualidade de frutos e Produtividade de uma progênie de irmãos-germanos de maracujazeiro-
doce. 

 (Conclusão) 

Modelo 
n

PAR
 Critério 

Caráter 

Matriz G Matriz R PF DF CF EC PC PP RP SST  Produtividade 

DIAG DIAG 7 
AIC 4810,45 2462,45 3091,43 654,57 45418,55 3562,28 26463,48 790,97 1182,92 

BIC 4841,05 2493,06 3122,03 685,17 45724,56 3592,88 2676,95 821,57 1213,48 

CS
Hom.

 DIAG 6 
AIC 4811,62 2462,99 3071,51 627,95 45374,25 3555,24 26320,38 760,45 1210,14 

BIC 4837,85 2489,22 3097,74 654,17 45636,55 3581,47 26582,68 786,68 1236,32 

Ar1 DIAG 6 
AIC 4818,98 2466,35 3075,05 630,50 45471,27 3552,09 2632,56 761,51 1214,12 

BIC 4845,21 2492,58 3101,28 656,73 45733,56 3578,32 2658,79 787,74 1240,31 

Ar1H DIAG 8 
AIC 4789,27 2457,00 3075,70 624,49 45243,75 3547,23 2630,53 764,92 1178,48 

BIC 4824,24 2491,98 3110,67 659,47 45593,48 3582,21 2665,51 799,90 1213,40 

CS
Het.

 DIAG 8 
AIC 4787,98 2454,99 3073,04 623,75 45195,36 3550,80 2629,92 764,14 1176,92 

BIC 4822,95 2489,96 3108,01 658,72 45545,09 3585,77 2664,90 799,12 1211,84 

UNST DIAG 10 
AIC 4786,21 2448,20 3067,35 658,10 45133,01 3549,23 2630,25 767,30 1175,22 

BIC 4829,92 2491,92 3111,07 701,82 45570,17 3592,95 2673,97 811,01 1218,87 

FA1 DIAG 10 
AIC 4787,71 2452,35 3069,56 624,92 45170,39 3550,73 2630,66 767,30 1177,33 

BIC 4831,43 2496,06 3113,28 668,63 45607,55 3594,45 2674,38 811,01 1220,98 
DIAG: diagonal; ID: identidade; CShom: Simetria composto homogênea; Ar1: autorregressiva de ordem um; Ar1H: autorregressiva heterogênea de ordem um; CSHet: Simetria 

composta heterogênea; UNST: Não-estruturada; FA1: Fator analítico de primer ordem. PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da 

casca; PC: peso da casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais.  
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2.3.2 Componentes de variância 

Uma vez que os modelos mais adequados foram obtidos, foi possível realizar as análises 

genético-estatísticas para a estimação dos parâmetros. Devido à falta de sincronia na maturação 

dos frutos dos genótipos, a informação dos diferentes momentos de avaliação foi incorporada 

como covariável do modelo dentro e entre os genótipos, sendo este dado contabilizado em dias 

para a colheita (DPC). Entretanto, não foram detectadas Diferenças estatísticas significativas 

(𝑝 ≤ 0,05 𝑜𝑢 𝑝 ≤ 0,01) para DPC. Na análise de variância por ambiente (A, B e C) foram 

detectadas Diferenças estatísticas significativas para genótipos em pelo menos um dos caracteres 

avaliados (dados não mostrados), deixando em evidência a variabilidade existente.  

Nas análises de variância conjuntas dos locais, foram detectadas significâncias para a 

fonte de variação ambiente (E) para todos os caracteres, com exceção de PP, indicando a 

presença de elevada variação entre os ambientes de avaliação (Anexo C). O efeito aleatório da 

interação G x E foi investigado a partir do teste da razão de verossimilhança (LRT- Likelihood 

Ratio Test, em inglês); sendo assim, pelo valor LRT, foi evidenciada significativa interação G x E 

(𝑝 ≤ 0,05) para todos os caracteres (Anexo C), indicando que os genótipos não mostraram 

comportamento consistente nos diferentes locais, o que deverá ser considerado quando realizada 

a seleção.  

Foram também investigadas as correlações genéticas entre os três locais avaliados para 

todos os caracteres (Anexo D). Observaram-se correlações baixas e altas, considerando-se os três 

ambientes, para cada caráter. Entre os locais A e B observou-se que r A, B variou de: 0,17 a 0,95 

(DF e PP, respectivamente); entre os locais A e C a diferença entre as correlações foi menor, ou 

seja, r A, C variou de 0,39 a 0,96 (PP e SST, respectivamente); finalmente entre B e C as correlações 

foram altas, r B, C variou de 0,55 (RP e PF) até a 0,91 (DF e Produtividade). Importante dizer que 

esse comportamento das correlações tem implicações no ranqueamento dos genótipos, 

dependendo do caráter e do ambiente, sugerindo a existência de interação G x E. 

As estimativas das variâncias genéticas e fenotípicas são apresentadas na Tabela 3. 

Também são apresentados os valores médios, as amplitudes (valores mínimos e máximos), e o 

coeficiente de variação (CV %) para cada um dos caracteres. Maiores valores de CV foram 

detectados para a variável Produtividade: 71,68%, 64,38% e 52,07% no ambiente A, B e C, 

respectivamente. Isto se deve aos elevados valores de variância que acompanham este parâmetro, 

aliados à metodologia aplicada para estimá-lo, que considera a média da contagem de número de 

frutos, o peso médio dos frutos e o número de plantas por hectare, tudo isso associado ao 

respectivo erro, explicando os altos valores observados. Com exceção desta variável, os valores 
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de CV % se mantiveram relativamente baixos, tratando-se de uma cultura semi-perenne e uma 

área experimental grande (~ 2 ha/ambiente): desde 5,32% (SST) até 22,56% (PP), podendo-se 

afirmar que o valor do CV % para um determinado caráter não variou de um ambiente ao outro.  

Os valores de herdabilidade foram estimados segundo a abordagem proposta por Cullis 

et al. (2006), que sugerem empregar uma medida generalizada da herdabilidade no lugar da 

medida padrão (relação entre a variância genética e a variância fenotípica total), a fim de se obter 

uma melhor estimação no caso de dados desbalanceados e o uso da abordagem de modelos 

mistos. Os valores de herdabilidade oscilaram entre 0,41 (Produtividade) até 0,91 (PC) 

considerando-se os três locais. Estes valores são considerados altos, sendo maiores os valores 

estimados para o ambiente C (safra 2015-16, Piracicaba, SP), seguindo-se o A e o B (safras 2015-

15 e 2015-2016, respectivamente, ambos em Anhumas, SP). Este padrão foi mantido para todas 

as variáveis com exceção do caráter RP, para o qual o valor de herdabilidade foi superior nos 

locais B (0,60) e C (0,86) (Tabela 3).  

Quanto às estimativas de médias e das amplitudes para cada caráter (Tabela 3), alguns 

evidenciaram alta variação, tal é o caso de PF que apresentou variação de 78,4 até 375,7 g. De 

forma similar, valores altos foram observados para PC, PP e Produtividade, nos diferentes locais. 

Para outros caracteres, o padrão de variação foi menor, como é o caso de DF que apresentou 

uma variação de 53,7 até 92,5 cm e de CF que mostrou uma variação de 88,0 até 149,5 cm. 

Relativamente à EC houve uma variação alta de 5 a 14 mm; entretanto, uma variação desta 

magnitude na espessura da casca dos genótipos tem implicações na comercialização dos frutos, 

por isso a interpretação referente à EC precisa ser analisada com mais atenção.  
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Tabela 3. Estimativas de parâmetros genético-estatístico, variância genética, fenotípica e 

residual (�̂�𝑔
2, �̂�𝑓̅

2, 𝜎²), coeficiente de variação (CV%) e herdabilidade (𝐻𝑐
2∗) para nove 

caracteres avaliados em uma população segregante de irmãos-germanos de maracujazeiro-doce 
avaliados em três ambientes (A, B e C). 

 

Ambiente A 

Caráter  Média (Min-Máx) �̂�𝑔
2 �̂�𝑓̅

2 𝜎² CV (%) 𝐻𝑐
2∗ 

PF 156,41 (78,44-375,73) 2635,10 3575,17 940,07 19,60 0,76 

DF 67,74 (53,67-92,50) 32,21 52,11 19,90 6,59 0,73 

CF 111,93 (88,00-149,50) 79,66 135,92 56,26 6,70 0,72 

EC 8,89 (5,00-14,00) 0,64 1,69 1,05 11,53 0,64 

PC 110,34 (46,22-311,06) 1736,24 2335,35 599,11 22,18 0,76 

PP 46,08 (15,84-111,25) 150,85 250,43 99,58 21,66 0,73 

RP 29,55 (13,37-47,73) 7,34 31,08 23,74 16,49 0,54 

SST 15,67 (10,00-19,20) 0,56 1,85 1,29 7,24 0,60 

Produtividade  1,90 (0,167-11,49) 1,73 3,59 1,86 71,68 0,68 

Ambiente B 

Caráter  Média (Min-Máx) �̂�𝑔
2 �̂�𝑓̅

2 𝜎² CV (%) 𝐻𝑐
2∗* 

PF 157,38 (88,53-260,88) 247,18 1084,38 837,20 18,38 0,45 

DF 66,95 (58,00-81,00) 5,70 22,41 16,71 6,11 0,48 

CF 109,43 (90,00-142,00) 42,57 92,72 50,14 6,47 0,63 

EC 8,15 (6,00-11,00) 0,45 1,30 0,86 11,37 0,56 

PC 105,10 (60,09-193,50) 238,89 722,45 483,55 20,92 0,55 

PP 52,28 (2,38-84,23) 46,22 181,92 135,70 22,28 0,48 

RP 33,30 (1,95-51,42) 22,31 55,93 33,62 17,41 0,60 

SST 15,81 (10,00-18,80) 0,65 1,87 1,22 6,98 0,56 

Produtividade  1,2 (0,107-4,99) 0,1 0,7 0,55 64,38 0,41 

Ambiente C 

Caráter Média (Min-Máx) �̂�𝑔
2 �̂�𝑓̅

2 𝜎² CV 
(%) 

𝐻𝑐
2∗ 

PF 194,53 (66,45-357,29) 1345,72 2362,71 1016,99 16,39 0,89 

DF 72,77 (54,33-88,80) 20,05 35,94 15,89 5,48 0,89 

CF 116,77 (93,00-144,00) 52,18 98,42 46,23 5,82 0,88 

EC 9,54 (5,00-12,67) 1,40 1,97 0,57 7,90 0,94 

PC 143,04 (41,99-287,45) 1067,24 1687,36 620,11 17,41 0,91 

PP 51,49 (3,25-95,47) 76,40 211,30 134,90 22,56 0,79 

RP 26,63 (2,53-52,19) 20,15 41,61 21,46 17,39 0,86 

SST 16,62 (13,33-21,70) 1,03 1,81 0,78 5,32 0,89 

Produtividade  3,98 (0,10-12,82) 3,67 7,96 4,30 52,07 0,84 

PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da casca; PC: peso da 
casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais. 

*Herdabilidade estimada de acordo com Cullis et al. (2006).  

 

2.3.3 Correlação entre caracteres 

A distribuição das médias fenotípicas ajustadas assim como a correlação genética e os 

gráficos de dispersão, para cada um dos caracteres avaliados, são apresentados na Figura 5. A 
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correlação genética entre cada par de caracteres foi obtida empregando-se o coeficiente de 

correlação de Pearson e utilizando os valores genotípicos (BLUPs). Observou-se uma alta 

correlação (positiva) entre vários dos caracteres, principalmente entre aqueles referentes ao 

formato do fruto.  

De acordo com o grau de correlação, estas foram agrupadas em baixas (≤ 0,45), 

moderadas (0,46 a 0,75) e altas (≥ 0,76). Assim seis interações foram classificadas como baixas 

(CF-EC, EC-PP, PP-RP, RP-Brix, Produtividade-EC, Produtividade-CF); 11 como moderadas 

(PF-CF, PF-PP, DF-CF, DF-EC, CF-PC, DF-PP, PP-PP, Produtividade–PC, Produtividade-DF, 

Produtividade-PC, Produtividade-PP); e quatro como altas (PF-DF, PF-PC, DF-PC, PC-EC). 

Outras variáveis apresentaram correlações negativas na maior parte das comparações, como é o 

caso de SST (grau Brix dos frutos). 

Outro método empregado para analisar as correlações entre os caracteres foi o das redes 

ou matrizes de correlação, que ajudam a entender o comportamento de um conjunto de 

caracteres. Neste estudo, foram traçadas as redes de correlações para todos os coeficientes de 

correlação, por ambiente de avaliação (Figura 6). 

O tamanho e a proximidade dos nós mostram que no ambiente A (Figura 6a) as 

correlações genéticas foram mais fortes e positivas comparativamente àquelas encontradas para o 

ambiente B (Figura 6b), onde os nós são maiores e as linhas menos densas, mostrando 

correlações moderadas.  

