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DESEMPENHO AGRONÔMICO E REAÇÃO À VIROSE DO 

ENDURECIMENTO DOS FRUTOS DE PROGÊNIES DE MARACUJAZEIRO-

AZEDO NO DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMO 

A cultura do maracujá é uma das mais importantes dentre as fruteiras cultivadas 

no Brasil, apesar de apresentar sérios problemas fitossanitários. O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a produtividade e a reação de genótipos de maracujazeiro-azedo à 

virose do endurecimento dos frutos, causada pelo Cowpea aphid-borne mosaic vírus 

(CABMV), no Distrito Federal. Os experimentos foram realizados na Fazenda Água 

Lima, para a avaliação da produtividade e reação a virose causada pelo CABMV, e na 

Estação Experimental da Biologia, para a avaliação das progênies, em casa de 

vegetação, quanto à incidência e severidade ao CABMV em mudas. O experimento 

conduzido na Fazenda Água Limpa teve o seguinte delineamento experimental: blocos 

casualizados, com 14 tratamentos (os genótipos) e quatro repetições, sendo a parcela útil 

constituída por oito plantas. Os genótipos estudados foram: PCF2, EC-RAM, AR01, 

AR02, MAR20#36, MAR20#46, AP1, FP01, FB200, RC3, GA2, MAR20#03, 

MAR20#23 e MAR20#09. Realizaram-se 50 colheitas em que foram determinados os 

seguintes parâmetros: produtividade (kg/ha), massa média dos frutos (g); classificação 

dos frutos em cinco classes (primeira, 1B, 1A, 2A e 3A) de acordo com o diâmetro; 

número de frutos por hectare e coloração da casca (amarelo rosa ou roxo). Na avaliação 

geral, houve um maior rendimento dos genótipos PCF-2 (43.288 kg/ha), EC-RAM 

(40.673 kg/ha) e AR01 (40.603 kg/ha). O PCF-2 produziu a maior quantidade de frutos 

(456.208 frutos/ha), estatisticamente superior aos demais. Com o EC-RAM foi obtida a 

maior produtividade de frutos rosa (23.161 kg/ha) e roxo (10.169 kg/ha). Todos os 

genótipos apresentaram maior produção de frutos de cor amarela. Para a virose, foram 

observadas a severidade e incidência em dois períodos distintos: de fevereiro a maio de 

2008 e de dezembro de 2008 a março de 2009. No primeiro período de avaliação, todos 

os genótipos foram considerados moderadamente suscetíveis a virose CABMV. Porém, 

no segundo período, apenas os genótipos MAR20#03, PCF-2, AR01, AR02, 

MAR20#46 foram considerados moderadamente suscetíveis e os demais, suscetíveis ao 
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CABMV. No segundo experimento, as progênies dos genótipos avaliados em campo 

foram usadas para testes sob condições controladas em casa de vegetação, com uso de 

isolados do vírus CABMV. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, 

em arranjo de parcela subdividida, sendo as parcelas formadas pelas quatro épocas de 

avaliação e as subparcelas, por 12 genótipos, totalizando-se 48 tratamentos, com quatro 

repetições. Avaliou-se a incidência e a severidade da virose, nos seguintes genótipos: 

Rubi Gigante, Gigante Amarelo, GA2, EC-L-7, EC-3-0, MAR20#19, MAR20#34, 

MAR29#09, MAR20#41, Redondão, FB200 e AR02. Todos os genótipos foram 

considerados Medianamente Suscetíveis (MS). Rubi Gigante apresentou as menores 

médias de severidade (nota 1,55) e incidência do vírus em folha (55,67%), enquanto a 

menor incidência em planta (79,12%) foi verificada com o  genótipo MAR20#19.  

 

Palavras-chave: Passiflora edulis, maracujá azedo, doenças, virose, CABMV, 

melhoramento, resistência, produtividade.  
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AGRONOMIC PERFORMANCE AND REACTION TO WOODINESS VIRUS 

IN SOUR PASSION FRUIT GENOTYPES IN FEDERAL DISTRICT. 

  

ABSTRACT 

The passion fruit is one the most agricultural products in Brazil. However it has 

serious fitossanitary problems. This work was carried out in order to evaluate passion 

fruit genotypes and reaction to the cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) in the 

Federal District. Two experiments were performed. The first one was carried out at 

Água Limpa farm, University of Brasília, Brasília, Brazil, to evaluate the agronomic 

performance and reaction of different passionfruit genotypes to the virus. This 

experiment used a design with randomized blocks with 14 treatments (genotypes), four 

replication and, 8 plants per plot was used. Fourteen genotypes were evaluated: PCF2, 

EC-RAM, AR01, AR02, MAR20#36, MAR20#46, AP1, FP01, FB200, RC3, GA2, 

MAR20#03, MAR20#23 e MAR20#09. The parameters considered, after fifty harvests 

were: yield (Kg/ha), average fruit weight, number of fruits and peel color. The incidence 

(number of symptomatic leves) and severity (level of mosaic, blisters and 

malformation) were evaluated in two periods: from February to May, 2008; and from 

December, 2008, to March, 2009. The highest yields were obtained for the PCF-2 

(43.288 kg/ha), EC-RAM (40.673 kg/ha) e AR01 (40.603 kg/ha). The PCF-2 produced 

the biggest number of fruits, 456.208 fruits/ha. The EC-RAM had the biggest yield of 

pink fruits (23.161 kg/ha) and purple (10.169 kg/ha). All the genotypes had a bigger 

yield of yellow fruits than Pink and purple. All the genotypes were considered 

moderately susceptible in the first period. The second one only the MAR20#03, PCF-2, 

AR01, AR02, MAR20#46 was considered moderately susceptible, the orders was 

susceptible. The second experiment was made in the Biology Experimental station in 

the University of Brasilia and used a design with randomized blocks with four 

repetition, 12 genotypes (Rubi Gigante, MAR20#09, MAR20#19, MAR20#34, 

MAR29#41, ARO2, GIGANTE AMARELO, EC-L-7, EC-3-0, REDONDÃO, FB200) 

and 6 different times of evaluating. All the genotypes were considerate Medium 

Susceptible (MS). The Rubi Gigante had the best results to severity (grade 1,55) and 

incidence to the virus in leaves (55,67%) and MAR20#19 the best in the incidence in 

plants (79,12%).  
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INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura é um dos mais atrativos investimentos da agricultura brasileira, 

devido às condições de clima favoráveis do país, o que permite a produção de frutas 

durante o ano inteiro, sendo capaz de gerar renda em áreas relativamente pequenas 

(Nascimento, 2003).  

Mudanças nos padrões de demanda da sociedade, tanto em nível doméstico 

brasileiro quanto no exterior, acompanhadas pelo progresso tecnológico, têm permitido 

o crescimento do mercado de frutas e derivados a taxas superiores a dos demais 

produtos alimentares (Lima, 2001). A fruticultura representa 25% do valor de produção 

agrícola nacional e anualmente são produzidos 30 milhões de toneladas de frutas 

(Reinhardt, 1996).  

O Brasil é superavitário na balança comercial da fruticultura desde 1999. Em 

2007, o país registrou receita de US$ 642,7 milhões, quando produziu 918 mil toneladas 

de frutas, gerando um saldo positivo da ordem de US$ 430 milhões naquele ano. As 

principais frutas exportadas foram: uva, melão, maçã, e limão (Anuário Brasileiro da 

Fruticultura, 2008).  

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas (Lima et.al., 2008), atrás 

apenas da China e da Índia. Porém, ocupa apenas a 15ª colocação no mercado 

internacional de exportadores de frutas (Anuário Brasileiro da Fruticultura, 2008).  

Dentre as diversas frutas que projetam o Brasil na posição de grande produtor 

mundial, encontra-se o maracujá (Passiflora spp.), que encontra-se em franca expansão 

no país. O cultivo comercial é baseado no maracujá-azedo (P. edulis Sims f. flavicarpa 

Deg), que representa 97% da área plantada, e no maracujá doce (P. alata Dryand), que é 

uma das espécies nativas do Brasil (Oliveira, 1980; Teixeira, 1994; Lima, 2001, Melleti 

et.al., 1992; Silva et. al., 2004). A área colhida com essa fruta foi de 46.866 ha em 2007 

(IBGE, 2009). 

A produção nacional de maracujá foi de 664.286 toneladas de frutos em 2007, 

com produtividade de 14,17 t/ha (IBGE, 2009). Esta produtividade é considerada baixa, 

frente ao potencial da cultura que está em torno de 30 a 35 t/ha. Vários fatores 
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influenciam para isso, como: cultivo de variedades ou linhagens inadequadas (Junqueira 

et.al., 1999) e principalmente os problemas fitossanitários (Dos Anjos et. al., 2001). 

Dentre as doenças, a bacteriose, causada por Xanthomonas axonopoidis pv. passiflorae 

e a virose causada pelo Cowpea aphid-borne mosaic virus se destacam entre as 

principais moléstias que afetam a cultura e podem causar perdas de 50 a 80% no 

rendimento do maracujá (Kitajima e Rezende, 2001). 

Apesar da franca expansão da área cultivada no país, as pesquisas com a cultura 

não têm acompanhado esse incremento. O desenvolvimento de pesquisas, 

principalmente, na área de melhoramento genético, visando maior produtividade, 

melhor qualidade de frutos e resistência a doenças é de extrema importância para o 

incremento da cultura (Viana, 2007). 

As soluções mais viáveis para o controle das doenças estão baseadas no manejo 

integrado, que devem seguir as diretrizes da Produção Integrada de Frutas (PIF), e o uso 

de variedades resistentes. Neste contexto, trabalhos de melhoramento genético têm sido 

conduzidos pela Universidade de Brasília, Embrapa e empresas estaduais de pesquisa 

agropecuária, visando a obtenção de materiais com resistência aos principais patógenos 

da cultura. 

Diante do exposto, torna-se imprescindível a obtenção de variedades e híbridos 

mais produtivos e resistentes às doenças mais comuns e que causam prejuízo ao 

maracujazeiro. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

produtividade e a reação de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deg.) ao vírus do endurecimento dos frutos, em condições de campo 

e de casa de vegetação.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A cultura do maracujazeiro 

 

As espécies de maracujá pertencem à família Passifloraceae, composta por 19 

gêneros. Grande parte das espécies, cerca de 400, pertence ao gênero Passiflora. No 

Brasil, ocorrem aproximadamente 130 espécies desta família e o País pode ser 

considerado um dos centros de diversidade (Bernacci et al., 2005). 

Há duas variações existentes em Passiflora edulis: uma forma de fruto roxo, 

Passiflora edulis Sims. e outra de fruto geralmente amarelo, Passiflora edulis f. 

flavicarpa. Ambas as formas são encontradas no estado silvestre (Junqueira et al., 

2005). As divergências ecológicas e reprodutivas entre estas variações deixam dúvidas 

sobre a sua ancestralidade e até se pertencem à mesma espécie (Vanderplank, 1991; 

citado por Cunha et al., 2004.1).  