Finalmente, observando-se a rede de correlações para o ambiente C (Figura 6c), nota-se 

que há um padrão mais similar àquelas encontradas em A. Os caracteres referentes ao formato de 

fruto (comprimento, diâmetro e peso) formaram agrupamentos de alta correlação em todos os 

locais. Também observou-se que as características da casca (peso e espessura) tem alta correlação 

com o peso do fruto, apresentando correlação menos forte com o peso da polpa.  
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Figura 5. Histogramas (diagonal), gráficos de dispersão (abaixo da diagonal) e correlações genotípicas 
(acima da diagonal) para nove caracteres de uma população segregante de irmãos-germanos de 
maracujazeiro-doce: peso do fruto (PF), diâmetro do fruto (DF), cumprimento do fruto (CF), espessura 
de casca (EC), peso de casca (PC), peso de polpa (PP), rendimento de polpa (RP), sólidos solúveis totais 
(SST) e Produtividade.  
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Figura 6. Matriz de redes de correlação genética entre os caracteres peso do fruto (PF), diâmetro do fruto (DF), cumprimento do fruto (CF), peso da casca (PC), 
espessura da casca (EC), peso da polpa (PP), rendimento da polpa (RP), sólidos solúveis totais (Brix) e Produtividade (Prd). Locais: Anhumas 2015 (a), Anhumas 
2016 (b) e Piracicaba 2016 (c). Os círculos representam os caracteres, as linhas, o coeficiente de correlação de Pearson entre dois caracteres, a largura da linha retrata 
os valores absolutos das correlações (ou seja, uma linha mais espessa indica uma correlação maior), as linhas verdes e vermelhas representam, respectivamente, 
correlações positivas e negativas. 
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2.3.4 Interação genótipo x ambiente 

Inicialmente, foi investigado o comportamento dos genótipos considerando os nove 

caracteres, sendo que apenas os resultados da validação cruzada para os dois primeiros 

componentes principais foram apresentados, uma vez que foi escolhido o modelo reduzido, 

devido à dificuldade de avaliar o biplot em mais de duas dimensões.  

Na Figura 7a pode-se observar o comportamento dos 32 genótipos (denotados por 

algarismos), para os nove caracteres sendo que na abscissa apresentam-se os escores do PC1 e na 

ordenada os escores do PC2. O biplot foi construído no ambiente centrado [(centralização= 2), 

(escala= 1) e (PVS= 2)], sendo que a somatória de ambos CPs é de 76,52%, evidenciando a 

eficiência da análise. Os genótipos se distribuíram em toda a totalidade do gráfico “which- won- 

where” indicando ampla variabilidade dos genótipos relativamente aos diferentes caracteres.  

Os caracteres mais fortemente correlacionados são os referentes ao tamanho e formato 

dos frutos (PF, CF, DF, PC e EC) (Figura 7a), os quais se encontram localizados dentro de um 

único setor do polígono. O genótipo 21 foi o que apresentou melhor performance para todos 

esses caracteres. Outros genótipos com comportamento superior são 49, 140, 107 e 125, que se 

destacam no setor formado pelos caracteres PP e Produtividade. O genótipo 122 é o que 

apresenta maior rendimento de polpa. Do lado oposto do gráfico, estão agrupados os caracteres 

que não apresentaram alta performance. Relativamente ao °Brix (que não mostra correlação com 

quaisquer dos outros caracteres), os genótipos com frutos mais doces são o 69, 52, 44, os quais 

são também os menos produtivos e com menor performance relativamente à qualidade dos 

frutos.  

Na Figura 7b é observado o gráfico biplot designado “mean vs. stability” o qual 

apresenta o desempenho médio dos genótipos para os diferentes caracteres: evidenciam-se 

novamente os genótipos 49, 21, 107 e 140 como superiores comparativamente aos demais que se 

localizam no extremo oposto, como é o caso do 69, 52 e 93, entre outros.  

O desempenho dos genótipos nos três ambientes (A, B e C) para a variável 

Produtividade (em t ha-1) é apresentado na Figura 8. O biplot foi construído no ambiente 

centrado [(centralização= 2), (escala= 0) e (PVS= 1)], sendo que a somatória de ambos CPs é de 

99,98%, evidenciando a alta eficiência da análise. 
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Figura 7. Gráfico GGE biplot revelando o comportamento dos diferentes genótipos para nove 
caracteres, peso do fruto (PF), diâmetro do fruto (DF), cumprimento do fruto (CF), peso da casca (PC), 
espessura da casca (EC), peso da polpa (PP), rendimento da polpa (RP), sólidos solúveis totais (o Brix) e 
Produtividade. No gráfico “a”, as linhas cinzas representam o polígono formado pelos genótipos e as 
linhas vermelhas representam os setores divididos por caracteres; o gráfico “b” mostra o desempenho 
médio e a estabilidade dos genótipos para os diferentes caracteres. 

 
O gráfico da Figura 8a, permite observar o agrupamento visual dos genótipos com base 

no comportamento do caráter avaliado em cada um dos locais, facilitando a observação da 

interação G x E. Os vértices do polígono são formados pelos genótipos melhores genótipos para 

cada ambiente: 21, 49, 136, 52, 69. Note que os ambientes foram separados em 3 setores 

diferentes pelas linhas que saíram da origem do biplot, o que indica que para o caráter 

produtividade, os ambientes sob evaliação permitiram a discriminação do comportamento dos 

genótipos diferencialmente por ambien.  

O genótipo 21 aparece no vértice do setor em que está o ambiente A, portanto é o 

genótipo com melhor desempenho neste ambiente; o 49 aparece no vértice do setor em que está 

o ambiente C, logo é o genótipo mais adaptado a este ambiente. Adicionalmente, o ambiente C 

levou a um melhor desempenho e à melhor descriminação entre a maioria dos genótipos, 

enquanto o ambiente B não permitiu a discriminação clara dos genótipos.  

Há setores do gráfico onde não foram alocados ambientes, mas foram alocados alguns 

genótipos (92, 91, 69, 52, 2(12), entre outros): isso significa dizer que estes genótipos não foram 

produtivos em A, B ou C, ou seja, comportaram-se inferiormente em relação à produtividade em 

alguns ou em todos os locais. 

Na Figura 8b é observado o comportamento dos genótipos quanto à estabilidade nos 

três locais para a variável Produtividade. O círculo pequeno observado na figura, representa o 

“ambiente-médio” ou seja junta as médias dos valores dos genótipos, nos diferentes locais e cria 
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um ponto médio, os genótipos que estiverem mais próximos ao CP1 são aqueles mais 

productivos, enquanto os mais proximos ao CP2 os mais estáveis, mostrando assim a interação 

de produtividade x estabilidade dos genótipos. Sendo assim, os genótipos foram classificados de 

acordo com a produtividade média da seguinte forma: 49> 21 > 85 > 140 > 150 >… > 151 > 

média geral > 145 > 122 >… > 52 > 69; o genótipo 49 foi o melhor e adicionalmente 

comportou-se de forma muito estável.  

O genótipo 21 apresentou alto rendimento, acima da média no ambiente A, no entanto 

no gráfico de estabilidade (Figura 8b) este se localiza longe dos ambientes B e C, indicando que a 

produtividade deste genótipo é instável, chegando a ser mais produtivo em um ambiente avaliado 

e menos em outro, devido à distância da linha de “ambiente-médio”. Os genótipos 140, 150 e 20 

tiveram produtividade acima da média e estabilidade nos ambientes B e C. Já os genótipos 107 e 

152 foram estáveis e com produtividade pouco acima da média, enquanto outros genótipos 

foram pouco produtivos e instáveis nos ambientes avaliados (genótipo 52, 69, 91, entre outros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Gráficos GGE biplot revelando o comportamento dos genótipos referente à Produtividade (t 
ha-1) nos três locais (A, B e C). Em (a) as linhas cinzas representam o polígono formado pelos genótipos. 
Em (b) o gráfico GGE biplot refere-se à estabilidade da Produtividade dos genótipos nos ambientes de 
avaliação. 

 

Finalmente, na Figura 9 é apresentado o comportamento dos caracteres empregados 

para compor o índice de seleção (IS) para a população em estudo, PC, EC e PP nos locais, A, B e 

C. Estes caracteres foram aqueles utilizados em nosso laboratório relativamente à seleção dos 30 

melhores genótipos entre os 100 inicialmente avaliados (veja Pereira et al. 2016). 

O biplot foi construído no ambiente centrado [(centralização= 2), (escala= 1) e (PVS= 

2)], sendo que a somatória de ambos CPs é de 83,87%, evidenciando a alta eficiência da análise. 

O gráfico apresenta os caracteres PC, EC e PP nos locais, A, B e C. Os três caracteres foram 
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separados em dois grupos pelas linhas que saíram da origem do biplot, sendo o setor I formado 

pelo caráter PP em três ambientes. O setor II agrupou os carácteres PC e EC em A, B e C. 

Os vértices do polígono são formados pelos genótipos 49, 21, 85, 2(12), 93 e 122. Nos 

vértices do biplot do polígono são sempre encontrados os melhores genótipos e, quanto mais 

distante da origem, maior a contribuição dos mesmos; os genótipos dos vértices à esquerda do 

polígono podem ser considerados os melhores para os caracteres em questão, como aqueles 

colocados nos extremos opostos são os piores. O genótipo 49 foi o melhor em PP em três 

ambiente, enquanto o genótipo 21 foi superior em PC e EC, o que não é vantajoso, mas este 

genótipo tem outras atribuições positivas, mais uma vez evidenciando a necessidade de empregar 

índices para a seleção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico GGE biplot revelando o comportamento dos genótipos com respeito aos caracteres 
que compõem o índice de seleção: peso da polpa (PP), peso da casca (PC) e espessura da casca (EC), em 
cada um dos locais: A, B e C. As linhas cinzas representam o polígono formado pelos genótipos e as 
linhas vermelhas representam os setores divididos por caracteres avaliados.  

 

2.3.5 Estratégia de seleção  

Em frutíferas, o objetivo principal de um programa de melhoramento é aumentar o 

rendimento da cultura, assim como a qualidade dos frutos, o que é possível graças à seleção. 

Assim, no presente estudo, visou-se à seleção de seis indivíduos superiores entre os 30 da 

população avaliada, ou seja, aplicou-se uma intensidade de seleção (IS) de 20%. Para tal, foi 

empregada a estratégia de índice de seleção multiplicativo (IM) proposta por Elston (1963), a 

mesma usada previamente em nosso laboratório por Pereira et al. (2016). Na Tabela 4 são 

apresentados os valores de resposta de seleção (RS) que, no caso de modelos mistos, corresponde 

ao valor BLUP obtido, e a RS em porcentagem (RS %), considerando-se quatro diferentes 

cenários visando a diminuir tanto o peso como a espessura da casca e aumentar o peso de polpa 

por fruto.  
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O primeiro cenário refere-se ao resultado obtido caso os indivíduos fossem 

selecionados só para diminuir a EC, o segundo refere-se à seleção contra o PC, o terceiro cenário 

refere-se à seleção para aumentar o PP e no último empregou-se o índice multiplicativo (IM), 

contra PC e EC e a favor de PP.  

Interessantemente, a seleção a favor de PP, ou empregando-se o IM, ambos levam ao 

mesmo conjunto de genótipos, porém com mudança no ranqueamento, e obtêm-se RS’s com 

valores idênticos. Sendo assim, a seleção a favor de PP leva à escolha dos genótipos 49, 107, 122, 

140, 21 e 125 enquanto empregando-se o IM tem-se 49, 21, 107, 125, 140 e 122. Nos primeiros 

dois cenários, são obtidas reduções para EC e PC, porém outros caracteres são afetados 

negativamente, tal é o caso do PP. Para o caráter Produtividade, nos primeiros dois cenários, se 

obteve uma perda de -13,34% e -30,44% respetivamente, enquanto nos cenários a favor de peso 

de polpa e usando o IM, obteve-se um ganho de 41,51% em ambas situações. 

 

Tabela 4. Estimativas de resposta de seleção (RS) e RS em porcentagem (RS %) para oito 
caracteres relacionados à qualidade de frutos além da Produtividade de uma população de 
irmão-germanos de maracujazeiro-doce. Critérios: 20% de intensidade de seleção (IS), com o 
objetivo de diminuir o peso e a espessura da casca (PC e EC) e aumentar o peso da polpa (PP) 
ou adotando-se IM. 

 

Carácter 

Seleção contra 
EC 

  

Seleção contra PC 

  

Seleção para PP 

  

Seleção com IM 
RS 

(BLUP) 
RS% RS (BLUP) RS% 

RS 
(BLUP) 

RS% 
RS 

(BLUP) 
RS% 

PF -32,033 -18,580 -37,559 -21,786 38,643 22,414 38,643 22,414 
DF -3,322 -4,769 -4,537 -6,513 4,223 6,063 4,223 6,063 
CF -3,739 -3,296 -4,571 -4,030 3,968 3,498 3,968 3,498 
PC -29,038 -23,645 -32,122 -26,156 25,864 21,061 25,864 21,061 
EC -1,188 -13,184 -1,129 -12,532 0,395 4,389 0,395 4,389 
PP -3,048 -6,146 -5,171 -10,426 12,385 24,972 12,385 24,972 
RP 3,327 11,429 2,619 8,997 1,681 5,773 1,681 5,773 

o Brix 0,129 0,804 0,312 1,941 -0,242 -1,503 -0,242 -1,503 
Produtividade -0,347 -13,346 -0,793 -30,448 1,081 41,510 1,081 41,510 
 

Na Figura 10, são apresentados os valores genéticos preditos para cada um dos 

caracteres que compõem o IM (PC, EC e PP) em três ambiente: Anhumas/2014-2015 (ambiente 

A), Anhumas/2015-2016 (ambiente B) e Piracicaba/2015-2016 (ambiente C), para os seis 

genótipos selecionados: 49, 21, 107, 125, 140 e 122 (Figura 11), Nota-se que a ordem no 

ranqueamento dos genótipos muda segundo o ambiente. Um exemplo claro é o caráter PP: 122 é 

o que apresenta menor valor em A, e o maior no ambiente C, confirmando a ocorrência da G x 

E.  
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Figura 10. Valores genéticos preditos para os caracteres PC (à esquerda), EC (no centro) e PP (à direita) nos ambientes: Anhumas/2014-2015, Anhumas/2015-
2016 e Piracicaba/2015-2016. A legenda acima dos gráficos refere-se aos genótipos selecionados empregando-se o índice multiplicativo (IM). 
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Figura 11. Variabilidade dos frutos dos genitores e da progênie de seis indivíduos de maracujá-
doce selecionados através do índice multiplicativo (IM), colhidos durante as avaliações no ambiente C. 
Barra = 1 cm   

 

2.4 Discussão 

Os programas de melhoramento de espécies frutíferas apresentam limitações, entre 

estas, o fato de a maioria das espécies apresentar uma biologia e fisiologia que dificultam a 

adaptação a situações experimentais e diferentes sistemas reprodutivos. A banananeira, por ex., é 

propagada vegetativamente; a jabuticabeira produz frutos por apomixia; já os frutos de melancia 

advêm de um sistema misto de reprodução; o melão reproduz-se preferencialmente por alogamia 

enquanto a nectarina e o pêssego por autogamia, sendo incluído nesta categoria o mamoeiro que 

tem flores hermafroditas. Além disso, há espécies com períodos de crescimento vegetativo 
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prolongados (no caso da mangueira, a produção econômica só ocorre a partir do 4o ano, sendo 

que as árvores são porta-enxertadas) ou com ciclo reprodutivo longo, como é o caso das 

anonáceas, cujos frutos precisam de até 110 dias para completar o seu desenvolvimento. 

Atualmente, tem-se tornado comum o uso de tecnologias moleculares e de seleção 

genômica com o principal intuito de avançar gerações de seleção. Embora essas técnicas tenham 

gerado informações complementares àquelas tradicionalmente utilizadas (estimativas de 

divergência molecular, por exemplo), Fritsche-Neto & Borém (2016) afirmam que a fenotipagem, 

especialmente a campo, ainda é o fator limitante na eficiência do melhoramento convencional, 

além de constituir um gargalo para se conseguir que o melhoramento molecular atinja todo o seu 

potencial. Sendo assim, técnicas de maior precisão (uso de modelos mistos, BLUPs) podem ser 

empregadas para maximizar o aproveitamento das informações de fenotipagem nos programas de 

melhoramento. 

Como mencionado na Introdução desta tese, o maracujazeiro é uma frutífera nativa do 

Brasil (Bernacci et al. 2015); no país, são exploradas comercialmente duas espécies: P. edulis, ou 

maracujá-azedo e P. alata, ou maracujá-doce. A primeira ocupa a maior área de cultivo no país e 

há vários estudos publicados relativamente à avaliação e seleção de genótipos; já o maracujá-doce, 

vem conquistando o mercado e atingindo preços diferenciados em comparação com os do azedo, 

por possuir aroma e sabor exóticos, características apreciadas para o consumo in natura. Embora 

seja desejável cultivá-la em maior escala, há carência de variedades melhoradas que respondam às 

necessidades dos produtores e consumidores, tais como aquelas relacionadas à qualidade de fruto 

e à produtividade.  

Nosso grupo de pesquisa tem procurado gerar informações sobre P. alata a partir da 

análise de uma população F1 derivada de um cruzamento bi-parental. Assim, foi gerado um mapa 

de ligação (Pereira et al. 2013) e identificados QTL’s com efeitos associados à qualidade do fruto 

(Pereira et al. 2016) e à resposta à infecção por Xanthomonas axonopodis (Pinheiro 2015). Outros 

grupos tem realizado estudos com abordagens mais clássicas (Jung et al. 2007a, b, 2008), mas que 

não tem tido continuidade.  

No presente estudo, foi realizada a avaliação fenotípica dessa mesma população 

previamente selecionada de maracujá-doce, composta de apenas 30 irmãos-germanos e seus 

genitores. Considerando que o desafio central das análises genéticas modernas é compreender os 

determinantes biológicos da variação fenotípica de caracteres quantitativos (Cobb et al. 2013), 

foram aqui empregadas ferramentas da genética-estatística como modelos mistos para determinar 

o valor genético (BLUP) de cada indivíduo da população para todos os caracteres avaliados, os 
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quais apresentaram grande complexidade refletida nas diferentes estruturas das matrizes de 

VCOV (Tabela 1).  

Para todos os caracteres, foi observado efeito significativo (p≤ 0,05 ou p≤0,01) da 

interação G x E (Anexo C), indicando que ao menos um genótipo apresentou diferença no 

ranqueamento, segundo o ambiente avaliado. Através das análises realizadas, ficou evidente a 

importância da interação G x E. Portanto, iniciaremos discutindo o tipo de interação, a 

importância desta e o comportamento dos genótipos em cada ambiente. 

Observando-se a Figura 10, percebe-se que os genótipos se alteram no ranking, 

adicionalmente no Anexo G é apresentado o ranquemento dos genótipos tanto de forma 

conjunta e para cada um dos locais, sendo possível observar que para cada ambiente a ordenação 

dos genótipos muda em algumas situações, indicando a presença da interação. Os valores de 

variância fenotípica observados (Tabela 3) indicam a influência do ambiente na manifestação de 

todos os caracteres. Foram gerados gráficos biplot (Figura 7, 8 e 9) para observar o 

comportamento dos genótipos em cada ambiente. Exemplificando, para o caráter Produtividade 

(ton ha-1) (Figura 9), a proporção explicada pela análise dos CPs foi muito alta (99,98 %), o que 

outorga confiabilidade à análise. Cada ambiente está representado em um setor diferente do 

gráfico, indicando a capacidade destes em discriminar o comportamento dos genótipos.  

Pouco tem sido estudado sobre a produtividade de frutos nesta espécie, devido à difícil 

estimação e padronização da tomada de dados: o caráter é influenciado pelo ambiente, genótipo e 

pela falta de sincronia na etapa produtiva, pois se trata de uma espécie praticamente não 

domesticada. Além disso, o número de frutos por planta, peso destes, densidade de plantas por 

hectare, sistema de cultura adotado e número de safras por hectare são aspectos importantes que 

interferem na medida da produtividade e que dificultam comparações com os escassos dados 

apresentados na literatura. Kavati & Piza Junior (2002) reportaram valores de produtividade 

variando de 15 até 50 ton ha-1/ano em culturas estabelecidas e conduzidas em sistema de latada.  

No presente estudo foram obtidas estimativas de produtividade menores, em sistema de 

espaldeira, variando entre 1,9, 1,2 e 4,0 ton ha-1 (Tabela 3) nos locais A, B e C, respectivamente. 

Embora estes valores sejam relativamente baixos, cabe ressaltar que estes representam as médias 

dos valores genotípicos da população em cada ambiente. As amplitudes foram iguais a 11,5, 5,0 e 

12,8 ton ha-1 nos ambientes A, B e C, respectivamente. Os genótipos 107, 136 e 49 mostraram 

os valores máximos nesses locais, pelo que fica evidente que há variação referente à 

Produtividade.  

Os genótipos avaliados mostraram valores médios de PF de 156,4 g, 157,4 e 194,5, 

(Tabela 3), para o ambiente A, B e C respectivamente, enquanto a análise conjunta realizada para 
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os locais A e B para os 100 indivíduos que incluem a presente população (Pereira et al., 2016) 

apresentaram um valor levemente superior, de 193,2 g. Esta diminuição é esperada uma vez que a 

seleção foi realizada para diminuir o peso e a espessura da casca, ou seja, em componentes que 

interferem no peso total do fruto (PF). Pereira et al. (2016) mencionam que o peso de fruto 

desejável deve estar entre 150 e 280 g, valores muito próximos aos aqui obtidos.  

Nos maracujazeiros, como em outras fruteiras, o principal objetivo do melhoramento é 

satisfazer as necessidades de qualidade do mercado consumidor (Pereira et al. 2016; Cavalcante et 

al. 2017; Viana et al. 2017), tais como o peso de polpa (PP), a espessura da casca (EC) e o peso 

do fruto (PF). De acordo com Jung et al. (2007b) são desejáveis frutos de maracujá-doce com 

peso de 200 a 300 g, formato piriforme ou ovalado, sem amolecimento apical, resistência 

mecânica (casca firme), elevado rendimento de polpa (superior a 30%), elevado teor de SST e 

elevada produtividade. No entanto, esses objetivos não são facilmente atingidos em poucos ciclos 

de seleção, havendo necessidade de se conduzir um programa a longo prazo, levando em conta as 

correlações existentes entre os caracteres, para satisfazer ao mercado. 

O rendimento de polpa (RP) é uma razão expressada em porcentagem que determina 

quanto do PF é devido ao PP. Como já comentado, esta espécie é praticamente silvestre e em 

sistemas de plantio apresenta baixos rendimentos de polpa, pois, normalmente, os frutos 

mostram casca pesada e espessa (EC) e pouco conteúdo de polpa (PP). Com base nos valores 

obtidos por Pereira et al. (2016), para os 100 indivíduos F1, relativamente a PF e PP, pode-se 

calcular o RP, que é igual a 22,43%. Com base no índice multiplicativo (IM) aplicado para 

selecionar os 30 genótipos superiores, os autores sugeriram que o valor esperado para RP 

aumentasse para 23,37%; contudo, foi observado neste estudo, valores maiores para RP iguais a 

29,6%, 33,3% e 26,6% para os locais A, B e C, respectivamente.  

O resultado do RP pode ser considerado muito satisfatório se comparado com os 

valores da população inicial (22,43%) e com o valor de 30% sugerido na literatura como ideal 

para a espécie em questão. Jung et al. (2007b) utilizando a análise dialélica parcial e multivariada e 

o delineamento experimental em blocos ao acaso, para a escolha das melhores combinações de 

genitores (seis masculinos e seis femininos) a partir de 36 cruzamentos, obtiveram valores médios 

de RP de 31,45% para o melhor genitor feminino e 31,01% para o masculino. Jung et al. (2007a) 

trabalhando com a mesma população e delineamento, mas realizando análises de variância 

univariada e considerando fixos os efeitos de tratamentos, encontraram entre esses 36 

cruzamentos que o melhor deles apresentou uma média para RP de 32,2%.  

Por outro lado, Martins et al. (2003), estudando cinco populações de maracujazeiro-

doce, três delas pré-selecionadas de um banco de germoplasma e duas provenientes de pomares 
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comerciais, em sistema de cultura em espaldeira e delineamento em blocos casualizados, e 

realizando as análises com modelo linear fixo, obtiveram valores similares aos encontrados no 

presente estudo para RP de 26,4%, 25,9%, 29,0%, 26,3% e 28,6%, para cada uma das populações 

avaliadas. Portanto, os dados obtidos são, de fato, interessantes, uma vez que a população aqui 

estudada advém de um único ciclo de seleção. 

Contudo, se analisado o comportamento deste caráter (RP) em uma população de 

irmãos-germanos (N= 95) durante uma safra de maracujazeiro-azedo, que se caracteriza por 

frutos com altos conteúdos de polpa e casca fina, obtiveram-se valores de RP entre 41,80% a 

44,70% (Viana et al. 2017). Valores muito similares foram encontrados por Moraes et al. (2005) 

analisando 100 indivíduos F1 oriundos de um cruzamento bi-parental entre acessos do banco de 

germoplasma do IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná). Os autores reportaram valores 

médios de RP entre 42,6% e 47,0% por ano avaliado. Pelos dados reportados em ambas as 

espécies, percebe-se que os ganhos em RP tem sido limitados já que há correlação alta e positiva 

entre PF, PP, PC e EC. 

Outro parâmetro aqui avaliado foi a herdabilidade, cuja medida nos diz que parte da 

variação fenotípica da população pode ser atribuída à variação genotípica, possibilitando a 

estimativa do progresso genético esperado por seleção (Martins et al. 2003; Piepho and Möhring 

2007; Jung et al. 2008) .Os valores de herdabilidade foram aqui estimados seguindo a abordagem 

proposta por Cullis et al. (2006).  

Os valores estimados para cada um dos ambientes podem ser considerados de alta 

magnitude [H2 ≥ 0,50, segundo Resende (2002)]. Foram encontrados valores de até 89% (SST, 

ambiente C) ou 94% (EC, ambiente C), sendo o valor mais baixo o obtido para o caráter 

Produtividade (41%, ambiente B) (Tabela 3). Para PP os valores foram de 73%, 48% e 79% para 

os locais A, B e C, respectivamente. Pereira et al. (2016) obtiveram valores de herdabilidade altos, 

similares aos encontrados no presente estudo, com variações entre 59% (PP) a 82% (SST). Jung 

et al. (2008), estudaram a herdabilidade e o ganho genético em caracteres associados à produção 

de frutos de maracujazeiro-doce, avaliando os 36 cruzamentos analisados em estudo prévio (Jung 

et al. (2007b). O valor da herdabilidade foi estimado como tradicionalmente (razão entre a 

variância genética e a variância fenotípica) e oscilou através das progênies para os diferentes 

caracteres.  

Relativamente às correlações entre os caracteres, principalmente aqueles associados com 

tamanho e formato do fruto, foram observados valores de correlação medianos e altos. Estas 

correlações têm grande importância, uma vez que realizada a seleção para um caráter, o outro 

sofrerá este efeito. Por outro lado, se uma característica de interesse apresenta alta correlação 
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positiva com outra indesejável, e a seleção é realizada a favor da primeira, a segunda será também 

acrescentada, daí a importância de se definir o método de seleção que poderá garantir os maiores 

ganhos. 