Oliveira & Ruggiero (2005) indicam que o maracujazeiro-amarelo e o roxo 

pertencem à mesma espécie, pois descendentes híbridos entre as duas formas são férteis 

e normais.  Porém, Faleiro et al. (2005) trabalhando com marcadores moleculares 

(RAPD) chegaram à conclusão de que P. edulis e P. edulis f. flavicarpa silvestres são 

tipos bastante distintos e não têm ligação entre si.  

Botanicamente, o maracujá-azedo é caracterizado como planta trepadeira, 

perene, lenhosa, de crescimento rápido e contínuo, podendo atingir de 5 a 10 m de 

comprimento. Possui sistema radicular pivotante, pouco profundo e apresenta o maior 

volume de raízes concentrado entre 0,30 e 0,45 m de profundidade, em um raio de 

0,60m a partir do tronco (Medina et al., 1980; Manica 1981; Cunha et al., 2004a). 

O caule é cilíndrico, vigoroso, semi-flexivel, lenhoso e bastante lignificado, 

diminuindo o teor de lignina à medida que se aproxima do ápice da planta. As folhas 

são simples e alternadas, possuindo na fase juvenil das plantas a forma ovalada e, na 

fase adulta, a forma digitada ou lobada. As gavinhas são modificações foliares que 

servem para prender a planta aos suportes, sendo freqüentemente solitárias nas axilas 

das folhas (Ruggiero et al., 1996; Cunha et al., 2004a). 
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As flores geralmente nascem a partir da 5ª axila das folhas dos ramos novos. 

Aquelas que emergem das folhas são grandes, vistosas completas, solitárias, axilares e 

protegidas na base por três brácteas foliáceas de forma laminar. O cálice é herbáceo ou 

subcarnoso, com cinco sépalas e corola com cinco pétalas livres ou unidas na base. 

Estas são de coloração branca, amarelada, azulada ou purpúrea e de consistência 

carnosa. Os elementos do perianto na parte basal da flor formam uma taça (o hipanto) 

conforme descrevem Cereda & Vasconcellos (1991) (citado por Abreu, 2006; Manica, 

1997).  

O ovário é supero e unilocular com três placentas parietais. As anteras 

apresentam deiscência longitudinal com grão-de-pólen de cor creme, viscoso, grande e 

pesado, condição desfavorável à polinização pelo vento (Cereda & Vasconcellos, 1991; 

citado por Abreu, 2006; Manica, 1997).  

A flor apresenta tubo andrógino de onde saem os estames, normalmente, em 

número de cinco, de cujo ápice saem os estigmas. O centro da flor contém o 

androginóforo bem desenvolvido. Possui três estiletes livres ou conatos na base e o 

androceu formado por cinco estames com detalhes roxos, pétalas e sépalas brancas 

(Matsumoto & São José, 1991; Cunha et al., 2004a; Bruckner et al., 2005).  

Para a região do Distrito Federal e do entorno, as primeiras flores surgem de 120 

a 180 dias após a emergência. Abrem-se a partir do meio-dia e se fecham por volta das 

vinte horas, sendo que o máximo de abertura no mesmo dia ocorre por volta das treze 

horas, decrescendo rapidamente, até as dezoito horas. Tanto as flores do maracujazeiro-

roxo, quanto às do maracujazeiro-amarelo, abrem-se apenas uma única vez, exalando 

um forte aroma e produzindo bastante néctar (Ruggiero, 1987; Matsumoto & São José, 

1991; Manica, 1997; Junqueira et al., 1999).  

A reprodução do maracujá amarelo é dependente de polinização cruzada, pois 

suas flores apresentam diferentes graus de auto-incompatibilidade. A polinização é 

realizada principalmente por abelhas mamangavas (Xylocopa spp.), que são as mais 

eficientes, devido ao seu tamanho, visto que insetos menores apenas coletam o néctar 

sem obrigatoriamente polinizar o estigma (Melleti, 2003). A polinização manual 

também é utilizada quando a presença de insetos polinizadores é reduzida (Gris JR, 

1973).  
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O melhor momento para a polinização é quando o estilete curva-se totalmente 

após a antese, dessa forma apresentando três tipos de flores: totalmente curvos; 

parcialmente curvos; e sem curvatura, sendo que, no último caso, as flores não 

frutificam, mesmo com polinização manual (Ruggiero et al., 1976, citado por Cunha et 

al., 2004.b). 

A auto-incompatibilidade é um mecanismo que mantém alto grau de 

heterozigose. Esta pode ser: gametofítica, quando o grão de pólen carrega um alelo 

também presente no estigma e que inibe o desenvolvimento do tubo polínico; 

esporofítica, semelhante à anterior, mas determinada pelo genótipo da planta mãe do 

grão de pólen (Cunha et al., 2004.b; Brukner et al., 2005). Em maracujazeiro, a auto-

incompatibilidade é do tipo homomórfica, ou seja, sem diferença nas estruturas florais 

(Bruckner et al., 2005) e esporofítica, de herança monofatorial em que é possível a 

autofecundação quando as flores estão na pré-antese.  

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

fruto, no ápíce do antigo androginóforo. O fruto do maracujazeiro tem a forma ovóide 

ou globosa, com polpa mucilaginosa. A casca é coriácea, quebradiça e lisa, protegendo 

o mesocarpo, no interior do qual estão às sementes. O fruto leva em torno de 60 a 80 

dias para se desenvolver e isso é dependente de uma polinização eficiente (Ruggiero, 

1987; Manica, 1997; Cunha et al., 2004 a).  

Baixas frutificações estão relacionadas ao ataque de pragas, incidência de 

doenças, deficiências nutricionais, condições climáticas adversas, mas principalmente à 

eficiência da polinização. As mamangavas são geralmente, reconhecidas como os mais 

efetivos polinizadores naturais do maracujá (Medina, 1980). 

O maracujazeiro-amarelo se desenvolve bem nas regiões tropicais e subtropicais, 

onde o clima é tipicamente quente e úmido. Os principais elementos climáticos no 

desenvolvimento da planta são: temperatura, precipitação, umidade relativa e 

luminosidade. Estes fatores podem tanto influenciar a longevidade e o rendimento, 

quanto favorecer a incidência de pragas e doenças (Cunha et al, 2004a).  

Segundo Cunha et al. (2004.a) os parâmetros climáticos ideais para produção de 

maracujá são: temperatura entre 21°C e 23°C, demanda de água entre 800 a 1500mm, 

cerca de 11 horas de luminosidade por dia, baixa incidência de ventos fortes e altitude 
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entre 100 a 1000 metros acima do nível do mar. Ainda de acordo com esses autores, 

temperaturas baixas retardam o crescimento e reduzem a absorção de nutrientes pela 

planta. Além disso, o pegamento dos frutos também é afetado, tanto por dias 

excessivamente quentes, quanto frios. Pouca disponibilidade de água induz à 

paralisação das atividades vegetativas, ao passo que a luminosidade inadequada reduz a 

formação de flores e frutos. 

Para Manica (1981), os solos mais indicados para a cultura são os arenosos ou 

levemente argilosos (de preferência os argilo-arenosos), profundos e bem drenados. 

Devem ser evitadas inundações do solo, mesmo que parcialmente, pois a umidade nas 

raízes favorece o ataque de patógenos causadores de podridões nas raízes e o 

enfraquecimento das plantas, podendo ocasionar morte.  

 

Melhoramento Genético do Maracujazeiro  

 

Embora o Brasil ocupe posição de liderança no cenário mundial no que se refere 

à produção de maracujá há escassez de literatura, principalmente, na área do 

melhoramento genético. As doenças causadoras do definhamento precoce e as moléstias 

radiculares, entre outras, além das pragas (insetos e ácaros) são os principais problemas 

dos plantios de maracujá e contribuem fortemente para o caráter nômade dessa cultura 

(Cunha et al., 2004b). 

Segundo Cunha et al. (2004b) a aplicação de métodos de seleção no 

melhoramento genético de maracujá não tem ocorrido de forma sistematizada, ainda que 

a espécie ofereça condições para o uso de diversos métodos. Além disso, são 

encontrados poucos dados sobre parâmetros genéticos. Esses autores argumentam, 

ainda, que a conservação de germoplasma em coleções é imperativa, assim como é 

recomendável a ampliação da base genética por meio de introdução de novos materiais 

de outros países.  

O melhoramento do maracujazeiro tem sido direcionado para os frutos e está 

focalizado em três características muito importantes: melhoria da qualidade, para 

atender às exigências do mercado; aumento na produtividade para atendimento da 
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demanda e resistência às principais doenças na cultura (Pio Viana &Gonçalves, 2005; 

Meletti et al., 2005).  

De acordo com Melleti et al. (2000), observa-se grande variação nos frutos, 

exigindo do produtor a classificação pós-colheita. A classificação agrega valor ao 

produto, que pode levar ao aumento de 150% no seu preço final. Por isso, a existência 

de uma cultivar uniforme representaria, em curto prazo, incremento significativo na 

renda do produtor.  

Em termos de qualidade, uma variedade para comercialização in natura deve 

apresentar: frutos grandes, ovais e com boa aparência; boa resistência ao transporte e à 

perda de qualidade durante o armazenamento. A incorporação dessas características ao 

fruto pode resultar em elevado valor comercial no mercado (Oliveira & Ferreira, 1991; 

Bruckner, 1997). Se o objetivo for o desenvolvimento de material para a agroindústria, 

os frutos devem apresentar: casca fina, cavidade interna completamente preenchida (alto 

rendimento de polpa), maior acidez, coloração da polpa constante e alto teor de sólidos 

solúveis, acima de 13ºBrix (Bruckner, 1997; Meletti et al, 2005). 

O desenvolvimento de cultivares de plantas alógamas se dá pelo aumento da 

freqüência de genes favoráveis (através de seleção em massa ou pela seleção com teste 

de progênie), ou pela exploração do vigor híbrido ou heterose - explorado por meio de 

híbridos e variedades sintéticas (Bruckner, 1997; Cunha et al, 2004.2; Bruckner et al., 

2005).  

A seleção em massa é favorável para caracteres de fácil mensuração e com 

considerável herdabilidade. Seria um eficiente método para produção, formato do fruto, 

teor de suco, teor de sólidos solúveis e vigor vegetativo. Já o teste de progênie pode ser 

realizado com progênies de meios-irmãos ou de irmãos completos. O primeiro processo 

pode ser facilmente obtido com coleta de um fruto por planta selecionada, já que se 

obtém cerca de 300 sementes por fruto. No entanto, o teste de progênie com irmãos 

completos necessita da realização de polinização controlada entre plantas selecionadas 

(Bruckner, 1997, Melleti et al., 2005). 