As maiores correlações foram observadas entre os caracteres PF, DF, PC e EC (Figura 

5), com valores superiores a 0,76, apresentando ligações fortes e positivas nas matrizes de redes 

de correlação genética (Figura 6). Se comparados os valores das correlações genéticas da 

população selecionada (30 indivíduos) com aqueles da população original (100 indivíduos) 

estimados por Pereira et al. (2016), nota-se que a magnitude da correlação após realizada a seleção 

para alguns caracteres, sofreu alterações, tanto aumentos como diminuições. Para os caracteres 

que compõem o IM (EC, PC e PP), a correlação entre PP e EC que inicialmente era de 0,28, na 

população passou a 0,27 após seleção; uma diminuição também foi observada nas correlações 

entre PP e PC, inicialmente o valor era de 0,55 e posteriormente foi de 0,48. Estes dados são de 

grande interesse, já que a seleção foi realizada para diminuir a casca, tanto em peso (PC) como 

em espessura (EC), e aumentar o peso da polpa (PP). Isto causou um menor valor na magnitude 

da correlação entre eles, com só um ciclo de seleção, permitindo uma leve dissociação entre esses 

caracteres de grande importância para o melhoramento do maracujazeiro-doce.  

No entanto, a correlação entre PF e EC sofreu um leve aumento: inicialmente, o valor 

era de 0,70 e aumentou para 0,76, pois a espessura da casca é um componente do peso do fruto, 

indicando a dificuldade em se selecionar em direções opostas. Consequentemente, o maior peso 

da polpa, que é de interesse para o mercado, também se traduz em frutos pesados, já que a 

correlação entre esses caracteres é de 0,64 (Figura 5).  

No estudo realizado por Martins et al. (2003), acima detalhado, foi observado que os 

caracteres largura e cumprimento de frutos estavam fortemente correlacionados, assim como 

com a espessura da casca, enquanto o peso e o diâmetro dos frutos não se mostraram 

correlacionados com o rendimento da polpa, indicando que frutos maiores não necessariamente 

tem maior rendimento de polpa.  

No caso do maracujazeiro-azedo, observam-se altos valores de PP e o fato dos frutos 

possuírem casca fina, atributos desejáveis comercialmente. São vários os relatos em que são 

encontradas correlações negativas entre PF e EC e entre EC e PP, diâmetro, comprimento, 

número de frutos e produtividade (Moraes et al. 2005; Oliveira et al. 2011; Silva et al. 2017; Viana 

et al. 2017). Oliveira et al. (2011) estudando uma população de 17 acessos para estimar as 

correlações genotípicas e fenotípicas entre 25 características morfológicas e agronômicas de 

maracujazeiro-azedo, encontraram correlações negativas entre RP e EC de -0,93 e entre PF e EC 
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de −0,12. Isso é desejável para os produtores de maracujá-azedo, e leva aos melhoristas a 

utilizarem seleção contra EC e a favor de algum outro caráter de interesse.  

Classicamente, a ocorrência de correlações é explicada por ligação física e pleitropia 

(dois caracteres influenciados pelo mesmo lócus). Pereira et al. (2016) identificaram 22 QTLs 

associados às características do fruto de maracujazeiro-doce sendo que quatro deles (relacionados 

à EC, PC e ao PF) foram mapeados na mesma região do grupo de ligação, corroborando as altas 

correlações genéticas observadas entre esses caracteres no presente estudo.  

De posse da análise realizada e na tentativa de selecionar indivíduos superiores dentro 

da população de 30 irmãos-germanos e usando uma intensidade de seleção de 20%, foram 

mantidos os cenários de seleção propostos por Pereira et al. (2016).  

A ferramenta REML-BLUP, dentro da abordagem de modelos mistos, gerou um valor 

genético predito por genótipo para cada caráter. A partir desse valor, foi calculado o índice de 

seleção multiplicativo (IM) proposto por Elston (1963) e empregado por Pereira et al. (2016), no 

qual cada um dos caracteres que compõem o IM tem um mesmo peso. Como dito, foram 

estudados os seguintes cenários de seleção, contra EC, contra PC, a favor de PP e um cenário 

com efeitos multiplicativos, ou seja, contra EC e PC e a favor do PP. Mediante o emprego do IM 

foram obtidas as maiores respostas de seleção (RS%) que coincidiram com os resultados da 

seleção a favor do PP. Neste caso, foram selecionados os mesmos genótipos nestes dois últimos 

cenários, porém em diferente ordem de ordenamento.  

Devido às altas correlações entre os caracteres, empregando o IM para a seleção, foram 

obtidos ganhos para PP e RP assim como para EC e PC. Se realizada a seleção dos seis genótipos 

superiores, a EC aumentará 0,39 mm (Tabela 4) em relação à média da população (8,83 mm, 

Tabela 3). Se compararmos com os dados obtidos na população de origem (Pereira et al. 2016), 

observa-se que aqui foram obtidos ganhos de seleção superiores para todos os caracteres 

mediante o emprego do IM.  

Se a seleção fosse praticada contra EC, a RS% seria negativa (−13%) indicando uma 

diminuição de aproximadamente 1,18 mm na espessura da casca (Tabela 4). No entanto, outros 

caracteres seriam afetados de forma negativa, obtendo-se uma perda de 13% na Produtividade, 

por exemplo. Uma estratégia alternativa seria testar outros índices de seleção como os 

mencionados por (Santos et al. 2007), ou o índice de seleção restrito  (Bernardo 2010), a distância 

entre genótipo-ideotipo (IDGI, Lunezzo De Oliveira et al. 2014) , entre outros, e comparar os 

ganhos genéticos e a possibilidade de diminuir a EC simultaneamente.  

No estudo realizado por Jung et al. (2008), no qual foi aplicada uma intensidade de 

seleção de 10%, pode-se observar que a principal resposta ocorreu para o caráter PF (23,51%), 
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similar àquela obtida no presente estudo (22,4%). Já para o caráter PP, os autores obtiveram uma 

resposta de 19,10% no melhor cruzamento, enquanto no presente estudo foi predita uma 

resposta mais eficiente, igual a 25%, aproximadamente. A seleção praticada por Jung et al. (2008) 

foi a favor do PF. Devido à predominância de efeitos genéticos aditivos e por se tratar de um 

grande número de plantas segregantes avaliadas (= 576), os autores recomendaram o uso da 

seleção direta ou massal.  

Oliveira et al. (2008), realizando seleção em progênies de maracujazeiro-azedo, mediante 

o uso de índices multivariados, concluíram que os critérios de seleção foram divergentes. A 

seleção direta permitiu a predição de ganhos desejáveis para todos os caracteres, porém em 

magnitudes inferiores a outros índices. Já os índices multiplicativos foram capazes de predizer os 

maiores ganhos genéticos de forma equilibrada para todos os caracteres. Alternativamente, 

Cavalcante et al. (2017) concluíram que a seleção precoce (primeira safra) foi eficiente, reduzindo 

o tempo de seleção, podendo ser usada como estratégia no melhoramento do maracujá.  

Também, ferramentas modernas estão sendo empregadas para diminuir o número de 

ciclos de seleção. Viana et al. (2017) empregaram a técnica de seleção genômica (SG) no 

maracujazeiro-azedo com base em marcadores SSR e ISSR. De acordo com Heffner et al. (2010), 

a SG substitui a avaliação fenotípica intensiva, reduzindo o ciclo de reprodução e aumentando os 

ganhos por unidade de tempo. Apesar do alto poder preditivo da SG, esta deve ser empregada 

com certa cautela no caso do maracujazeiro, espécie com informações genômicas escassas. Viana 

et al. (2017) utilizaram apenas 183 marcadores polimórficos, podendo ser questionada, neste caso, 

a confiabilidade da SG, já que para que a técnica tenha sucesso, há necessidade de se realizar uma 

boa fenotipagem e uma genotipagem de alta densidade e alta cobertura do genoma (Heffner et al. 

2009; Jannink et al. 2010). Os autores compararam a seleção realizada com base em valores 

genéticos (BLUP’s) (Silva et al. 2017) com a SG e obtiveram 48% de coincidência entre genótipos 

selecionados com base em ambos métodos. Já Kumar et al. (2012) empregaram SG em macieira 

com base em 8.000 SNPs e concluíram que a resposta à seleção (por unidade de tempo), com 

base na SG comparativamente à seleção tradicional, baseada em BLUP, foi de 100% de 

coincidência (genótipos selecionados), especialmente para caracteres de baixa herdabilidade, 

confirmando a necessidade de se usar um alto número de marcadores.  

Finalmente, sugere-se que seria interessante disponibilizar genótipos superiores de 

maracujazeiro-doce. Propõe-se a seleção de seis genótipos, quais sejam: 49, 21, 107, 125, 140 e 

122 (Anexo F). Estes são irmãos-germanos e para a sua disponibilização se deve avaliar a 

compatibilidade entre eles, caso sejam usados como genitores. O mecanismo de 
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autoincompatibilidade em maracujazeiro-doce foi caracterizado por Ferreira et al. (2010), 

mediante o uso de marcadores RAPD. 

Mediante cruzamentos recíprocos (em dialelo completo), será possível observar se estes 

genótipos são compatíveis, ou não, devido à presença de alelos comuns nos locos de 

autoincompatibilidade. Isso porque os genótipos selecionados são irmãos-germanos. 

A literatura sugere para o caso de maracujazeiro-azedo, assim como para o cafeeiro 

codilon, ambas espécies alógamas, que apresentam autoincompatibilidade, que sejam cultivados 

pelo menos três clones compatíveis entre si e coincidentes quanto à época de floração, visando ao 

aumento da frutificação, usando o que se denomina de compostos clonais, clones semelhantes 

em desempenho mas distintos geneticamente (Meletti et al. 2000; Brito 2010; Ferrão et al. 2012).  

2.5 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 estatísticas 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. Alternativamente, é recomendado conduzir ciclos de seleção 

de recorrente.  
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3 EXPRESSÃO QUANTITATIVA DAS ENZIMAS LIPOXIGENASE 2 E NEOMENTOL 

DESIDROGENASE EM GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-DOCE INOCULADOS 

COM XANTHOMONAS AXONOPODIS 

 

RESUMO 

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujás, sendo as espécies mais 
cultivadas o maracujá-azedo (Passiflora edulis) e o doce (Passiflora alata). O aroma e o 
sabor exótico dos frutos de P. alata é atraente para o consumo humano, e por isso é 
desejável cultivá-lo em maior escala. Entretanto, não se tem variedades 
geneticamente selecionadas e tampouco que expressem tolerância ou resistência às 
principais pragas e doenças. Entre as doenças, a mancha-foliar ou bacteriose, causada 
pelo patógeno Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae (Xap), é responsável por perdas 
econômicas em pomares de maracujazeiro. O presente estudo teve como objetivo 
quantificar a expressão de dois genes que codificam as enzimas lipoxigenase 2 
(LOX2) e (+)- neomentol desidrogenase, implicadas na resposta de defesa do de 
maracujá-azedo (acesso ‘IAPAR 123’). Para isso, foram selecionados oito genótipos 
de maracujá-doce de uma população segregante de 30 irmãos-germanos considerados 
superiores para a qualidade do fruto. A quantificação da expressão foi feita via qPCR, 
após a extração do mRNA de tecidos foliares inoculados com Xap (5 dias após a 
inoculação) comparativamente à de tecidos tratados com solução salina (controles). 
Quatro genes de Passiflora foram usados como normalizadores do experimento de 
qPCR. A título de comparação, foi incluído no ensaio o acesso ‘IAPAR 123’, 
confirmando a superexpressão da LOX2 (427,1× relativamente ao controle) e da (+)-
neomentol desidrogenase (7,3× relativamente ao controle). No maracujazeiro-doce 
foi observado um padrão de expressão semelhante para ambas as enzimas, ou seja 
superexpressão ou subexpressão para o mesmo conjunto de genótipos, com exceção 
de um deles (genótipo 100). A expressão da LOX2 variou de 0,3 a 5,6×, sendo a 
maior expressão observada no genótipo 136. Relativamente a (+)- neomentol 
desidrogenase os valores variaram de 0,35 a 16,75×, sendo maior aquela apresentada 
pelo genótipo 49. Os valores de expressão quantitativa evidenciam que ambas 
espécies apresentam uma resposta distinta à infeção provocada por Xap, 
confirmando que LOX2 está altamente implicada na resposta de defesa do maracujá-
azedo, enquanto que (+)- neomentol desidrogenase na resposta de defesa do doce.  

Palavras-chave: Maracujazeiro-doce; Maracujazeiro-azedo; Mancha-foliar; 
bacteriose; Xanthomonas axonopodis; Lipoxigenase 2; (+)- 
neomentol desidrogenase; qPCR; Expressão diferencial 

 
 

ABSTRACT 

Brazil is the world's largest producer of passion fruits; the most cultivated 
species are the sour (Passiflora edulis) and sweet passion fruit (Passiflora alata). The 
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exotic flavor and aroma of the fruits of P. alata is attractive for human consumption, 
and therefore it is desirable to cultivate the crop on a larger scale. However, there is 
no genetically selected varieties, neither expressing tolerance nor resistance to major 
pests and diseases. Among the diseases, the leaf spot or bacterial blight, caused by 
Xanthomonas axonopodis pv. Passiflorae (Xap) is responsible for economic losses in 
passion fruit orchards. The objective of this study was to quantify the expression of 
two genes that encode the enzymes lipoxygenase 2 (LOX2) and (+)- neomentol 
dehydrogenase, implicated in the sour passion fruit (accession 'IAPAR 123') defence 
response. Therefore, we selected eight genotypes from a sweet passion fruit 
population composed of 30 full-sibs previosuly evaluated as superior relative to fruit 
quality. The expression quantification was performed via qPCR, after RNAm 
extraction from leaf tissues inoculated with Xap (5 days after inoculation) and leaf 
tissues treated with saline solution (control). Four Passiflora genes genes were used as 
housekeeper genes to normalize the qPCR expression. As a control, the 'IAPAR 123' 
accession was included in the experiment, confirming the overexpression of LOX2 
(427.1× compared to control) and (+)-neomentol dehydrogenase (7.3× compared to 
control). A similar pattern of expression of both enzymes was observed in the sweet 
passion fruit genotypes, i.e. up-regulated or down-regulated in the same set of 
genotypes, with the exception of one of them (genotype 100). The expression of 
LOX2 varied from 0.3 to 5.6×, the highest expression value that found in genotype 
136. With respect to (+)- neomentol dehydrogenase the values ranged from 0.35 to 
16.75×, the highest that of genotype 49. The quantitative expression values 
supported that both species have a distinct response to infection caused by Xap, 
confirming that LOX2 is highly implicated in the sour passion fruit defense response, 
while (+)- neomentol dehydrogenase is involved in the sweet passion fruit defense 
response. 

Keywords: Sweet passion fruit; Passion fruit plants; Leaf spot; Bacteriosis; 
Xanthomonas axonopodis; Lipoxigenase 2; (+)- neomentol 
dehydrogenase; qPCR; Differential expression 

 

3.1 Introdução  

A cultura do maracujá é afetada por várias doenças que podem reduzir a produção e 

comprometer a qualidade dos frutos, provocando danos à lavouras. Entre as doenças da parte 

aérea, a mancha-bacteriana, causada por Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae (Xap) é considerada 

de difícil controle químico pois, uma vez estabelecida, causa perdas econômicas significativas, por 

provocar uma drástica diminuição na produção de frutos atribuível ao aumento exponencial da 

taxa de infeção bacteriana e à severidade da doença (Ishida and Halfeld-Vieira 2009; Cerqueira-

Silva et al. 2014).  

O síntoma típico começa nas folhas, com o aparecimento de pequenas lesões 

individualizadas de forma encharcada e translúcidas, localizadas perto das nervuras. Na medida 

em que estas lesões evoluem causam a necrose do tecido foliar, podendo ter uma tonalidade 

marrom-avermelhada na face dorsal e mostrar um halo clorótico. A doença inviabiliza os frutos 
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para o consumo, causa severa queda de folhas, ramos e morte das plantas (Kavati and Piza Junior 

2002; Manica et al. 2005). Nos frutos, a doença se apresenta como manchas grandes 

comunmente circulares e delimitadas, de cor esverdeada e oleosa, inicialmente, para logo se 

tornar parda. Em condições favoráveis, o patógeno pode atingir a polpa, causando fermentação o 

que impossibilita a comercialização dos frutos, porém, o mais comum é que as manchas sejam 

superficiais (veja Viana et al. 2003). 

Epidemeologicamente a bácteria pode sobreviver nos restos da cultura, sendo 

disseminada principalmente por água e vento (Kavati and Piza Junior 2002; Manica et al. 2005; 

Leonel and Sampaio 2007); além disso, pode ocorrer disseminação por mudas, sementes 

contaminadas, ferramentas e utensílios empregados nas diferentes etapas do cultivo. De acordo 

com Junqueira (2010), a melhor medida de controle da doença é evitar a introdução da bactéria 

nos plantios, tarefa difícil de executar. Outra prática cultural é tratar as sementes com água 

aquecida (50°C, de 30 min. a 1 h.). O método químico é o mais utilizado, contudo este controle 

não é efetivo, já que a taxa de disseminação e multiplicação bacteriana é muito alta (Leonel and 

Sampaio 2007).  

A mancha-bacteriana ocorre nas espécies mais cultivadas nas Américas, P. edulis, P. alata 

e P. quadrangularis, estas últimas duas caracterizadas por Rodrigues-Neto et al. (1984) como 

altamente susceptíveis. As informações sobre o comportamento dessa doença no maracujazeiro-

doce são escasas, pouco atualizadas e em alguns casos contraditórias. Golçalves & Rosato (2000), 

por exemplo, não encontraram variação na severidade em testes de patogenicidade em P. alata. 

Do ponto de vista prático, os dados indicam que a resposta à infeção pode estar associada à 

variabilidade entre os genótipos e àquela do patógeno; dependendo da agressividade do isolado 

bacteriano, a resposta do genótipo pode variar (Nakatani et al. 2009; Pinheiro 2015). 

Estudos sobre a diversidade do patógeno tem sido conduzidos visando entender o 

comportamento da doença, a maioria realizada com o maracujázeiro-azedo, sendo poucas as 

iniciativas focadas no doce. Golçalves & Rosato (2000), utilizando quatro primers randômicos 

(RAPDs) identificaram 15 grupos bacterianos com uma similaridade de um 70%, três destes 

semore predominantes, houve correlação entre os clusters e a origem geográfica das cepas; 

Nakatani et al. (2009), usando RAPDs, mostraram haver alta variabilidade entre os isolados 

coletados em pomares de maracujá-azedo, no Estado de São Paulo.  

Em nosso laboratório vem sendo mantida uma coleção de 87 isolados do patovar 

passiflorae coletados em 22 pomares de maracujá-azedo oriundos de três estados brasileiros. 

Munhoz et al. (2011) ao analisarem esta coleção via AFLPs e rep_PCRs relataram a ocorrencia de 

alta variabilidade genética, sendo que 49% da variância foi associada à origem geográfica do 
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patógeno. Os clusters aos quais os isolados foram atribuídos mostraram-se homogêneos. Os 

sutores sugerem que essa varaiabilidade pode ter implicações no controle da doença 

Pinheiro (2015) identificou 20 QTLs associados à infecção de 100 indivíduos da mesma 

progênie aqui estudada, sendo 9 locos referentes à necrose e 11 referentes à área de lesão, com 

efeitos que variaram entre 0,2% a 15,7%, respectivamente. Além disso, foram apresentados os 

valores genéticos preditos (BLUPs) para área de lesão tomada como a soma das áreas necrosadas 

e cloróticas. A partir desses valores, foi possível selecionar os genótipos mais resistentes e 

susceptíveis da população.  

Neste contexto, a presente proposta teve por objetivo avaliar quatro genótipos com 

maior BLUPs e quatro com menor BLUPs referentes à área de lessão, usando para tal a expressão 

das enzimas lipoxigenase-2 e da (+)-neomentol-desidrogenase medida por qPCR. Estas enzimas 

foram identificadas por Munhoz et al. (2015) em experimentos de expressão gênica realizados 

com plantas de maracujá-azedo inoculadas com X. axonopodis. Foi observado que o gene que 

codifica a enzima lipoxigenase-2 teve uma elevada expressão em plantas inoculadas com X. 

axonopodis (500× mais expressa aos 5 dias após a inoculação e 300× aos 9 dias) comparativamente 

às plantas controles (não inoculadas), sugerindo um papel muito importante deste gene na 

resposta de defesa de P. edulis (acesso ‘IAPAR-123’) à Xap. 

 

3.2 Material e métodos  

3.2.1 Material biológico 

No presente estudo, foram avaliados oito genótipos de maracujá-doce relativamente à 

resposta à Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae (Xap), quais sejam: 49, 93, 110, 136, 145, 100, 

2(12) e SV3, além do acesso ‘IAPAR 123’ de maracujá-azedo. Estes genótipos foram 

selecionados com base nos dados de Pinheiro (2015) que avaliou a mesma população F1 (100 

indivíduos) quanto à resposta à Xap levando em conta a medida da área de lesão foliar, 14 dias 

após a inoculação bacteriana. Aqui foram tomados os genótipos com medidas extremas, ou seja, 

os que apresentaram maior (13,21 cm2) e menor área de lesão (1,39 cm2) entre os 30 que 

compõem a população sob estudo.  

Para tal, foi utilizado o isolado bacteriano ‘AP302’ conforme indicado por Pinheiro 

(2015). Este isolado pertence à coleção de isolados bacterianos estudados por Munhoz et al. 

(2011), o qual apresentou o maior grau de agressividade contra o acesso ‘IAPAR123’ 

comparativamente a outros isolados avaliados pelos autores. 
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A resposta à Xap foi estudada com base na expressão relativa das enzimas lipoxigenase 2 

e (+)-neomentol-desidrogenase em ensaios de PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR), 

conforme Munhoz et al. (2015) que apontaram uma elevada expressão dessas enzimas em 

maracujá-azedo (‘IAPAR 123’) após a inoculação com Xap.  

Inicialmente, foram feitas reações de amplificação, via PCR, empregando DNA total e 

usando os primers específicos para verificar se os genes lipoxigenase 2 e (+)-neomentol-

desidrogenase, respectivamente, seriam amplificados em P. alata (Figura 12). Com base nesses 

resultados, deu-se continuidade aos ensaios de avaliação de P. alata à Xap. 

 

 

Figura 12. Eletroforese em gel de agarose mostrando os produtos da PCR usando os primers desenhados 
para amplificar fragmentos (180 pb e 123 pb) do gene da lipoxigenase 2 (canaletas 1 a 4) e da (+)-
neomentol desidrogenase (canaletas 5 a 8), respectivamente; DNA de maracujá-doce (canaletas 1, 2, 5 e 6) 
referentes aos genótipos SV3 e 2(12) e de maracujá-azedo (canaletas 3, 4, 7 e 8) referentes aos genótipos 
‘IAPAR 123’ e ‘IAPAR 06’ foram usados como template. M= Marcador de peso molecular 100 pb 
(Invitrogen). 

 

3.2.2 Obtenção de mudas e inoculação bacteriana 

As mudas de maracujá-doce foram obtidas por propagação vegetativa, através de 

estaquia. Foram produzidas estacas de 12 cm contendo uma gema, as quais foram plantadas em 

tubetes contendo substrato organomineral à base de vermiculita. Após 30 dias, foi realizada uma 

adubação com Osmocote® e, após 60 dias, as mudas foram transplantadas para vasos plásticos (1 

L) contendo o mesmo substrato. Foram realizadas adubações mensais com 1 g sulfato de amônio 

(21 % de N). As mudas foram mantidas em casa de vegetação, telada. 

Para o preparo do inóculo bacteriano, o isolado ‘AP302’ foi repicado em meio de 

cultura nutriente líquido (NL, composto por extracto de carne 3g/L e peptona 8g/L) e incubado 

durante 12 h, sob agitação, a 28°C. Após o crescimento, 100 µL da suspensão bacteriana foram 

plaqueados em meio nutriente ágar (NA), fazendo-se o espalhamento com alça de Drigalsky; as 

placas foram incubadas durante 48 h a 28°C. Após o crescimento da cultura, foram adicionados 

20 mL de solução salina (NaCl 0,85%) autoclavada para suspender as colônias na solução. Depois 
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de homogeneizada, a suspensão bacteriana foi padronizada, através de diluições, em 

espectrofotômetro a OD600= 0,3, o que corresponde a uma concentração aproximada de 100 

milhões de unidades formadoras de colônia por mililitro (108 UFC/mL). 

Foram usadas mudas com 120 dias de idade e três repetições (clones) de cada genótipo, 

sendo que a inoculação foi feita em três folhas próximas de cada planta no sentido de aumentar a 

quantidade de tecido vegetal por clone. Mudas de plantas controles foram inoculadas com 

solução salina (NaCl 0,85%).  

Para a inoculação, foi feito um furo em cada folha (usando um perfurador de papel) 

pelo qual foi passada uma haste com ponta de algodão embebida na suspensão bacteriana, 

permitindo o contato do patógeno com o tecido foliar. Seguindo o protocolo indicado por 

Munhoz et al. (2015), 5 dias após a inoculação foram retirados fragmentos de tecido de 2 × 2 cm 

ao redor do furo, os quais foram congelados em nitrogênio líquido, macerados e armazenados em 

ultra freezer a −80°C até a extração do RNA.  

Concomitantemente, quatro plantas sendo duas do acesso ‘IAPAR 123’ e duas do 

genótipo SV3 da população sob estudo foram inoculadas com o objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento da bactéria no tecido vegetal e o avanço dos sintomas durante 30 dias após a 

inoculação.  

 

3.2.3 Extração de RNA 

Para a extração do RNA foi utilizado TRIZOL (Invitrogen) conforme descrito a seguir: 

nos microtubos contendo 100 mg de tecido foliar macerado, foi adicionado 1 mL de regente 

TRIZOL. As amostras foram homogeneizadas e incubadas por 5 min., em gelo, para permitir a 

completa dissociação das nucleoproteínas. Em seguida, foram adicionados 0,2 mL de 

clorofórmio e os tubos foram agitados. As amostras foram incubadas por 5 min. sob temperatura 

ambiente e depois centrifugadas a 11.000 rpm por 15 min., a 4°C. Após a centrifugação, foi 

separada a fase aquosa superior, contendo o RNA, a qual foi transferida para novos tubos. Esta 

solução foi precipitada com 0,5 mL de isopropanol e centrifugada a 11.000 rpm por 10 min. a 

4°C; após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado, restando nos tubos um pellet contendo 

o RNA que foi lavado com 1 mL de etanol 75% e feita uma nova centrifugação a 9.500 rpm por 

5 min. a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi parcialmente seco e dissolvido em água 

tratada com DEPC 0,01%. Ao final da extração, todas as amostras foram tratadas com DNase, 

adicionando-se em cada tubo 3 U da enzima RQ1 DNase (Promega) e 3 µL de tampão de reação 

10 × (Promega). As amostras serão incubadas a 37ºC por 30 min. 
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A concentração e a qualidade das amostras de RNA total foram estimadas por 

espectrofotometria, no equipamento NanoDrop 2000 (Thermo), nos comprimentos de onda 260 

nm e 280 nm. A qualidade das amostras de RNA foi medida pela sua pureza, ou seja, pela razão 

de absorbâncias (A260/A280) entre 1,8 e 2,1 e pela integridade, que foi avaliada por eletroforese 

(3 V/cm) em gel de agarose (1,5%, p/v) contendo 2% de formaldeído em tampão TAE 1×. As 

amostras foram visualizadas e fotodocumentadas, após coloração com SYBR Safe (0,5 ×) 

(Invitrogen). 