Maluf et al. (1989), ao estudar o ganho genético de seleção clonal, verificaram 

que existe uma grande variação genética para produção total e peso médio de frutos, 

visto que, foi estimada uma alta herdabilidade. Ao avaliar sólidos solúveis, observou-se 
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herdabilidade moderadamente elevada, sujeita a consideração genótipo x época de 

amostragem. A herdabilidade estimada para porcentagem de polpa foi inferior àquela 

para sólidos solúveis, porém, foi menos influenciada pela época de amostragem. Ainda 

de acordo com estes autores, maiores ganhos médios são esperados, por seleção direta, 

para produtividade total, precocidade e para peso de fruto do que para teor de sólidos 

solúveis ao considerar a magnitude das estimativas de herdabilidade e dos coeficientes 

de variação genéticos.  

A heterose é melhor explorada em híbridos F1, mas híbridos duplos ou triplos 

são também usados para reduzir o custo com sementes. São obtidos através de linhagens 

endogâmica selecionadas, variedades de polinização aberta ou clones. Em 

maracujazeiro, as linhagens endogâmicas poderão ser obtidas por meio de cruzamentos 

entre plantas irmãs, retro-cruzamento ou autopolinização no estádio de botão. A 

autofecundação proporciona maior endogamia (Bruckner, 1997). 

Melleti et al. (2005) afirmam que a maioria dos híbridos interespecíficos obtidos 

apresenta problemas de desenvolvimento, esterilidade masculina, baixa viabilidade 

polínica ou dificuldade em florescer. Sendo assim, esse método não tem sido explorado 

de forma adequada em nenhum programa de melhoramento.  

Segundo Ramalho (2000) outro método de melhoramento é a seleção recorrente, 

que envolve a obtenção das progênies, sua avaliação e o intercruzamento das melhores. 

O "polycross" (policruzamento) é um método de cruzamento que favorece a 

recombinação do material genético. Cada clone é circundado pelo maior número 

possível de genótipos diferentes dele, o que favorece o cruzamento em alógamas e 

maximiza a probabilidade de haver novas combinações genéticas. Tratando-se de 

maracujazeiro, pode-se tentar viabilizar o policruzamento seguido de seleção recorrente. 

Um programa de seleção recorrente exige atenção a dois aspectos fundamentais. 

O primeiro consiste na avaliação das progênies retiradas de cada população. Esta deve 

ser realizada com o maior critério, e, se possível, utilizar mais de um ambiente para se 

identificar, de forma eficiente, as progênies com as melhores combinações alélicas. O 

segundo aspecto consiste no intercruzamento das progênies selecionadas. Este deve 

utilizar um esquema que permita o máximo de recombinação e que seja viável do ponto 

de vista prático (Ramalho et al., 2000). 
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Bruckner (1997) cita, além desses métodos, que tanto a propagação vegetativa, 

quanto a auto-incompatibilidade poderão ser aproveitadas no desenvolvimento de 

cultivares para essa cultura. A primeira é interessante, segundo ele, por proporcionar 

seleção para produtividade e qualidade dos frutos, e a segunda, pois poderá ser 

empregada na produção de híbridos ou variedade incompatíveis, desde que haja 

aprofundamento dos estudos sobre os alelos autocompatíveis. 

As linhas de pesquisa atualmente em desenvolvimento direcionam-se para a 

obtenção de cultivares resistentes as doenças, seja incorporando genes de resistência nas 

cultivares comerciaias ou pela obtenção de novas cultivares. Os patógenos mais visados 

para os programas de melhoramento são os de ocorrência generalizada no país, dos 

quais, podem ser destacados: virose do endurecimento dos frutos (woodiness), 

bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) e fusariose (Fusarium 

oxysporum) (Melleti et. al., 2005). 

Como centro de origem de grande número de espécies e maior centro de 

distribuição geográfica do gênero Passiflora, o Brasil é detentor de valiosa variabilidade 

genética para ser utilizada como fonte de germoplasma para os programas de 

melhoramento (Melleti et al., 2000). Apesar disso, poucos são os relatos sobre o 

assunto. 

Para se desenvolver uma variedade é preciso conhecer e explorar 

convenientemente a variabilidade genética disponível (Melleti et al., 2000). Espécies de 

maracujá como Passiflora setacea, P. cincinatta, P. caelurea, P. incarnata, P. 

maliformis, P. foetida, P. nítida e P. quadrangularis ainda são inexploradas. Entretanto, 

acredita-se que estas poderão proporcionar importantes contribuições no 

desenvolvimento do melhoramento genético do maracujazeiro cultivado, por apresentar, 

dentre outras características: resistência a doenças e pragas, longevidade, adaptação a 

condições adversas de clima, período de florescimento ampliado (Melleti et al, 2005). 

Algumas espécies de passiflora nativa do Brasil possuem características 

interessantes que poderiam ser introduzidas no maracujazeiro comercial. Elas  

apresentam resistência a certas doenças e pragas e algumas são espécies 

autocompatíveis (como P. tenuifila Killip, P. cf. elegans Mast., P. capsularis L., P. 

villosa Vell., P. suberosa L., P. morifolia Mast. e P. foetida). Tais características são de 

grande importância, uma vez que possibilitariam o aumento da produtividade com 
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redução dos custos com mão-de-obra para a polinização manual e menor impacto 

negativo causado pelas abelhas-africanas (Junqueira et al., 2005).  

Junqueira et al. (2005) consideram que outra característica interessante é a 

presença de androginóforo mais curto que reduz a distância do estigma em relação à 

coroa em algumas espécies silvestre. Isso facilita a polinização por insetos menores. 

Esses autores relatam as espécies de passiflora silvestres Passiflora caerulea L., P 

nitida Kunth, P. laurifolia L. e alguns acessos de P. suberosa, P. alata, P. coccinea, P. 

giberti e P. setacea, como resistentes a morte precoce e a outras doenças causadas por 

patógenos do solo. Algumas dessas espécies poderão ser usadas em cruzamentos com P. 

edulis f. flavicarpa produzindo sementes férteis.  

 

Doenças relacionadas ao maracujazeiro 

 

O acréscimo na área cultivada com maracujazeiro tem permitido o aumento dos 

problemas fitossanitários a ponto de reduzir significativamente o tempo de exploração 

econômica da cultura (Martins et al., 2006). Em algumas regiões, o seu cultivo pode, 

inclusive, ser inviabilizado (Santos Filho et al., 2004; Sousa, 2005). 

Segundo Junqueira et. al. (2005), as doenças e as pragas são os principais 

problemas para o desenvolvimento dessa cultura, pois tem prejudicado a produtividade 

de cultivos instalados, ameaçando a expansão da cultura ao provocar prejuízos 

excessivos e induzindo, os produtores, ao uso indiscriminado de defensivos agrícolas. A 

saída para esse problema está na obtenção de variedades resistentes às principais 

moléstias. Adicionalmente, cabe direcionar esforços no sentido de se conhecer a 

etiologia de novas doenças e incrementar a pesquisa de novas fórmulas de produtos 

químicos fitossanitários (Santos Filho et al., 2004). 

Dentre as doenças que possuem potencial de prejudicar a produção comercial da 

cultura, citam: a verrugose ou cladosporiose (Cladosporium herbarum Link.), a 

antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.) e a septoriose (Septoria passiflora 

Lown.), de origem fúngicas; a bacteriose, causada por Xanthomonas axonopodis pv. 

passiflorae e, finalmente, as  de causa virótica, como  o endurecimento do fruto, 
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associado a duas espécies de vírus (Passionfruit woodiness virus – PWV) e (Cowpea 

aphid-borne mosaic vírus - CABMV) (Miranda, 2004; Laranjeira et al., 2005).  

Segundo (Bruckner & Otoni, 1999), o manejo integrado, em conformidade com 

as diretrizes preconizadas pela Produção Integrada de Frutas (PIF), pode ser uma das 

soluções viáveis ao controle de doenças, com o uso de variedades resistentes já 

existentes no mercado e aquelas a serem obtidas com os diversos trabalhos realizados 

por várias instituições públicas e particulares de pesquisa do Brasil.   

 

Verrugose 

A verrugose, também conhecida como cladosporiose é causada pelo fungo C. 

herbarum, patógeno que pode ser disperso pelo vento, respingos de chuva e mudas 

doentes. A doença é mais severa em condições de alta umidade, com temperaturas 

amenas. Ocorre em todas as áreas produtoras do Brasil e tem provocado danos 

significativos, quando não controlada, pois afeta o desenvolvimento dos tecidos jovens, 

tenros reduzindo a produção (Medina, 1980; Oliveira et al., 2001; Fisher et al., 2005; 

Yamashiro, 1991).  

A verrugose ataca tecidos novos, seja das folhas, gavinhas, ramos, flores ou 

frutos. De acordo com Fischer et al. (2005), surgem nas folhas manchas pequenas, 

inicialmente, translúcidas que se desenvolvem para necróticas. Pode-se observar um 

centro verde-acizentado que corresponde à frutificação do fungo. Lesões que se 

desenvolvem próximas ou sobre a nervura podem causar sua deformação ou 

encarquilhamento e, quando em estágio avançado, há rompimento do tecido no centro 

da mancha (perfuração na folha).  

Nos ramos, as lesões se transformam em cancros de aspecto alongado e 

deprimido, podendo formar um calo cicatricial. Com isso, os ramos se tornam fracos e 

quebradiços à ação do vento. Nos frutos, o sintoma principal é a verrugose, 

caracterizada pelo desenvolvimento de tecido corticoso e saliente sobre as lesões 

inicialmente planas, reduzindo o valor comercial dos mesmos, embora as sementes e a 

qualidade do suco não sejam afetadas (Oliveira et al., 2001; Fisher et al., 2005; 

Negreiros et al., 2004; Santos Filho et al., 2004). 



 
 

12 
 

Os ramos e ponteiros apresentam lesões semelhantes aos das folhas, que com o 

desenvolvimento da doença se transformam em cancros de aspecto alongado e 

deprimido. Nos frutos, observa-se a formação de lesões circulares levemente 

deprimidas, que crescem e se tornam corticosas, salientes e de coloração pardacenta, na 

casca. Sintomas semelhantes podem ser observados nas sépalas de botões ou de flores 

abertas como descrito por diversos autores (Medina, 1980; Yamashiro, 1991; Oliveira et 

al., 2001; Fisher et al., 2005; Negreiros et al., 2004; Santos Filho et al., 2004).  

 

Septoriose 

Segundo Santos Filho et al. (2004), essa doença é causada pelo fungo Septoria 

passiflorae Lown, cuja ocorrência vem sendo registrada em várias regiões produtoras. 

Porém, somente esporadicamente chega a causar danos significativos principalmente em 

viveiros e lavouras, onde o controle químico para prevenção de epidemia de doenças 

fúngicas é deficiente (Fischer et al., 2005; Dias, 2000).  

Pinto (2002), em seu trabalho sobre reação de genótipos de maracujazeiro ao 

vírus do endurecimento do fruto e à septoriose, relatou que o ritmo de crescimento do 

fungo, em casa de vegetação, é rápido e sua disseminação, extremamente fácil em 

ambientes com excessiva umidade e material vegetal novo.  