 

3.2.4  Síntese de cDNA 

Para a síntese de cDNA de fita simples (ss-cDNA) foi utilizado 1 µg de RNA total, 1 × 

de tampão da M-MLV RT (Promega), 200 U de M-MLV Reverse Transcriptase (Promega), 25 U 

de inibidor de RNase RNasin (Promega), 0,25 µM de primer CDS (5’AAG CAG TGG TAT 

CAA CGC AGA GTA CTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTN V3’), 0,6 mM 

de cada dNTP e água ultrapura tratada com DEPC (0,01 %) para completar o volume final (25 

µL). As reações foram incubadas a 42ºC por 1 h. 

 

3.2.5 Expressão relativa das enzimas lipoxigenase 2 e (+)-neomentol-desidrogenase via 

RT-qPCR 

As reações de RT-qPCR foram preparadas com 3,0 µL de ss-cDNA diluído 20 ×, 5,1 µL 

de GoTaq®qPCR Master Mix (Promega), 0,3 µM de cada primer e água ultrapura para completar 

um volume final (10 µL), e submetidas ao equipamento StepOne Real-Time PCR System (ABI) 

nas seguintes condições: 95ºC por 5 min; 40 ciclos de 95ºC por 5 s e 60ºC por 1 min. com 

captação do sinal de fluorescência; por último, para a obtenção da curva de Melt, foi feito um 

passo a 95ºC por 15 s, 60ºC por 1 min. e captação de fluorescência a cada 0,5ºC até a temperatura 

atingir 95ºC. 

Os primers usados na reação de RT-qPCR para amplificar o fragmento da lipoxigenase 

2 (180 pb) foram: 5’ GTCGCTTATGACTTGCTCTG 3’ (foward) e 5’ 

GTCACTGATCCACTCCTTG 3’(reverse); e para amplificar o fragmento da (+)-neomentol-

desidrogenase (123 pb) foram: 5’ ATTGGTCTGGAGACTGTGC3’ (foward) e 5’ 

AACATTCGTGAAGCCCATGC 3’(reverse). 

Os seguintes genes de Passiflora que codificam histona H1.1 (XP_002525279.1); proteína 

ribossomal 60 S L21 (XP_002531173.1); fator de elongação da tradução EF1a1 (DQ447160.1) e 
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isocitrato desidrogenase dependente de NADP+ (NM_104312) foram pré-selecionados para 

atuarem como genes normalizadores (endógenos) da reação de RT-qPCR.  

Foram utilizadas três repetições biológicas por genótipo e três repetições técnicas por 

amostra de cDNA. A determinação da razão da expressão dos genes alvo (lipoxigenase 2 e (+)-

neomentol-dehidrogenase) foi calculada para as amostras de cDNAs submetidas à inoculação 

com Xap em relação àquelas do tratamento controle.  

Os dados brutos (sem a correção da linha de base) dos níveis de fluorescência foram 

exportados do equipamento e analisados no programa computacional LinRegPCR (Ramakers et 

al. 2003) para a obtenção da eficiência média (E) das curvas de amplificação e dos valores dos 

ciclos de quantificação (Cq). Este programa corrige a linha de base e faz uma análise de regressão 

linear para cada curva de amplificação, definindo os pontos mais bem correlacionados em cada 

curva (janela de linearidade). Isto permite o cálculo dos valores do threshold e do Cq, sendo que 

para cada gene (alvo e endógenos) foi padronizado um único threshold. Também, o programa 

calcula a eficiência da amplificação de cada curva baseando-se na inclinação (slope) da reta (E= 

10slope), considerando como ideais os valores de eficiência entre 1,8 ≤ E ≤ 2 e uma correlação 

(R) entre os pontos das curvas ≥ 0,995. 

Para os cálculos dos níveis de expressão e nas análises estatísticas, foi empregada a 

metodologia implementada no programa computacional REST (Relative Expression Software 

Tool) v. 2.0.13 (Pfaffl et al. 2002). Este programa calcula a razão da expressão dos genes, 

utilizando um modelo matemático baseado nas eficiências das qPCRs, para os genes alvos e 

normalizadores, e nos desvios dos Cq entre as amostras dos grupos ‘tratado’ e ‘controle’. Para 

isso, aplica um teste de realocação fixa aos pares (Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation Test), 

com bootstrap de 2.000 permutações, para a determinação dos níveis de significância.   

 

3.3 Resultados 

Segundo o estudo conduzido por Munhoz et al. (2015) sobre o patossistema Passiflora 

edulis-Xap, os genes que codificam as enzimas lipoxigenase 2 (LOX) e (+)-neomentol 

desidrogenase foram os que apresentaram maior nível de expressão diferencial durante a 

interação desta espécie com Xap. Esses resultados nos motivaram a avaliar o comportamento de 

alguns genótipos da população de P. alata aqui estudada, já que esta espécie também é afetada 

pela doença bacteriana  

Os RNAs extraídos dos fragmentos foliares das plantas submetidas (ou não) à 

inoculação com Xap apresentaram boa qualidade (Figura 13). As leituras das amostras no 
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(NanoDrop) mostraram concentrações entre 350 e 1200 ng/µL e razões de absorbâncias 

A260/A280 entre 1,78 e 1,97. 

 

 

Figura 13. Eletroforese em gel de agarose mostrando o RNA total extraído de tecidos foliares 5 dias após 
a inoculação com Xap (canaletas 1 a 4) e inoculados com solução salina (canaletas 5 a 8). M= Marcador de 
peso molecular 100 pb (Invitrogen) 

 
Os resultados das RT-qPCRs com os primers desenhados a partir das sequências dos 

genes selecionados como possíveis endógenos (histona H1.1, proteína ribossomal 60 S L21, fator 

de elongação da tradução EF1a1 e isocitrato desidrogenase dependente de NADP+) 

apresentaram eficiências iguais a 2, ou seja, de 100 %, e os Cq médios das amostras para cada 

gene foram de 32,2, 23,1, 23,4, 20,7, respectivamente. A partir das eficiências de cada gene 

normalizador e dos Cq médios das triplicatas técnicas, foram calculados os valores de Q, 

obtendo-se, assim, as quantidades relativas de expressão. 

Na figura 14 são apresentados os valores de expressão diferencial dos genes que 

codificam as enzimas LOX e (+)-neomentol desidrogenase em 9 genótipos de maracujazeiro-

doce e no acesso ‘IAPAR 123’ em resposta à infecção por Xap. Tal como indicado por Munhoz 

et al. (2015), foi observada uma superexpressão da lipoxigenase 2 em ‘IAPAR 123’ 

comparativamente à planta controle, i.e. 427,1× maior. Quanto à (+)-neomentol desidrogenase, 

esse valor foi de 7,3 × maior. 

As expressões da lipoxigenase 2 obtidas para os genótipos de maracujazeiro-doce foram 

menores, variaram de 0,3 a 5,6×, sendo a maior aquela apresentada pelo genótipo 136 (5,6×). 

Houve subexpressão relativamente à planta controle nos genótipos 110 (0,43×), 2(12) (0,40×) e 

100 (0,31×). 

Para a (+)-neomentol desidrogenase, os valores variaram de 0,35 a 16,75×, sendo maior 

aquela apresentada pelo genótipo 49 (16,75×). Houve subexpressão relativamente à planta 

controle unicamente para o genótipo 110 (0,35×).  
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Figura 14. Quantificação dos níveis de expressão relativa das enzimas lipoxigenase 2 e (+)-neomentol 
desidrogenase em resposta à infecção por Xap, 5 dias após a inoculação de discos foliares em 8 genótipos 
de P. alata e no acesso ‘IAPAR 123’ de P. edulis. E: razão de expressão (média ± desvio padrão; n= 3 
repetições biológicas) entre plantas inoculadas com o patógeno e plantas controle (barras azuis) usando o 
método 2-ΔΔCt [5]. Todas as razões de expressão são significativamente diferentes de acordo com o teste 
t (P <0,05).  

 

Concomitantemente, plantas extras foram inoculadas e usadas para observar o avanço 

dos sintomas da doença (Figura 15). Em maracujá-azedo, observou-se um avanço mais lento da 

doença (Figura 15a, 10 dias após a inoculação). Os sintomas da lesão foram mais evidentes com o 

passar dos dias, pois houve o aumento da região necrosada (Figura 15c, 15 dias após a 

inoculação), até a necrose completa da área foliar (Figura 15e 23 dias após a inoculação). A queda 

da folha só foi provocada aos 27 dias após a inoculação. 

Já no maracujá-doce, as plantas desenvolveram uma lesão característica da bacteriose, ou 

seja, uma região necrosada, com aspecto encharcado, circundada por um halo clorótico (Figura 

15b), a qual foi evidente a partir dos 5 dias após a inoculação. O avanço da doença foi rápido, 

chegando a causar uma forte clorose em toda a área foliar (Figura 15d), provocando a abscisão e 

queda da folha próximo aos 15 dias.  



71 
 

 

Figura 15. Lesões em folhas do acesso ‘IAPAR 123’ de Passiflora edulis (a, c, e) aos 10, 15 e 23 dias e do 
genótipo SV3 de P. alata (b e d) aos 10 e 15 dias, após a inoculação por Xanthomonas axonopodis pv. 
passiflorae.  

 

3.4 Discussão 

De acordo com Nakatani et al. (2009) a mancha bacteriana ou bacteriose-do-

maracujazeiro, causada por Xap, é uma das mais importantes doenças do maracujazeiro, podendo 

limitar a produção dessa frutífera em algumas regiões do país, atacando as duas espécies 

exploradas comercialmente. Kavati & Piza Junior (2002) mencionam que no maracujazeiro-doce, 

esta chega a ser grave sob condições de alta umidade e temperatura elevada, em plantas com 

problemas nutricionais, hídricos ou em associação com outros patógenos. A doença leva a quedas 

prematuras de folhas, danos severos em frutos e seca progressiva dos ramos.  

Nesse contexto e tendo-se a informação sobre o patossistema Passiflora edulis-Xap de que 

a infeção pela bactéria leva a uma forte e moderada expressão dos genes que codificam, 

respectivamente, a lipoxigenase 2 e a (+)-neomentol-desidrogenase, avaliou-se a expressão dessas 

enzimas em genótipos selecionados de maracujá-doce após a inoculação de discos foliares com o 

patógeno. 

No presente estudo, a forte expressão da lipoxigenase 2 só foi observada para o acesso 

´IAPAR123`. No caso do maracujá-doce, foram observadas respostas tanto de superexpressão 

quanto de subexpressão (Figura 14), mostrando que essa enzima não está tão diretamente 

implicada na resposta de defesa em P. alata. 

Ao longo da evolução e domesticação das plantas cultivadas, estas desenvolveram 

sistemas de defesa, como a resposta de hipersensibilidade (HR) que detecta e reconhece vários 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) (por exemplo, flagelina) e respostas 

imunes para proteger-se contra a invasão (Yu et al. 2014). As lipoxigenases pertencem a uma 

família de genes envolvidos na resposta de defesa e participam na peroxidação lipídica, 

mecanismo que gera oxilipinas. As lipoxigenases também participam de diversas vias metabólicas 

que produzem moléculas sinalizadoras secundárias, como o ácido jasmônico (JA) e o ácido 
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salicílico (SA), e moléculas com atividade antimicrobiana, além de atuarem no desencadeamento 

da HR (Nakatani et al. 2009; Jardim et al. 2010; Yu et al. 2014).  

A participação do SA durante a interação da planta com patógenos está associada a sua 

capacidade de induzir a síntese de PR-proteínas (proteínas de defesa/resistência), bem como à 

propriedade de se acumular em tecidos. Acredita-se que a ativação de diversos desses genes seja 

regulada pela cascata de transdução de sinais mediada pelo SA (Hammond-Kosack & Jones 

2000).  

O principal papel fisiológico atribuído ao SA na planta é o de funcionar como uma 

molécula sinalizadora, induzindo-a a expressar resistência contra o ataque de predadores 

(Fernandes et al. 2009). Em plantas de algodoeiro inoculadas com X. campestris pv. malvacearum, 

tanto a HR como a morte celular foram associadas com a alta expressão da lipoxigenase 9, 

responsável pela peroxidação lipídica (Marmey et al. 2007).  

A peroxidação lipídica dependente da lipoxigenase 9 está associada à perda de água dos 

tecidos infectados e a aparição dos sintomas de HR durante o desenvolvimento do patógeno em 

algodoeiros (interação compatível). A expressão da enzima diminuiu paralelamente à aparição da 

clorose foliar (Marmey et al. 2007). No presente estudo, percebeu-se que os sintomas 

característicos da doença bacteriana (lesão encharcada e aparecimento de tecido necrótico) foram 

mais evidentes no maracujá-azedo, enquanto no maracujá-doce observou-se uma forte clorose 

foliar e um menor desenvolvimento da lesão, promovendo a queda prematura da folha para 

evitar a disseminação do patógeno no interior da planta.  