Os primeiros sintomas são observados nas folhas, que são os órgãos mais 

afetados. Inicialmente, observam-se manchas distintas, amplamente esparsas, regulares 

de forma circular ou levemente angular, medindo cerca de 1-4 mm de diâmetro, 

limitadas por uma linha mais escura. A infecção pelo fungo pode ocorrer em qualquer 

estágio de desenvolvimento da planta, sendo que, na área foliar, as lesões possuem 

forma de halo com contorno amarelado. Uma única lesão é suficiente para ocasionar a 

queda da folha (Fischer et al., 2005).  

A intensidade elevada da doença pode levar à desfolha, que pode ser geral, se 

atingir cerca de 20% da área foliar, resultando na queda dos frutos e, em casos ainda 

mais severos, na morte do ponteiro. Nos frutos a infecção, que pode ocorrer em 

qualquer estágio de desenvolvimento, gera lesões de coloração pardo-claras, com halo 

esverdeado, medindo até 3 mm de diâmetro, as quais podem coalescer e cobrir áreas 
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extensas, ocasionando desenvolvimento ou amadurecimento irregular (Fischer et al., 

2005; Dias, 1990; Bueno et al., 2006).  

Para o controle da doença, vem sendo recomendado: pulverizações preventivas, 

com fungicidas cúpricos protetores; práticas culturais como o plantio em fileiras duplas 

e poda de limpeza; instalação de viveiros de mudas longes de lavouras adultas e 

contaminadas. O uso de genótipos resistentes, embora recomendado, ainda não é 

possível, pois faltam fontes conhecidas de resistência. Porém, considerando a grande 

variabilidade genética entre os genótipos de maracujazeiro, a obtenção de cultivares 

resistente constitui-se em campo de pesquisa muito promissor (Pinto, 2002; Santos 

Filho et al., 2004; Fischer et al., 2005). 

 

Antracnose 

O agente da antracnose é o fungo Colletotrichum gloeosporioides Penz. uma 

espécie anamórfica (assexuada) do  fungo Glomerella cingulata que pertence à classe 

Coelomycetes, ordem Melanconiales, da família Melanconiaceae. Essa doença está 

disseminada em todas as regiões de cultivo no Brasil, bem como em outros países. 

Ataca, principalmente, os frutos desenvolvidos. É a mais importante doença pós-

colheita da cultura e reduz o período de conservação dos frutos. Assume maior 

importância quando as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento da 

infecção, ou seja, alta umidade e temperatura entre 22°C e 28°C, pois seu controle 

torna-se difícil. Quando ocorre associado com a mancha bacteriana, o problema pode 

ser agravado (Fischer et al., 2005; Santos Filho et al., 2004). 

Todos os órgãos da parte aérea da planta – ramos, gavinhas, folhas, botões 

florais e frutos - podem ser afetados. (Santos Filho et al., 2004). O fungo sobrevive em 

restos culturais e tecidos infectados na própria planta. Sua dispersão, dentro da lavoura, 

ocorre por respingos de água. Os períodos favoráveis ao aparecimento e 

desenvolvimento da doença são aqueles chuvosos, quando ocorre o ativo crescimento da 

planta (Fischer et al., 2005). Nas folhas, as manchas inicialmente medem 

aproximadamente 5,0 mm de diâmetro, de aspecto circular e circundado por bordos 

verde-escuros. No centro pode ser notar pontos pretos, que são as frutificações do fungo 

(Ruggiero et al., 1996; Santos Filho et al., 2004). 
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 Segundo Ruggiero et al. (1996) os sintomas nos ramos consistem no 

aparecimento de manchas de coloração verde intenso, que evoluem para necrose 

alongada no sentido longitudinal do ramo e que mais tarde se aprofundam, podendo 

envolver toda a circunferência e resultar no secamento do ponteiro. Intensa desfolha 

também é observada nesta fase da doença. Em ramos mortos, pode-se observar a 

frutificação do patógeno. 

Segundo Goes (1998), as flores afetadas são abortadas e os frutos em formação 

caem prematuramente, além de apresentarem manchas que evoluem da aparência oleosa 

para a pardacenta, com a formação de tecido corticoso, deprimido e murcho. Nos frutos 

maduros, verificam-se manchas deprimidas de coloração escura que afetam a polpa, 

muitas vezes apresentando-se na forma de podridão mole e provocando queda dos frutos 

(Pio-Ribeiro & Mariano, 1997).  

Santos Filho et al. (2004) relatam que a podridão pode atingir a parte interna do 

fruto com fermentação da polpa, que ocasiona a murcha e a posterior queda dos 

mesmos. Ainda, de acordo com estes autores, a doença pode ser confundida com a 

bacteriose; entretanto C. gloeosporioides ataca preferencialmente as folhas e ramos 

novos. 

Entre as diversas medidas de controle para a antracnose, está o considerado 

preventivo, como a adesão de sementeiras e o plantio de mudas sadias, podas de 

limpeza, eliminação de restos culturais, aplicação de fungicida a base de cobre, enxofre 

ou ditiocarbamatos, além do controle biológico pelo uso de antagonistas. Sendo estes 

em sua grande maioria considerados seguros, quanto aos problemas ambientais e a 

saúde humana (Fishcer et al., 2005; Santos Filho et al., 2004). 

Fusariose 

A doença é causada pelos fungos Fusaium oxysporum sp. passiflorae e 

Fusarium solani. O primeiro patógeno é exclusivo de Passifloraceae, e infecta diversas 

espécies desta família, exceto as P. alta, P. setacea e P. giberti. Porém, F. solani é um 

fungo polífago, que afeta um número grande de gêneros de plantas (Santos Filho et al., 

2004; Yamashiro, 1991).   

O F. oxysporum apresenta em meio de cultura BDA, coloração branca, com 

variações para as cores vinho e violeta, após 14 dias de cultivo. Possui microconídios 
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ovais, levemente curvados. Os clamidósporos são globosos, foram dos isoladamente ou 

em pares. O F. solani apresenta em meio de cultura, uma colônia de cor branco-

acizentada, com áreas de cor verde-limo, que são locais de maior concentração de 

esporos. Os microconídios são cilíndricos (Santos Filho et al., 2004). 

O principal sintoma para o F. oxysporum pv. passiflorae é um murchamento dos 

ramos ponteiros, que pode ocorrer em diferentes épocas do ano e em qualquer etapa do 

ciclo de vida da planta, principalmente, a partir do primeiro ano. A planta apresenta uma 

murcha generalizada e as folhas que permanecem aderidas tomam a forma de cartucho, 

necrosam e expressam coloração ferruginosa e pardacenta. A evolução da doença dura 

um período de duas semanas que pode ser menor em condições de chuva e calor (Santos 

filho et al., 2004) Este fungo penetra preferencialmente pelas raízes e deteriora 

inicialmente a casca (Yamashiro, 1987). 

O F. solani não possui ação sistêmica como o F.oxysporum pv. passiflorae. O 

sintoma é caracterizado pela formação de cancros nos tecidos do colo e das raízes das 

plantas. Os sintomas iniciais são rachaduras isoladas na casca, que coalescem e que 

poderão deixar o tecido vascular exposto. As raízes não são afetadas, podendo 

permanecer intactas, porém posteriormente poderão apodrecer (Santos Filho et al., 

2004). 

A doença ocorre em reboleiras, disseminando-se de uma planta para outra de 

forma radial, sendo mais rápida em solos arenosos, encharcados e ricos em matéria 

orgânica. A faixa de temperatura ideal está entre 20 a 25ºC. As recomendações de 

controle são: retirada de sementes de boas matrizes (existe possibilidade de transmissão 

vai semente), instalar pomares em terrenos pouco arenosos, manter uma boa drenagem 

do solo, controle químico e a utilização de porta enxertos resistentes (Santos Filho et al., 

2004). 

 

Bacteriose 

São relativamente poucos os relatos de bacteriose na cultura do maracujazeiro, 

porém é de ocorrência generalizada e, freqüentemente, está associada a outras doenças, 

podendo causar danos consideráveis. Afeta a parte área da planta e ocasiona sintomas 

como: manchas e murchas em folhas e frutos, dificultando a sua comercialização. 
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Entretanto, em alguns pomares de maracujá, a bacteriose não provoca danos.  Este fato 

tem sido explicado pela variabilidade genética do patógeno, formas  de manejo da 

cultura e condições ambientais que afetam o desenvolvimento da doença (Miranda, 

2004). 

Essa doença é causada pela bactéria Xanthomonas campestris pv. passiflorae, 

constatada no Brasil, em 1967, em cultivos comerciais paulistas. Atualmente, sua 

ocorrência já foi constatada nos principais estados produtores de maracujá (Santos Filho 

et al., 2004; Fischer et al., 2005). Recebe denominações distintas, como mancha 

bacteriana, crestamento bacteriano, mancha angular ou cancro bacteriano (Miranda 

2004).  

X. campestris pv. passiflorae, em meio de cultura forma  colônias de coloração 

amarelo brilhante, mucoides, circulares e convexas. Possui forma de bastonete, gram 

negativa e monótrica, ou seja, possui um único flagelo, cuja finalidade é a locomoção 

em meios aquosos, facilitando sua disseminação por toda a planta, tanto de forma epífita 

quanto sistêmica. A coloração amarela em meio de cultura é devido à produção da 

substância xanthomonadina (Miranda, 2004). 

Os sintomas foliares iniciam-se na forma de manchas pequenas, encharcadas, 

oleosas, translúcidas, freqüentemente localizadas próximos às nervuras, com halos 

visíveis, podendo ocorrer o enegrecimento vascular a partir dos bordos. Com a evolução 

da doença, essas manchas tornam-se lesões marrons, deprimidas, sobretudo na face 

dorsal da folha, de formato variado, raramente circulares, com tamanho médio de 3 a 4 

mm, podendo coalescer em grandes áreas necrosadas e causando seca total da folha. Já 

nos frutos, os sintomas são lesões pardas ou esverdeadas, oleosas, circulares ou 

irregulares, com margens bem definidas, podendo coalescer. São, geralmente 

superficiais podem, no entanto, penetrar até as sementes, inutilizando o fruto para o 

consumo (Pio Ribeiro & Mariano, 1997; Santos Filho et al., 2004; Fischer et al., 2005). 

A partir das lesões foliares, a infecção pode se tornar sistêmica e atingir os 

ramos, que sofrem seca progressiva, apresentando caneluras longitudinais 

acompanhadas de escurecimento dos feixes vasculares. Cortes transversais de ramos e 

pecíolos infectados, se comprimidos, apresentam exsudação de pus bacteriano 

(Malavolta Junior, 1998, citado por Sousa, 2005). 
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Segundo Junqueira et al. (2003), a bacteriose uma vez instalada no pomar, torna-

se de difícil controle, sendo requeridas medidas como tratos culturais, controle químico 

e genético. Utilizando-se dessas três medidas de controle sob condições de cerrado tem-

se obtido resultados satisfatórios para o maracujazeiro-amarelo, porém não para o 

maracujazeiro-doce. Estes mesmo autores observaram que a bactéria pode sobreviver 

em restos de cultura e em condições de cerrado ela pode ser vista de forma endêmica, 

sobre várias espécies de Passiflora nativas, entre as quais, P. alata, P. cincinnata e P. 

amethystina. 

Martins (2006) destaca que X. campestris pv. passiflorae pode sobreviver em 

sementes e material vegetativo infectados, constituindo estes veículo para sua 

disseminação. Entre as condições favoráveis à doença, citam-se ambientes chuvosos 

com alta umidade e temperatura em torno de 35°C. De acordo com esta autora,  o uso de 

sementes e mudas sadias, bem  como  a aplicação quinzenal de cúpricos e bactericida 

Agrimicina, são as medidas de controle indicadas.  

 

Vírus do endurecimento dos frutos 

Doenças viróticas, notadamente o endurecimento dos frutos (Passionfruit 

Woodiness Virus – PWV - e Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus - CABMV), têm 

causado prejuízos às lavouras de maracujazeiro no Brasil e no mundo, reduzindo 

produtividade e exigindo efetivo controle fitossanitário, muitas vezes comprometendo a 

renda do produtor (Miranda, 2006; Kitajima et al., 1986).  

De acordo com Dos Anjos et al., (2001) e Leão (2001) nove vírus foram 

relatados infectando maracujazeiro em condições naturais, dos quais cinco estão 

presentes no Brasil: o vírus do endurecimento dos frutos (Passionfruit woodiness virus - 

PWV), o vírus do mosaico do pepino (Cucumber mosaic vírus – CMV), o vírus do 

mosaico amarelo do maracujazeiro (Passionfruit yellow mosaic vírus – PFYMV), vírus 

do mosaico do maracujá roxo (Granadilla mosaic vírus – GMV) e o vírus do 

enfezamento do maracujazeiro (Passionfruit vein-clearing rhabdovirus – PFVCV). 

Acreditava-se, até o início da década de 1990, que a única espécie de potyvírus 

causadora dessa doença em maracujazeiro fosse o PWV. Contudo, ficou constatado que 

na África do Sul a doença é causada por uma estirpe do CABMV (Sithole-Niang et al., 
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1996, citado por Nascimento, 2004). Estudos recentes com base em análises 

comparativas da seqüência de nucleotídeos do gene e de aminoácidos do peptídeo da 

capa protéica do PWV demonstraram que este possui alta identidade (superior a 85%) 

com o South african passiflora vírus (SAPV) e o Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(Costa, 1996, citado por Viana, 2007). O SAPV é uma estirpe do CABMV (Van 

Regenmortel etal., 2000). 

Dessa forma o endurecimento dos frutos pode ser causado tanto pelo PWV 

quanto pelo CABMV. Ambos pertencem ao gênero Potyvirus, da família Potyviridae. 

Os potyvirus possuem partículas alongadas e flexuosas, com 690-760 nm de 

comprimento por 11-16 nm de largura. O genoma é constituído por um RNA de fita 

simples, sentido positivo, com aproximadamente 10.000 nucleotídeos (Van 

Regenmortel et al., 2000). 

Estudos realizados por Braz et al. (1998) (citado por Nascimento, 2004) 

constataram que diversos isolados de potyvírus causadores do endurecimento dos frutos 

do maracujazeiro, provenientes dos principais estados produtores de maracujá no Brasil 

(São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Pará, 

além do Distrito Federal) e previamente classificados como PWV com base em 

características biológicas e sorológicas, também constituem uma estirpe do CABMV. 

Sendo assim, o CABMV é hoje a principal espécie do gênero Potyvírus causadora desta 

doença no Brasil. Essa informação é de grande importância para a pesquisa voltada para 

a busca de estirpes atenuadas do vírus para proteção cruzada, e em programas de 

melhoramento genético visando à resistência ao endurecimento dos frutos.  

Segundo Dos Anjos et al. (2001) e Di Piero (2006), o PWV é disseminado de 

forma não persistente e não circulativa por insetos da família Aphidedae: Aphis gossypii 

e Mysus perssicae. Além dessa forma, o vírus pode ser também transmitido por enxertia 

de material infectado. Porém, afirmam os autores, não por semente. Di Piero et al. 

(2006) afirmam que Aphis gossypii coloniza cerca de uma centena de espécies vegetais, 

sua reprodução é enorme (podendo ocorrer por partenogênese) e ocasiona danos diretos 

a diversas culturas na decorrência do seu ataque. A transmissão do vírus ocorre na 

picada de prova, porém não colonizam o maracujazeiro.  

Pode-se observar através de relatos que os esforços realizados na área de 

fitotecnia relacionados ao controle de doenças precisam estar associados a estudos 
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genéticos, com o intuito de obter uma efetiva melhoria da produção e melhor aceitação 

do produto, principalmente in natura no mercado interno e externo (Matta, 2005). 

Para Junqueira et al. (2000), as medidas de controle mais comuns para essa 

doença são: plantio de mudas sadias, arranque das plantas doentes à medida que 

aparecerem e eliminação de hospedeiros alternativos (Crotalarea juncea, C. striata, 

Glycine max, Phaseolus lunatus cvs. Fava Branca e Fava Jackson, P. vulgaris, 

Curcubita pepo cv. Caserta)  do vírus causador da doença. Outras viroses de menor 

importância ocorrem também na região. 

Na Austrália, o controle do endurecimento dos frutos tem sido alcançado através 

da utilização de híbridos de maracujá roxo com amarelo tolerante à doença. No Brasil, o 

Instituto Agronômico de Campinas lançou, em 2000, uma cultivar tolerante (híbrido 

entre o maracujá-marelo IAC 277 e uma variedade de maracujá-roxo nativo) de frutos 

rosados, denominados maracujá maçã. Porém, esta cultivar produz frutos pouco 

apreciados no mercado, devido a sua coloração rosada, formato arredondado, peso 

inferior ao maracujá amarelo e menores dimensões (Faleiro et al., 2005). 

 

Quantificação de doenças de plantas 

A quantificação de doenças ou patometria é o processo pelo qual os sintomas 

são mensurados e expressos em unidades que permitam comparações objetivas. 

Medidas subjetivas são de pouca valia. O seu objetivo precípuo é fornecer dados 

quantitativos que permitam: estimar a extensão dos danos e realizar estudos de perda, 

comparar a eficiência de sistemas de controle, realizar estudos básicos de ecologia do 

fitopatógeno e epidemiologia, comparar seleções e variedade em programas de 

melhoramento (Laranjeira, 2005). 

Existem quatro medidas básicas que podem ser usadas na quantificação de 

doenças, que são: incidência, severidade, intensidade e densidade do patógeno. A 

avaliação está diretamente ligada à decisão de quais aspectos serão analisados. Os 

principais métodos de avaliação são: freqüência de amostras doente, escalas 

diagramáticas e chaves descritivas (Laranjeira, 2005). 

A severidade é a porcentagem da área ou volume de tecidos da planta coberto 

por sintomas (Bergamin Filho & Amorim, 1996; Laranjeira, 2005). É a variável mais 
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utilizada para quantificar doenças foliares e, em geral, é avaliada visualmente, sendo 

estimativas subjetivas. A grande vantagem de se quantificar essa variável é a capacidade 

de expressar o dano real causado pelos patógenos, e caracterizar o nível de resistência 

da planta estudada. Porém é um método trabalhoso e demorado, subjetivo e muito 

dependente da acurácia do avaliador e da escala (Bergamin Filho & Amorim, 1996). 

A incidência é o percentual de plantas doentes em uma população. Sua principal 

vantagem é a rapidez de execução, reprodutibilidade dos resultados e permite realizar 

curvas de progresso da doença (Bergamin Filho & Amorim, 1996). 

A curva de progresso de doença mostra o desenvolvimento de uma epidemia 

num período de tempo (Madden, 1980) e é considerada a melhor representação da 

epidemia (Bergamin Filho, 1995). Através dela, a interação entre patógeno, hospedeiro 

e ambiente pode ser caracterizada e, com isso, avaliar as diferentes e possíveis 

estratégias de controle. 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE 14 GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO 

AZEDO NAS CONDIÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 Rodrigo Marques de Mello, José Ricardo Peixoto, Fábio Gelape Faleiro, Nilton Tadeu 

Vilela Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa, Rafael Brugger da Bouza. 

Resumo   

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de 14 genótipos de 

maracujazeiro azedo cultivados no Distrito Federal. Utilizou-se delineamento de blocos 

casualizados com 14 tratamentos (genótipos) e 04 repetições, constituindo-se a parcela 

útil, oito plantas, em um total de 1111 plantas por ha. Foram avaliados os seguintes 

genótipos: PCF-2, EC-RAM, AR-01, AR-02, MAR20#36, MAR20#46, AP-1, FP-01, 

FB-200, RC-3, GA-2, MAR20#03, MAR20#23 e MAR20#09. Os parâmetros 

analisados após 50 colheitas foram: produtividade (Kg/ha), massa média de frutos, 

número de frutos e coloração da casca. Na avaliação geral, houve maior rendimento dos 

genótipos PCF-2 (43.288 kg/ha), EC-RAM (40.673 kg/ha) e AR-01 (40.603 kg/ha). O 

PCF-2 produziu a maior quantidade de frutos, estatisticamente superior aos demais, 

456.208 frutos/ha. Com o EC-RAM obteve-se a maior produtividade de frutos rosa 

(23.161 kg/ha) e roxo (10.169 kg/ha). Todos os genótipos apresentaram maior produção 

de frutos de cor amarela, seguido por cor rosa e roxo. As correlações que se mostraram 

positivamente muito fortes foram: número total de frutos X produtividade total; 

produtividade total X número de frutos 1B; número de Frutos de primeira X número de 

frutos 1B e produtividade de primeira; Produtividade de primeira X produtividade 1B. 

As correlações que se mostraram muito fortes negativamente foram: porcentagem de 

frutos amarelos X porcentagem de frutos rosa e roxo. 

Palavras-chave: Passiflora edulis Sims, P. edulis Sims f. flavicarpa Deg, 

produtiividade, classificação. 
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AGRONOMIC PERFORMANCE OF PASSION FRUIT GENOTYPES 

CULTIVATED IN FEDERAL DISTRICT, BRAZIL 

 Rodrigo Marques de Mello, José Ricardo Peixoto, Fábio Gelape Faleiro, Nilton Tadeu 

Vilela Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa, Rafael Brugger da Bouza. 

Abstract   

This work was carried out in order to evaluate the yield of 14 genotypes, 

cultivates in Federal District, Brazil. Experiments consisted of 14 treatments in a 

randomized complete block design, with 4 replications in plots with 8 plants, making up 

1111 plants/ha. Fourteen genotypes were assessed: PCF-2, EC-RAM, AR-01, AR-02, 

MAR20#36, MAR20#46, AP-1, FP-01, FB-200, RC3, GA2, MAR20#03, MAR20#23 e 

MAR20#09. A harvesting 50 times fruit were evaluated for: yield (Kg/ha), average fruit 

weight, number of fruits and peel colors. The highest yields were obtained for the 

genotypes PCF-2 (43.288 kg/ha), EC-RAM (40.673 kg/ha) e AR-01 (40.603 kg/ha). 