Pode-se concluir que a resposta à infeção por Xap é distinta em ambas as espécies. No 

azedo, haveria uma resposta de hipersensibilidade promovendo a morte celular, formação de 

lesão necrótica, para delimitar a expansão bacteriana. Jones et al. (2000) mencionam que as lesões 

necróticas resultantes de infeções bacterianas surgem devido ao acúmulo de peróxido de 

hidrogênio decorrente da HR, e o acúmulo desta sustância promove a síntese dos hormônios JA 

e SA, os quais respondem positivamente à expressão dos genes que codificam lipoxigenases.  

A resposta a Xap, por parte do maracujá-doce, envolveria a expressão de outro conjunto 

de genes, aqueles relacionados com o aparecimento de cloroses e da senescência foliar. Yu et al. 

(2014), estudando os genes diferencialmente expressos em arroz inoculado com a X. oryzae pv. 

oryzae, encontraram que a maioria dos genes superexpressos estão envolvidos com a estrutura da 

parede celular, metabolismo lipídico e metabolismo secundário, resposta de defesa e sinalização 

hormonal (JA e SA); os genes subexpressos estariam associados à fotossíntese.  

Outro gene analisado foi o da (+)–neomentol desidrogenase, cujos valores de expressão 

foram maiores nos genótipos de maracujá-doce em comparação com o valor observado no 
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azedo. Foram observados valores de expressão diferencial da ordem de 16,75× e 9,69× nos 

genótipos 49 e 136, respectivamente, indicando que esta enzima tem maior participação na 

resposta desencadeada pelo maracujá-doce à infeção bacteriana. Esta enzima atua na via 

metabólica do neomentol, um monoterpeno de ação antimicrobiana que faz parte das 

desidrogenases/reductases de cadeia curta (SDR), formando um diverso grupo de metabólitos 

secundários, os quais são conhecidos por terem sua síntese induzida em resposta ao ataque de 

patógenos ou ao estresse (Choi et al. 2008).  

A expressão do gene CaMNR1 ((1)-(3S)-neomenthol reductase foi estudado em plantas de 

pimenta inoculadas com X. campestris pv. vesicatoria. O gene foi altamente induzido durante a 

interação com o patógeno a partir de 5 dias, tendo uma função importante na regulação da 

resistência nesta espécie. Igualmente a expressão desse gene foi fortemente associada com a de 

hormônios vegetais, como etileno, ácido absícico (ABA), JA e SA (Choi et al. 2008). O etileno e o 

ABA tem um papel importante na resposta a estresses, principalmente associado com a abscisão 

foliar. A síntese destes genes está associada com as SDR, das quais a (+)–neomentol 

desidrogenase faz parte.  

Neste estudo observaram-se respostas diferentes, tanto no perfil de expressão dos genes 

avaliados quanto no desenvolvimento dos sintomas em P. edulis e em P. alata, que são espécies do 

mesmo gênero. Mais estudos moleculares (bem como a avaliação de um maior número de 

genótipos) são necessários para sugerir a adoção da tecnologia de qPCR visando a auxiliar na 

seleção de genótipos de maracujá-doce menos susceptíveis à Xap.  

 

3.5 Considerações finais  

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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ANEXOS  

 

ANEXO A. Resultados da análise de solos realizada nas áreas experimentais de plantio de 
maracujá-doce em Anhumas e Piracicaba, Estado de São Paulo.  

 

Resultado de Análise Ambiente Anhumas, SP 

Amostras pH P  S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V(%) m(%) 

0-20 4,8 10 4 3,8 28 14 1 38 46,4 84,4 55 1 

20-40 4,2 7 5 1,9 13 8 10 58 22,7 80,6 28 31 

Amostras B Cu Fe Mn Zn  

       
0-20 0,19 0,9 97 2,3 0,9 

       
20-40 0,16 0,5 59 0,9 <0,3 

       
Resultado de Análise Ambiente Piracicaba, SP 

Amostras pH P  S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V(%) m(%) 

0-20 
5 38 9 3 36 11 <1 25 50 75 67 0 

Amostras B Cu Fe Mn Zn  

       
0-20 0,37 

5,7 
25 

72,4 4,2               
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ANEXO B.  Quadrados médios e respectivas significâncias das análises de variâncias 
conjuntas (ambiente A, B e C), para os oito caracteres relacionados com a qualidade de fruto e 
Produtividade. 

 

Caracter FV GL QM Pr (Chisq) 

PF Ambiente 2 26722  9.136e-07 *** 

 
Residual 

 
961 

 
 

    DF Ambiente 2 566  1.097e-07 *** 

 
Residual 

 
18 

 
 

    CF Ambiente 2 954   8.534e-05 *** 

 
Residual 

 
51 

 
 

    PC Ambiente 2 21453  1.308e-08 *** 

 
Residual 

 
591 

 
 

    EC Ambiente 2 25.77  1.736e-07 *** 

 
Residual 

 
0.83 

 
 

    PP Ambiente 2 74 0.7331685 

 
Residual (MS)  119 

 
 

    RP Ambiente 2 542 1.939e-05 *** 

 
Residual 

 
25 

 
 

    SST Ambiente 2 65 9.392e-14 *** 

 
Residual 

 
1.1 

 
 

    Produtividade Ambiente 2 127.829 2.897e-11 *** 
  Residual 

 
2.634   

PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da casca; PC: peso 
da casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais. 
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ANEXO C. Valores do teste da razão de verossimilhança (LTR) e os respectivos p-valores, 
para os oito caracteres relacionados com a qualidade de fruto e Produtividade.  

 

Caracter LRT p-valor 

PF 71.02254 0 

    
  DF 82.97348 0 

   
   CF 51.6387 6.67E-13 

 
     PC 73.30876 0 

      EC 14.17526 0.000166546 

    
  PP 51.59736 6.81E-13 

   
   RP 29.178 6.60E-08 

 
     SST 4.038603 0.04447062 

    
  Produtividade 49.50987 1.97E-12 

PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da casca; PC: peso 
da casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais. 
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ANEXO D. Correlações genéticas entre os locais A, B e C e respectivos desvios (DS), para 
para os oito caracteres relacionados com a qualidade de fruto e Produtividade. 

 

Caráter Ambiente A B DS C DS 

PF A 1 0.53 0.21 0.78 0.10 

 
B 

 
1 

 
0.91 0.12 

 
C 

   
1 

 DF A 1 0.17 0.25 0.56 0.16 

 
B 

 
1 

 
0.91 0.11 

 
C 

   
1 

 CF A 1 0.34 0.21 0.63 0.14 

 
B 

 
1 

 
0.87 0.09 

 
C 

   
1 

 EC A 1 0.56 0.31 0.79 0.18 

 
B 

 
1 

 
0.90 0.20 

 
C 

   
1 

 PC A 1 0.43 0.21 0.80 0.08 

 
B 

 
1 

 
0.82 0.12 

 
C 

   
1 

 PP A 1 0.89 0.15 0.39 0.20 

 
B 

 
1 

 
0.72 0.20 

 
C 

   
1 

 RP A 1 0.95 0.11 0.71 0.15 

 
B 

 
1 

 
0.55 0.19 

 
C 

   
1 

 SST A 1 0.89 0.11 0.96 0.05 

 
B 

 
1 

 
0.86 0.11 

 
C 

   
1 

 Produtividade A 1 0.53 0.21 0.78 0.10 

 
B 

 
1 

 
0.91 0.12 

  C       1   

PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da casca; PC: peso 
da casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais. 
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ANEXO E. Correlações genéticas entre os oito caracteres relacionados com a qualidade de 
fruto e Produtividade. 

 

Caráter PF DF CF EC PC PP RP SST Produtividade  

PF   1.00 0.69 0.79 0.97 0.88 -0.63 -0.49 1.00 

DF 

  
0.66 0.76 0.92 0.88 -0.49 -0.51 1.00 

CF 

   
0.42 0.73 0.45 -0.52 -0.22 0.55 

EC 

    
0.89 0.44 -0.75 -0.30 0.61 

PC 

     
0.59 -0.80 -0.49 0.95 

PP 

      
0.35 -0.26 0.88 

RP 

       
0.26 -0.38 

SST 

        
-0.85 

Produtividade                  1.00 

PF: peso do fruto; DF: diâmetro do fruto; CF: comprimento do fruto; EC: espessura da casca; PC: peso 
da casca; PP: peso da polpa; RP: rendimento de polpa; SST: sólidos solúveis totais. 
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ANEXO F. Ranqueeamento dos 32 genótipos (incluindo os genitores) mediante a aplicação 
do índice multiplicativo (IM), selecionando a favor do peso da polpa (PP) e contra o peso e a 
espessura da casca (PC e EC)*.  

 

Genótipo PP_BLUP PC_BLUP EC_BLUP 
PP-

lambda 
PC-

lambda 
EC-

lambda 
IM 

49 72,37 164,69 9,73 17,88 68,98 1,73 2133,84 

21 57,54 206,98 10,42 3,05 111,28 2,42 821,33 

107 64,95 138,77 9,24 10,46 43,07 1,24 558,61 

125 57,30 140,56 9,62 2,81 44,86 1,62 204,22 

140 59,30 120,07 8,26 4,81 24,37 0,26 30,48 

122 60,06 101,88 8,31 5,57 6,18 0,31 10,67 

SV3 45,73 98,49 7,87 -8,76 2,79 -0,13 3,18 

154 49,48 104,13 8,28 -5,01 8,43 0,28 -11,82 

20 53,36 122,26 8,64 -1,13 26,56 0,64 -19,21 

151 44,39 102,31 8,29 -10,10 6,61 0,29 -19,36 

44 40,19 86,55 7,83 -14,30 -9,15 -0,17 -22,24 

52 43,65 82,80 7,84 -10,84 -12,90 -0,16 -22,37 

92 50,35 105,01 8,71 -4,14 9,31 0,71 -27,35 

87 46,57 101,57 8,61 -7,92 5,87 0,61 -28,33 

69 44,31 77,39 7,80 -10,18 -18,32 -0,20 -37,29 

100 50,97 110,71 8,95 -3,52 15,01 0,95 -50,20 

110 48,91 116,54 8,50 -5,58 20,83 0,50 -58,13 

115 41,70 110,84 8,37 -12,79 15,14 0,37 -71,65 

152 47,01 122,88 8,46 -7,48 27,18 0,46 -93,52 

145 51,39 129,35 8,97 -3,10 33,65 0,97 -101,19 

76 50,96 117,87 9,31 -3,53 22,17 1,31 -102,50 

91 46,43 107,66 9,14 -8,06 11,96 1,14 -109,86 

138 52,86 133,52 10,04 -1,63 37,82 2,04 -125,76 

150 49,51 120,25 9,13 -4,98 24,55 1,13 -138,14 

68 49,88 120,50 9,35 -4,61 24,80 1,35 -154,32 

2(12) 39,14 105,76 9,13 -15,35 10,06 1,13 -174,51 

93 45,76 78,22 6,48 -8,73 -17,48 -1,52 -231,95 

144 41,75 131,92 8,67 -12,74 36,22 0,67 -309,17 

136 46,68 128,33 9,28 -7,81 32,63 1,28 -326,17 

48 41,69 109,87 10,02 -12,80 14,17 2,02 -366,33 

83 48,40 171,30 10,08 -6,09 75,60 2,08 -957,64 

85 42,59 159,08 10,44 -11,90 63,38 2,44 -1840,19 

* A linha no interior da tabela destaca os seis genótipos considerados superiores  
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ANEXO G. Ranqueamento dos 32 genótipos (incluindo os genitores) mediante a aplicação do 
índice multiplicativo (IM), para a análise em conjunto por ambiente (primeira coluna à izquerda) e 
para cada um dos locais (siguientes colunas à direita).  

 

Análise Conjunta Ambiente A  Ambiente B  Ambiente C 

Ranqueamento Genótipo Ranqueamento Genótipo Ranqueamento Genótipo Ranqueamento Genótipo 

1 49 1 49 1 49 1 49 

2 21 2 21 2 107 2 145 

3 107 3 107 3 87 3 138 

4 125 4 125 4 92 4 76 

5 140 5 83 5 115 5 125 

6 122 6 140 6 2(12) 6 107 

7 SV3 7 20 7 100 7 21 

8 154 8 151 8 140 8 122 

9 20 9 87 9 SV3 9 140 

10 151 10 154 10 122 10 154 

11 44 11 122 11 154 11 69 

12 52 12 91 12 151 12 52 

13 92 13 92 13 150 13 44 

14 87 14 52 14 20 14 92 

15 69 15 152 15 21 15 SV3 

16 100 16 100 16 125 16 68 

17 110 17 69 17 44 17 151 

18 115 18 136 18 152 18 93 

19 152 19 2(12) 19 76 19 110 

20 145 20 115 20 68 20 100 

21 76 21 SV3 21 110 21 20 

22 91 22 145 22 91 22 87 

23 138 23 110 23 138 23 152 

24 150 24 144 24 69 24 91 

25 68 25 150 25 145 25 150 

26 2(12) 26 76 26 52 26 115 

27 93 27 48 27 48 27 144 

28 144 28 68 28 144 28 2(12) 

29 136 29 44 29 136 29 136 

30 48 30 138 30 93 30 48 

31 83 31 93 31 83 31 85 

32 85 32 85 32 85 32 83 
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ANEXO H. Estimativa do valore BLUP (best linear unbiased prediction, melhor predição 
linear não viciada) para os 32 genótipos para cada caráter em estudo, obtidos para o conjunto 
total de ambientes (A, B, C) analizados.  