Among them, PCF-2 produced the higher number of fruits, 456.208 fruits/ha. The EC-

RAM was superior to  the others genotypes regarding to yield of pink fruits (23.161 

kg/ha) followed by purple (10.169 kg/ha). All the genotypes resulted in high yield of 

yellow fruits than pink and purple. Positive correlation was observed between the 

following amount of total fruits x total production; total production x amount of 1B 

fruits; number of first fruits x number of fruits 1B and first production. 

Palavras-chave: Passiflora edulis Sims, P. edulis Sims f. flavicarpa Deg, productivity 
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Introdução 

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá (Matta, 2005; Lima et al., 

2006). A área de produção nacional em 2007 foi de 46.866 ha, sendo o total dessa área 

aproximadamente 30% superior ao ano de 2005, em que se produziu maracujá em 36 

mil hectares. (IBGE, 2009). 

A principal região produtora de maracujá, em 2007, foi o Nordeste, com 30.888 

ha colhidos e produção de 421.437 t de frutos (produtividade de 13,70 t/ha), o que 

corresponde a 63% da produção nacional (664.200 toneladas). O principal expoente 

dessa cultura foi o Estado da Bahia, com produção de 289.886 t em uma área produtiva 

equivalente a 17.559 ha. A região Sudeste obteve a maior produtividade por área 

colhida, 19.512 t/ha. A área plantada no Distrito Federal foi de apenas 149 ha, em 2007, 

resultando em uma produção de 2280 t de frutos (15.30 t/ha). Isto representou pouco 

mais de 0,34% da produção nacional (IBGE, 2009). 

A produtividade média nacional oscilou de 11,34 t/ha, em 1994, com ligeira 

redução para 9,21 t/ha em 1996 e posterior aumento, até alcançar 14,17 t/ha em 2007 

(Lima et al., 2006). A produtividade do maracujazeiro pode variar entre 5 a 45 t de 

frutos/ha/ano (Vallini et al., 1976). A média brasileira (aproximadamente 14 t/ha) é 

considerada baixa frente ao seu potencial que está em torno de 30 a 35 t/ha. Vários 

fatores contribuem para isso, principalmente o fitossanitário (Dos Anjos et al., 2001).  

Lima & Borges (2002) classificam os fatores externos e internos aqueles que 

influenciam no crescimento e na produção do maracujazeiro. Os fatores internos são 

relacionados com características genéticas da planta, enquanto os externos se referem às 

condições edáficas, ambientais, agentes bióticos e à ação do homem que interfere nesses 

fatores. Junqueira et al. (1999) citam, dentre outros fatores responsáveis pela baixa 

produtividade observada na cultura, o cultivo de variedades ou linhagens inadequadas.  

Segundo São José (1994), a colheita do maracujá-amarelo inicia-se do quinto ao 

décimo mês após o plantio, estendendo-se por 06 a 12 meses por ano. O período de 

colheita que concentra a maior quantidade de frutos vai de janeiro a março, no Centro-

Oeste e Sudeste (Ruggiero, 1987). 

Segundo Durigan et al. (2004) não existem normas ou regulamentos técnicos 

oficiais para a qualidade dos frutos do maracujá, apenas padrões relacionados ao 
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diâmetro, peso, cor, textura, teor de sólidos solúveis e acidez. Outro índice, citado por 

esses autors, é a intensidade de coloração roxa ou amarela da casca: verde-maduro 

(coloração totalmente verde), meio maduros (cerca de 60% da casca verde) e frutos 

maduros (casca com coloração totalmente amarela ou roxa).  

Diante do exposto, a seleção de cultivares de maracujazeiro-azedo que 

apresentem boa produtividade e qualidade de frutos é de fundamental importância para 

o desenvolvimento da cultura no País. Seguindo este propósito, o presente trabalho 

objetivou avaliar o desempenho agronômico de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo 

cultivados no Distrito Federal. 
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Material e Métodos 

O experimento foi realizado na fazenda Água Limpa, Universidade de Brasília, 

localizada na Vargem Bonita, Distrito Federal. A área experimental situa-se em latitude 

de 16º Sul, longitude de 48º Oeste e altitude de 1.100 m. O clima da região é do tipo 

AW, caracterizado por chuvas concentradas no verão, de outubro a abril e invernos 

secos, de maio a setembro (Melo, 1999), como mostrado na Tabela 1.1. 

Tabela 1. 1 Dados médios de temperaturas máxima e mínima, precipitação, umidade 

relativa do ar e radiação solar, coletados na Estação Climatológica da Fazenda Água 

Limpa (FAL-UnB), ano de 2008. 

 

Ano Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

Precipitação 

(mm) 

Umidade 

Relativa 

(%) 

Radiação 

(LV) 

 Média Média Total Média Média 

2006 26,8 14,0 1500,3 76,5 326,1 

2007 28,3 13,4 1043,2 71,2 370,6 

2008 31,7 16,7 1477,5 74,3 352,8 

 

Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com 14 tratamentos (genótipos) 

e 04 repetições, sendo a parcela útil constituída por oito plantas, em arranjo de parcela 

subdividida. O experimento foi conduzido sob irrigação suplementar. Os genótipos 

avaliados constam da Tabela 1.2. 
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Tabela 1. 2 Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados na Fazenda Água Limpa, 

Distrito Federal. Universidade de Brasília, anos de 2007 e 2008. 

Genótipos 

MAR 20#03 Yellow Máster FB – 200 

MAR 20#09 EC-RAM 

MAR 20#23 RC – 3 

MAR 20#36 PCF – 2 

MAR 20#46 AP – 1 

AR – 01 GA – 2 

AR – 02 FP – 01 

 

Os materiais, utilizados neste experimento, denominadas por MAR 20#03, MAR 

20#09, MAR 20#46, MAR 20#36, MAR 20#23 foram obtidos por seleção massal de 

plantios comerciais contendo nove materiais superiores, considerando os aspectos de 

produtividade, qualidade dos frutos e resistência aos fitopatógenos. Eles são 

procedentes do município de Araguari – Minas Gerais (Tabela 1.3). Os demais 

genótipos foram obtidos conforme a Tabela 1.4. 
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Tabela 1. 3 Genótipos cultivados em pomares comerciais no município de Araguari 

(MG) utilizados na seleção massal. 

1 Maguary `Mesa 1` 

2 Maguary `Mesa 2` 

3 Havaiano 

4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 

5 Seleção DF 

6 EC-2-O 

7 F1 (Marília x Roxo Australiano), 

8 F1 [Roxo Fiji (introdução das ilhas Fiji) x Marília]; 

9 RC1 [F1 (Marília (seleção da Cooperativa Sul Brasil de Marília – SP) 

x Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)]. 
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Tabela 1. 4 Procedência de oito genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no Distrito 

Federal, Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade da Agronomia e Medicina 

Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 2007 e 2008. 

Genótipos Origem 

Yellow Máster FB - 200 Cultivar comercial 

AR – 01 Híbrido (RC1) polinização controlada entre as cultivares 

Marília x Roxo Australiano, retrocruzado para Marília. 

AR – 02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de 

uma população de Roxo Australiano 

AP – 1  Cultivar obtida do cruzamento entre tipos de maracujá-

marelo de alta produtividade, selecionados em pomar 

comercial. 

EC-Ram Híbrido entre roxo australiano (P. edulis) x P. edulis f. 

flavicarpa. 

GA – 2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente 

FP – 01 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção individual, 

com características de tolerância a fotoperíodos menores 

PCF – 2 P. edulis f flavicarpa x P. setacea, geração RC3 

RC-0-3 Híbrido de seleção recorrente (Passiflora edulis f 

flavicarpa x P. setacea) 

 

O experimento foi conduzido em solo do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, 

fase argilosa, profundo, com boa drenagem e baixa fertilidade natural. A análise de solo 

apresentou os seguintes resultados: Al (0,05 meq); Ca+Mg (1,9 meq); P (4,5 ppm); K 

(46 ppm); pH 5,4 e saturação de Al 4%. A calagem foi feita na área e 1 kg de 

superfosfato simples foi incorporado por cova.  
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As irrigações de suplementação foram realizadas da seguinte forma: 7 horas de 

irrigação e um turno de dois dias. A média de aplicação de água foi de 1,8 litros por 

metro linear por hora.  

As mudas foram obtidas em casa de vegetação, por meio de semeadura realizada 

em 10 de junho de 2006, em sacos plásticos com 1L de capacidade, contendo terra 

peneirada. O transplante para o campo realizou-se em 20 de Setembro de 2006. 

Utilizou-se o espaçamento 3 x 3 metros, totalizando-se 1111 plantas por hectare.  

A adubação foi realizada por meio da aplicação de 700 g se superfosfato simples 

e 200g de calcário dolomítico por cova, por ocasião do plantio, e quatro adubações de 

cobertura, inicialmente em intervalo de 15 dias, com 200g de sulfato de amônio e 100g 

de cloreto de potássio; no  período  de  dezembro de 2006 a maio de 2007, foi realizada, 

a cada 15 dias, a adubação de produção (Tabela 1.5).  Os níveis de adubação de potássio 

e nitrogênio utilizados nesta etapa foram: 100g de sulfato de amônio (20g de N) mais 70 

g de cloreto de potássio (40g de K2O). Para a adubação de fósforo, aplicaram-se 650 

g/cova de superfosfato simples (equivalente a 117g de P2O5) em fevereiro de 2007 e 

250g/cova do mesmo adubo (equivalente a 45g P2O5), em novembro de 2008 (Tabela 

1.6). As adubações de cobertura foram realizadas em círculo, à distância de 40 cm a 50 

cm do colo da planta superficialmente. Porém, o superfosfato simples foi incorporado 

no solo. Entre setembro e novembro de 2008, foi realizada aplicação de adubo via 

fertirrigação (Tabela 1.7), da seguinte forma: 62,5 g/cova de uréia (equivalente a 30 

g/cova de nitrogênio), 100 g/cova de cloreto de potássio branco (60 g/cova de K2O) e 

200 g/cova de nitrabor (30 g/cova de N, 40 g/cova de Ca e 0,4 g/cova de boro). 

Também se realizou adubação foliar com 4-16-16 NPK mais micro, à dosagem  

de 600 mL em 20 L de água, totalizando a aplicação de 140 litros/ha de calda, com 

bomba costal, nas seguintes  datas: 16 de agosto de 2007 e 25 de julho de 2008.  

Os defensivos utilizados foram: Deltametrina (conforme indicação do 

fabricante) em dezembro de 2006, para o controle de lagartas (Dione juno juno e 

Agraulis vanillae vanillae); Deltametrina (Decis) 500 ml/ha adicionado de 1L/ha de 

óleo mineral Assist, em julho de 2008, para controle de percevejo, além de acaricida   a 

base de clorpirifós (Vexter) a 100 ml/ha combinado  com óleo mineral (iharol) (1L/ha), 

em outubro de 2007 e setembro de 2008. Finalmente, o controle de plantas daninhas nas 

linhas foi feito com aplicação de glifosato. 
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Tabela 1. 5 Adubações de cobertura aplicadas aos 14 genótipos de maracujazeiro-azedo 

na Fazenda “Água limpa” no período de Dezembro de 2006 a Maio de 2007, Brasília, 

FAL – UnB, 2007.  

Meses/Ano Quinzena* 
K2O  

(g/cova) 

N 

(g/cova) 

P2O5 

(g/cova) 

Dezembro/2006 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Janeiro/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Fevereiro/2007 

 

1ª 40 20 117 

2ª 40 20 - 

Março/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Abril/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Maio/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

*As adubações foram feitas a cada quinze dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

Tabela 1. 6 Adubações de cobertura aplicadas aos nove genótipos de maracujazeiro-

azedo na Fazenda Água Limpa no período de dezembro de 2006 a maio de 2007, 

Brasília, FAL – UnB, 2008.  

Meses/Ano Quinzena* 
K2O  

(g/cova) 

N 

(g/cova) 

P2O5 

(g/cova) 

Dezembro/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Janeiro/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Fevereiro/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Março/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Abril/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Maio/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

novembro/2008    45 

*As adubações foram feitas a cada quinze dias. 
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Tabela 1. 7 Adubação de cobertura aplicada via fertirrigação, aos 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo na Fazenda Água limpa no período de setembro de 2008 a 

novembro de 2008, Brasília, FAL – UnB, 2009.  

Meses/Ano 
K2O  

(g/cova) 

N 

(g/cova) 

CACO

3 

BR 

SETMBRO/2008 60 60 40 0,4 

OUTUBRO/2008 60 60 40 0,4 

NOVEMBRO/2008 60 60 40 0,4 

*As adubações foram feitas uma vez por mês. 

As plantas foram conduzidas em haste única, tutoradas por barbante, até o 

arame, deixando para o fio de arame duas brotações laterais em sentido contrário entre  

si. O sistema usado foi o de sustentação de espaldeira vertical, com os mourões 

distanciados de 6 m e dois fios de arame liso, a 1,5 metros e 2,0 metros de altura em 

relação ao solo. As brotações, a partir daí, cresceram livremente, sem podas de 

renovação. 

As avaliações de desempenho foram iniciadas em abril de 2007 e finalizadas em 

janeiro de 2009. Não se realizou polinização artificial para aumentar a frutificação. As 

colheitas foram realizadas, quinzenalmente, de abril a novembro de 2007 e, 

semanalmente, de dezembro de 2007 a junho de 2008. A partir de junho, a colheita 

passou a ser feita mensalmente, até novembro de 2008. Em dezembro e janeiro, 

novamente as colheitas foram quinzenais, totalizando 50 colheitas em um ano e nove 

meses. 

As variáveis estudadas foram: produtividade (Kg/ha) de frutos, os quais foram 

classificados em cinco categorias: primeira, frutos 1B, frutos 1A, frutos 2A e frutos 3ª 

(Tabela 1.8); número de frutos por planta de cada uma dessas categorias; massa média 

dos frutos de cada categoria e porcentagem de frutos de coloração amarela, roxa e rosa. 
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Tabela 1. 8 Classificação dos frutos de, de acordo com o seu diâmetro equatorial (mm), 

utilizada no experimento de avaliação de 14 genótipos cultivados na FAL – UnB, 2007 

e 2008. 

Classificação Diâmetro Equatorial (mm) 

Primeira Diâmetro mairo que 55 

1 B Diâmetro do fruto maior que 55 e menor 

que 65. 

1 A Diâmetro maior que 65 e menor do que 75 

2 A Diâmetro maior que 75 e menor que 90 

3 A Diâmetro do fruto maior 90 

Fonte: Rangel (2002). 

As análises de variância (teste de F) para cada parâmetro bem como a 

comparação das médias através do teste de Scott-Knott ao nível de 5% de significância 

foram executados com o auxílio do “software SISVAR” (Ferreira, 2000). 

Foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis estudadas, 

baseando-se na significância de seus coeficientes. Na classificação de intensidade da 

correlação para 0,05 ≤ p ≥ 0,01, esta foi considerada muito forte (r ± 0,91 a ± 1,00), 

forte (r ± 0,71 a ± 0,90), média (r ± 0,51 a ± 0,70) e fraca (r ± 0,31 a ± 0,50), de acordo 

com Guerra e Livera (1999). 
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Resultados e discussão 

Os genótipos avaliados apresentaram diferenças significativas na produtividade 

(Tabela 1.9). Dentre estes, PCF-2 apresentou a maior média, 43.266 kg/ha, porém, não 

diferindo estatisticamente dos genótipos EC-RAM (40.673 kg/ha) e AR O1 (40.603 

kg/ha). O menor valor médio de produção foi obtido com o genótipo RC3 (25.325 

kg/ha), que foi semelhante aos demais AP1, MAR 20#36, AR 02, FP 01, GA 2, MAR 

20#09, FB 200, MAR 20#46, MAR 20#23 e MAR 20#03. O genótipo RC3 produziu 

25.283 kg/ha, que foi a menor média obtida nas cinqüenta colheitas. Nas 20 colheitas 

iniciais, obteve-se, com esse genótipo, a produtividade de 4800 kg/ha. Esse resultado foi 

bem superior ao obtido por Abreu (2006), de 2.920 kg/ha em 20 colheitas, com o 

mesmo genótipo. O mesmo autor relatou a maior produtividade obtida com o genótipo 

EC-30, de 15.400 kg/ha. 

Esses resultados obtidos são parcialmente concordantes com dados disponíveis 

na literatura. Sousa (2005) obteve, em 20 colheitas, com o FB 200, produtividade de 

15.872 kg/ha; com o MAR 20#09, 20.341 kg/ha e com o RC3, 7.586 kg/ha. Abreu 

(2006) obteve para o genótipo RC3 2.920 kg/ha em 20 colheitas; Nascimento (2003), 

em  61 colheitas, relatou médias de 41.080 Kg/ha para o genótipo EC-2-0 e 34.220 

Kg/ha para o Redondão; Oliveira (2001) e Rangel (2002), com o genótipo Itaquari, 

obtiveram produtividade de 14.000 kg/ha em 20 colheitas e 23.968 kg/ha em 44 

colheitas, respectivamente; Junqueira et al. (2003) trabalhando durante seis  meses com 

essa cultura (novembro de 2000 a abril de 2001), relataram uma produtividade média  

de  32.800 kg/ha para  o  EC-RAM, sem  citar o número de  colheitas.  

Melo et al. (2001), avaliaram os genótipos Maguari, CSB Marília, NJ3 

Vermelho, CSBMarília x NJ3Vermelho, Roxo Australiano e Seleção DF por três anos 

nas condições da Vargem Bonita, no Distrito Federal. Esses autores observaram, no 

primeiro ano de colheita (1996), uma produtividade, com o CSB Marília, de 40.580 

kg/ha. Já no segundo ano e terceiro anos, a produtividade média desse genótipo ficou 

em 47.490 kg/ha, e 8.700 kg/ha, respectivamente, portanto, mostrando redução 

significativa da produtividade no terceiro ano. Ainda, segundo esses autores, a maior 

média obtida com a cultura foi verificada no segundo  ano,  de aproximadamente 49.300 

kg/ha, com  o genótipo Seleção DF.  



 
 

45 
 

Experimentos conduzidos por Sampaio et al. (2008), com maracujá-amarelo, 

resultaram em produtividade média, em dois anos de colheita, da ordem de 56.000 

kg/ha; Borges et al.(2003), estudando o efeito de nitrogênio e potássio no 

desenvolvimento de um cultivo de maracujá-amarelo, observaram rendimento máximo 

bastante  inferior, de 27.900 kg/ha, em 12 meses de produção; Sousa et al. (2003), ao 

estudar o  efeito de lâmina de água sobre a produção do maracujazeiro, obteve 

rendimento de 40.000 kg/ha, também em 12 meses,  enquanto Carvalho et al. (2000) 

que também estudaram o efeito de nutrientes e irrigação no maracujá amarelo, 

obtiveram, após 40 colheitas, produtividade máxima de 41.300 kg/ha. Embora o período 

de observação pelos diferentes autores tenha sido variável, pode-se inferir que a 

produtividade do maracujazeiro  vem  oscilando e sofre o efeito de genótipo,  dentre 

outros  fatores.  

Maia (2008) analisou a produtividade desses materiais em 2007 (Figura 1.1) em 

20 colheitas obtidas ao longo de nove meses, verificando que o genótipo PCF-2, com 

15,7 toneladas/ha, foi o único que esteve acima da média nacional, de 14 t/ha obtida em 

2007 (IBGE, 2009). Porém, a produção no segundo ano (2008), em 30 colheitas, 

resultou em uma produtividade média superior à nacional, com todos os genótipos, 

principalmente com PCF-2 e EC-RAM (27,4 e 26,7 t/ha respectivamente). 

A variação significativa da produtividade de frutos de cor rosa e roxa não foi  

verificada nos frutos amarelos (Tabela 1.9). O genótipo EC-RAM exibiu a maior 

produtividade, em termos de frutos rosa (7.343 kg/ha) e roxo (10.169 kg/ha), diferindo 

estatisticamente dos demais. O genótipo MAR20#36 produziu 100 kg/ha de frutos rosa, 

menor valor obtido no experimento, para frutos desta coloração. Entretanto, não foi 

verificada diferença  significativa ente esse genótipo  e  outros sete,  a saber: GA2, RC2, 

FP01, AP1, AR01, AR02 e MAR20#23.  

Os genótipos AR02 e AP1 produziram, cada, 242 kg/ha de frutos roxo, menor 

média obtida para esse parâmetro, tendo diferido apenas do EC-RAM, MAR20#46, 

MAR20#09, PCF-2 e MAR20#03. O genótipo PCF-2 produziu 37.198 kg/ha de frutos 

de cor amarela, sendo esta a maior média observada, que, entretanto, foi 

estatisticamente semelhante à verificada com o EC-RAM (23.161 kg/ha) apesar da 

diferença de quase 17.000 kg/ha. 
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 Sousa (2005) obteve para o FB200 produtividade de 15.814 Kg/ha em 20 

colheitas e para o RC3, 7.235 kg/ha, de frutos de cor amarela. Medeiros (2006) 

trabalhou com genótipos produtores de fruto roxo provenientes da Austrália, relatou 

resultado, para o material „nº 14‟, onde a produtividade foi de 8.700 kg/ha de frutos e 

8.000 kg/ha de frutos roxos, após 13 colheitas. Esse mesmo autor citou uma 

produtividade de 16.400 kg/ha de frutos amarelo para o genótipo MSC (Marília Seleção 

Cerrado), que  é descrito  como produtor de frutos amarelos. 