 

Genotipo PF DF CF EC PC PP RP Produtividade Brix 

20 174.36 70.64 108.74 8.64 122.26 53.36 30.47 3.31 15.48 

21 266.80 78.61 125.87 10.42 206.98 57.54 23.99 4.18 16.00 

44 127.91 64.34 104.40 7.83 86.55 40.19 31.50 1.73 15.40 

48 151.16 66.54 107.10 10.02 109.87 41.69 26.69 1.32 17.32 

49 236.01 75.48 123.32 9.73 164.69 72.37 30.44 4.41 15.71 

52 128.08 62.30 107.55 7.84 82.80 43.65 33.31 0.96 16.59 

68 169.84 69.76 116.61 9.35 120.50 49.88 28.68 1.78 16.24 

69 119.25 63.04 109.91 7.80 77.39 44.31 32.54 0.91 19.15 

76 169.97 70.03 119.65 9.31 117.87 50.96 29.92 1.36 16.12 

83 219.01 71.95 121.84 10.08 171.30 48.40 21.91 2.36 15.67 

85 209.10 71.80 113.99 10.44 159.08 42.59 22.61 3.67 14.67 

87 146.78 65.66 109.03 8.61 101.57 46.57 30.07 0.99 16.31 

91 153.55 68.05 101.67 9.14 107.66 46.43 29.69 1.06 15.85 

92 155.60 66.86 113.03 8.71 105.01 50.35 32.61 1.34 17.08 

93 123.27 63.84 111.69 6.48 78.22 45.76 33.33 1.36 16.85 

100 160.65 69.21 112.08 8.95 110.71 50.97 31.90 1.38 15.55 

107 203.03 71.37 117.51 9.24 138.77 64.95 32.65 3.15 15.83 

110 166.60 70.39 113.18 8.50 116.54 48.91 30.81 2.52 16.91 

115 151.34 66.79 114.27 8.37 110.84 41.70 26.12 1.67 16.13 

122 162.57 68.04 111.96 8.31 101.88 60.06 37.59 1.92 16.96 

125 198.21 73.17 109.71 9.62 140.56 57.30 30.03 2.48 16.17 

136 173.46 69.23 112.86 9.28 128.33 46.68 27.78 2.88 15.38 

138 186.02 71.28 109.67 10.04 133.52 52.86 29.21 2.81 16.99 

140 179.94 72.95 114.02 8.26 120.07 59.30 34.53 3.66 15.22 

144 172.75 70.46 125.07 8.67 131.92 41.75 23.76 1.78 15.74 

145 180.30 72.46 124.05 8.97 129.35 51.39 28.29 1.96 16.79 

150 150.00 65.80 115.18 9.13 120.25 49.51 29.26 3.43 15.31 

151 147.03 67.74 105.32 8.29 102.31 44.39 30.48 2.25 15.91 

152 170.14 69.46 114.10 8.46 122.88 47.01 27.05 3.14 16.11 

154 154.85 68.13 111.67 8.28 104.13 49.48 33.28 1.47 16.57 

2(12) 141.02 66.24 105.53 9.13 105.76 39.14 25.76 1.14 18.19 

SV3 144.06 67.87 108.59 7.87 98.49 45.73 32.03 2.60 14.90 
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ANEXO I. Estimativa do valor BLUP (best linear unbiased prediction, melhor predição 
linear não viciada) para os 32 genótipos para cada caráter em estudo no ambiente A.  

 

Ambiente A 

Genotipo PF DF CF EC PC PP RP Produtividade Brix 

20 178.00 71.51 110.00 8.38 119.36 58.11 30.86 2.36 15.10 

21 340.34 84.76 134.53 10.96 270.56 63.54 25.61 6.45 15.34 

44 105.57 61.33 99.87 7.62 71.67 33.31 30.78 1.15 14.96 

48 141.44 65.37 105.22 9.64 101.73 39.73 27.22 1.34 16.75 

49 270.44 77.02 127.63 9.74 182.18 87.03 31.26 4.57 15.10 

52 128.63 64.97 111.67 7.88 85.16 42.57 31.77 0.64 16.25 

68 154.77 67.90 112.42 9.09 110.51 44.75 28.63 1.64 15.80 

69 99.73 63.38 109.75 7.87 63.16 44.77 31.94 0.96 18.56 

76 147.80 66.01 116.98 9.31 105.09 42.77 29.26 1.30 15.64 

83 236.32 73.58 121.33 9.99 176.00 57.78 24.47 2.06 15.17 

85 225.78 74.02 116.02 9.73 165.40 39.45 24.08 3.72 14.20 

87 136.78 65.88 108.96 8.60 94.20 46.90 30.24 1.02 15.80 

91 140.44 67.11 99.41 8.73 95.87 44.24 29.72 1.23 15.39 

92 142.94 64.87 108.81 8.69 96.57 48.05 32.43 1.51 16.63 

93 105.15 64.14 111.35 6.72 64.23 46.14 32.48 1.33 16.33 

100 156.92 69.65 112.62 8.95 109.63 51.49 31.87 1.36 15.06 

107 235.72 76.15 125.12 9.39 160.21 77.47 33.42 3.77 15.17 

110 198.06 78.00 120.34 8.91 145.51 52.44 30.55 2.82 16.42 

115 155.58 67.52 113.05 8.65 109.60 47.41 28.22 1.59 15.80 

122 147.29 66.62 109.43 8.01 91.71 55.71 36.11 1.55 16.48 

125 217.50 75.40 114.80 9.48 154.01 62.68 30.41 2.10 15.53 

136 146.32 66.19 106.48 8.83 101.48 45.41 29.48 1.27 14.69 

138 162.96 67.73 109.12 9.84 115.54 48.59 30.01 1.80 16.54 

140 181.61 74.62 115.21 8.62 122.03 61.00 34.48 2.80 14.85 

144 146.52 66.91 117.45 8.53 110.01 36.69 24.79 1.10 15.42 

145 148.49 68.19 117.11 8.78 103.92 43.76 28.17 1.83 16.27 

150 167.98 65.71 113.99 9.15 119.15 49.27 29.70 2.35 14.68 

151 124.39 64.31 100.94 8.15 84.78 39.81 30.68 1.68 15.40 

152 200.98 75.65 119.25 8.87 147.28 53.62 27.83 3.16 15.47 

154 138.07 65.86 104.65 8.32 93.79 44.70 32.67 1.34 16.18 

2(12) 129.03 66.43 105.81 9.04 99.58 39.90 27.28 1.15 17.63 

SV3 127.08 64.86 104.68 7.47 86.26 41.49 31.76 2.34 14.27 
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ANEXO J. Estimativa do valor BLUP (best linear unbiased prediction, melhor predição 
linear não viciada) para os 32 genótipos para cada caráter em estudo no ambiente B.  

 

Ambiente B 

Genotipo PF DF CF EC PC PP RP Produtividade Brix 

20 153.55 66.64 105.20 8.31 107.73 51.09 33.16 1.44 15.49 

21 180.48 69.24 115.08 8.94 124.01 53.99 26.92 0.65 15.75 

44 130.68 64.39 104.11 7.82 85.98 39.34 31.86 0.90 15.45 

48 143.52 64.93 107.23 9.52 101.61 42.62 27.83 0.65 17.35 

49 178.86 69.60 115.71 8.86 121.40 63.82 34.39 1.26 15.80 

52 122.98 59.89 102.59 7.52 76.69 43.73 33.05 0.69 16.47 

68 158.71 67.52 115.70 8.90 109.29 51.13 30.08 0.79 16.32 

69 126.20 61.67 107.13 7.54 81.51 44.54 34.41 0.55 19.04 

76 160.48 68.89 117.01 8.55 107.06 50.13 30.10 0.68 16.10 

83 174.39 67.10 117.65 9.31 132.14 44.96 24.99 0.98 15.72 

85 167.47 66.67 108.39 9.75 123.94 40.42 23.06 1.13 14.55 

87 139.84 63.54 106.32 8.18 93.48 46.20 32.43 0.57 16.28 

91 147.45 65.85 101.74 8.82 103.08 46.93 31.13 0.54 15.88 

92 145.24 65.58 112.71 8.27 93.40 49.35 35.86 0.61 17.05 

93 128.19 62.24 108.76 6.55 81.93 45.61 35.05 0.67 16.81 

100 145.77 65.87 108.25 8.39 95.19 49.76 35.12 0.68 15.57 

107 156.43 64.98 108.67 8.44 98.77 59.60 38.89 0.82 15.91 

110 131.88 62.75 104.36 7.66 81.00 45.82 33.57 0.84 16.70 

115 137.20 64.06 112.75 7.78 96.61 43.39 31.05 0.78 15.82 

122 152.71 66.09 110.67 8.24 95.20 57.18 39.68 0.87 16.98 

125 159.01 67.62 102.95 8.91 105.91 52.32 33.01 1.00 16.28 

136 166.49 67.80 113.27 8.99 122.84 48.35 31.92 1.52 15.56 

138 171.11 69.49 106.81 9.36 118.57 52.65 33.07 1.25 17.00 

140 153.90 67.78 109.24 7.61 95.01 56.64 39.86 1.46 15.08 

144 164.23 68.93 125.15 8.32 122.63 41.51 24.15 0.96 15.72 

145 172.66 70.72 124.60 8.58 124.46 49.38 28.04 0.83 16.73 

150 152.33 63.80 113.01 8.44 103.95 51.36 32.62 1.46 15.33 

151 144.91 66.98 104.41 8.04 98.55 44.56 32.78 1.02 15.99 

152 136.25 62.90 107.43 7.50 89.87 45.17 29.46 1.08 16.07 

154 147.14 66.60 111.93 7.90 95.08 48.18 35.70 0.70 16.49 

2(12) 136.98 63.96 103.11 8.57 95.56 40.76 28.98 0.61 18.11 

SV3 141.94 66.85 109.86 8.08 94.93 47.43 34.58 1.07 14.82 
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ANEXO K. Estimativa do valor BLUP (best linear unbiased prediction, melhor predição 
linear não viciada) para os 32 genótipos para cada caráter em estudo no ambiente C.  

 

Ambiente C 

Genótipo PF DF CF EC PC PP RP Produtividade Brix 

20 191.52 73.78 111.01 9.01 139.69 50.88 27.39 6.13 15.85 

21 279.57 81.84 128.01 11.29 226.37 55.09 19.45 5.45 16.91 

44 147.46 67.30 109.22 8.14 102.01 47.92 31.86 3.13 15.79 

48 168.53 69.34 108.86 11.07 126.27 42.72 25.01 1.98 17.85 

49 258.74 79.81 126.63 10.42 190.48 66.26 25.66 7.39 16.21 

52 132.65 62.05 108.40 7.95 86.55 44.63 35.13 1.56 17.05 

68 196.04 73.84 121.73 10.06 141.69 53.75 27.34 2.89 16.62 

69 131.81 64.07 112.84 8.01 87.49 43.60 31.27 1.22 19.83 

76 201.61 75.19 124.95 9.89 141.44 59.97 30.39 2.09 16.63 

83 246.33 75.17 126.54 11.11 205.76 42.47 16.27 4.03 16.13 

85 234.07 74.70 117.55 11.29 187.89 47.88 20.70 6.17 15.25 

87 163.73 67.55 111.80 9.09 117.02 46.60 27.53 1.37 16.85 

91 172.75 71.20 103.86 9.79 124.02 48.12 28.22 1.39 16.29 

92 178.60 70.14 117.58 9.32 125.05 53.65 29.55 1.88 17.55 

93 136.47 65.14 114.95 6.31 88.51 45.53 32.47 2.08 17.42 

100 179.25 72.10 115.37 9.53 127.32 51.67 28.71 2.11 16.02 

107 216.95 72.98 118.73 9.80 157.33 57.78 25.65 4.85 16.40 

110 169.87 70.42 114.84 8.73 123.10 48.47 28.31 3.89 17.60 

115 161.23 68.80 117.00 8.79 126.31 34.28 19.08 2.65 16.76 

122 187.72 71.41 115.80 8.81 118.73 67.31 36.98 3.33 17.43 

125 218.12 76.49 111.39 10.33 161.77 56.91 26.67 4.33 16.70 

136 207.57 73.69 118.85 10.01 160.66 46.29 21.95 5.84 15.90 

138 224.00 76.62 113.07 11.06 166.46 57.34 24.54 5.37 17.43 

140 204.32 76.44 117.62 8.62 143.18 60.26 29.25 6.72 15.72 

144 207.49 75.53 132.61 9.26 163.12 47.03 22.34 3.29 16.08 

145 219.74 78.46 130.44 9.60 159.68 61.05 28.66 3.23 17.37 

150 187.09 67.88 118.54 9.64 137.64 47.89 25.47 6.46 15.91 

151 171.80 71.94 110.60 8.67 123.61 48.79 27.97 4.05 16.34 

152 173.19 69.84 115.63 8.55 131.49 42.24 23.87 5.17 16.79 

154 179.33 71.93 118.42 8.68 123.51 55.55 31.48 2.38 17.04 

2(12) 157.05 68.33 107.67 9.75 122.14 36.77 21.01 1.66 18.82 

SV3 163.17 71.90 111.24 8.33 114.28 48.26 29.75 4.39 15.61 

 