Vale ressaltar que, no presente estudo, não foi feita polinização manual, o que 

poderia elevar significativamente a produtividade do experimento, pelo aumento no 

índice de pegamento dos frutos. Segundo Junqueira et.al. (2001), a polinização natural é 

feita pelas mamangavas e o vingamento dos frutos está em torno de 13% entre outubro e 

maio, mas decresce para 2 a 4 % de junho a setembro. Desse modo, parece razoável 

considerar que a taxa de pegamento dos frutos poderia ser aumentada entre 30 a 52%, 

no período de outubro a junho, com a polinização manual. 
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Tabela 1. 9 Resultados de produtividade total de frutos de cor rosa (PFROS), cor 

amarela (PFAM), cor roxa (PFRX) em Kg/ha em 14 genótipos de maracujazeiro azedo. 

Brasília, FAL, UnB (2008). 

Genótipo PFROS 

(kg/ha) 

PFAM 

(kg/ha) 

PFRX 

(kg/ha) 

Produtividade total 

2007/2008(kg/ha) 

GA2 111 a 32.837 a 407 a 33.386 a 

MAR20#36 100 a 30.158 a 562 a 30.820 a 

RC3 196 a 24.751 a 377 a 25.325 a 

AR02 482 a 30.689 a 242 a 31.414 a 

FP01 578 a 31.145 a 773 a 32.495 a 

AP1 688 a 27.189 a 242 a 28.119 a 

AR01 1.348 a 38.793 a 462 a 40.603 b 

MAR20#03 1.695 a 32.079 a 2004 b 35.778 a 

MAR20#23 2.601 b 31.321 a 636 a 34.558 a 

PCF-2 3.806 b 37.198 a 2261 b 43.266 b 

FB200 2.581 b 30.130 a 1200 a 33.912 a 

MAR20#09 3.796 b 27.784 a 2180 b 33.761 a 

MAR20#46 3.538 b 28.657 a 2272 b 34.468 a 

EC-RAM 7.343 c 23.161 a 10169 c 40.673 b 

       CV (%)    58,32% 19,85 %       55,33%               18,43% 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nível 

de 5% de confiança. 
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Figura 1. 1 Produtividade média obtida com 14 genótipos avaliados nos anos de 2007 e 

2008, em relação à produção total. Brasília, FAL, UnB (2008). 

Os 14 genótipos apresentaram diferenças significativas na produtividade (Tabela 

1.10 e Figura 1.2), quando relacionada com a classificação do tamanho dos frutos - 

primeira, 1B, 1A, 2A e 3A. O PCF-2 apresentou a maior média, 15.962 kg/ha, de frutos 

de classificação primeira (menor que 55 mm de diâmetro) e também de frutos 1B 

(15.868 kg/ha), significativamente superior a todos os demais genótipos. Para o 

parâmetro tamanho dos frutos 1A, os genótipos AR01 (13.798 kg/ha), EC-RAM 

(13.390 kg/ha), MAR 20#03 (12.049 kg/ha), AR02 (10.972 kg/ha), GA 2 (11.303 

kg/ha), entre outros, apresentaram as maiores médias, não deferindo significativamente 

entre si.  

Os genótipos AR01, AR02 e GA2 apresentaram as maiores médias de 

produtividade de frutos tamanho 2A:  (7.272; 5.833 e 5.819 kg/ha, respectivamente). O 

genótipo AR01, com produtividade de 3.354 kg/ha, produziu maior quantidade de frutos 

tipo 3A, sendo estatisticamente superior aos demais genótipos. Sampaio et al. (2008) 

relataram os seguintes resultados em dois anos de colheita com esse genótipo: frutos 

3A, 12.900 kg/ha; 2A, 12.980 kg/ha; 1A, 7.076 kg/ha e primeira, 15.742 kg/ha.  

Sousa (2005) relata resultados obtidos com o FB200 de 5.013 kg/ha de frutos 

tipo primeira; 5.860 kg/ha de frutos 1B; 3.682 de frutos 1A e 1.000 kg/ha de frutos 2A, 

em 20 colheitas. Esse mesmo autor indicou os seguintes resultados para o MAR20#03: 

frutos de primeira com produção de 7.530 kg/ha; frutos 1B, de 7.191 kg/ha; 1A, 4.214 

kg/ha, e 836 kg/ha, de frutos tipo 2A. 
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Tabela 1. 10 Produtividade média (kg/ha) de frutos de primeira (FP), 1B (F1B), 1A 

(F1A), 2A (F2A) e 3A (F3A) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília. FAL-

UnB, 2007. 

Genótipos FP* F1B* F1A* F2A* F3A* 

AR 02 3.315 a 9.429 a 10.972 b 5.834 d 1.864 b 

AP 1 3.485 a 9.560 a 9.943 a 3.794 b 1.329 a 

RC 3 4.027 a 7.135 a 8.035 a 3.786 b 1.818 b 

AR 01 4.637 a 11.542 b 13.798 b 7.272 d 3.354 c 

FP 01 4.667 a 9.659 a 11.793 b 4.549 c 1.826 b 

GA 2 4.892 a 9.092 a 11.303 b 5.820 d 2.248 b 

MAR 20#03 5.670 a 11.801 b 12.049 b 4.580 c 1.529 b 

EC-RAM 6.140 a 14.774 b 13.391 b 4.807 c 1.561 b 

FB 200 6.272 a 11.727 b 11.652 b 3.222 b 1.033 a 

MAR 20#09 6.520 a 11.646 b 11.996 b 2.837 b 762 a 

MAR 20#36 6.582 a 12.988 b 9.003 a 1.834 a 413 a 

MAR 20#23 6.930 a 13.261 b 10.937 b 2.645 b 786 a 

MAR 20#46     9.014 a 13.729 b 9.526 a 1.827 a 372 a 

PCF-2   15.962 b 15.868 b 9.162 a 1.552 a 722 a 

CV 22,66% 11,80% 17,32% 14,87% 34,65% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de significância, 

teste Scott-Knott. 
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De acordo com os dados da Tabela 1.11, observou-se variação significativa 

quanto à quantidade de frutos produzidos, principalmente frutos 1A, 2A e 3A. O 

genótipo PCF-2 (456.208 frutos/ha) apresentou a maior quantidade de frutos, sendo 

estatisticamente superior aos demais. Dos frutos produzidos por planta deste genótipo, 

aproximadamente, 86% (aproximadamente 393 mil frutos) são do tipo primeira e 1B.  

O AR01, com 288.255 mil frutos/ha, apresentou maior produção de frutos tipo 

1A (86.875 frutos/ha), 2A (30.416 frutos/ha) e 3A (11.125 frutos/ha). Nestas duas 

últimas características (frutos tipo 2A e 3A), este genótipo foi superior a todos os 

demais, com destacado desempenho (Tabela 1.11).  

O EC-RAM produziu 302.208 frutos/ha e ficou bem abaixo do PCF-2. 

Entretanto, observou-se uma produtividade de 40.673 kg/ha para aquele genótipo. Isso 

ocorreu principalmente pela boa produção de frutos 1A, 72.625 frutos/hectare. Além de 

uma boa produção de frutos 2A (19.292 frutos/ha) (Tabela 1.11).  

Sousa (2005) obteve para o genótipo Rubi Gigante, depois de 20 colheitas, 

179.270 frutos. Esse autor, nas avaliações dos materiais FB200, MAR20#03, 

MAR20#09 e RC3, relatou produtividades médias de, respectivamente, 147.427, 

155.426, 150647 e 60.882 frutos/ha. Nascimento (2003), estudando nove genótipos, 

obteve para o Vermelhão produtividade máxima de 427.034 frutos/ha, em 61 colheitas. 

Desse total, aproximadamente 354 mil frutos eram do tipo primeiro e 38 mil frutos tipo 

1B (ou seja, 91% do total). A menor produtividade observada por esse autor, foi obtida 

pelo Itaquari, 333.346 frutos/ha. Esses dados indicam que o genótipo PCF-2, teve um 

desempenho muito significativo. 

A Tabela 1.12 encontram-se os resultados de produtividade e porcentagem de 

frutos de cor amarela, rosa e roxo. A maior produção de frutos de cor roxa e rosa foram 

encontradas com o genótipo EC-RAM, respectivamente, 52.708 e 64.749 frutos/ha. O 

EC-RAM exibiu, também, a maior porcentagem de frutos roxos, 25,43% do total de 

frutos produzidos, que foi superior à dos demais genótipos. Quanto ao percentual de 

frutos rosa, os genótipos MAR20#23 (8,33%), FB200 (8,50%), MAR20#09 (8,55%), 

MAR20#46 (10,65%), EC-RAM (10,95%), PCF-2 (16,57%), apresentaram maiores 

porcentagem que os demais e não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 1.12). 

Nascimento (2003) também realizou um estudo comparativo semelhante, verificando 

percentual de fruto rosa de 26,58% para o genótipo F1(Mar. x Roxo Australiano) e roxo 
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de 27% para o F1(Roxo Fiji X Marília). Portanto, populações de maracujá podem ser 

segregantes para a característica cor de frutos.  

Quanto à produção de frutos amarelos, pode-se observar que o genótipo PCF-2 

(382.833 frutos/ha) apresentou a maior quantidade de frutos, sendo superior a todos os 

demais, enquanto a menor quantidade de frutos dessa cor foi obtida para o genótipo 

RC3 (188.791 frutos/ha).  Este, contudo, não diferiu dos demais genótipos: AP1, AR01, 

AR02, MAR20#36, MAR20#46, MAR20#03, MAR29#09, MAR20#23, GA2, FP01 

(Tabela 1.12). 

 O genótipo que produziu menor percentual de frutos amarelos (Tabela 1.12) foi 

o EC-RAM (57,28%), o que era esperado, já que este produziu a maior quantidade de 

frutos rosa (52.708 frutos/ha) e roxo (64.749 frutos/ha). Com os genótipos GA2, 

MAR20#36, RC3, AR02, AP1, AR01 e FP01 obtiveram-se os maiores percentuais de 

frutos amarelos (Tabela 1.12). Nascimento (2003) relatou percentual de frutos amarelos 

de 99% para o genótipo Itaquari, fato não confirmado neste trabalho, embora a 

porcentagem de frutos amarelos tenha superado os 80% em 13 dos 14 genótipos 

avaliados. Apenas o EC-RAM apresentou a porcentagem de frutos amarelos abaixo dos 

60%, demonstrando maior segregação para coloração. 

Medeiros (2006) trabalhou com algumas variedades de maracujá roxo 

provenientes da Austrália („Supersweet 4‟, „Supersweet 9‟, „Lacey‟, ‟14‟, „25‟, 

„Supersweet 7‟). Esse autor realizou 13 colheitas em três meses de produção e obteve 

para o „Lacey‟ 682 frutos/ha de frutos de coloração roxa, o que correspondeu a 90% da 

produção total de frutos. O genótipo MSC produziu 398 frutos/ha, porém com 100% de 

frutos amarelos. 
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Tabela 1. 11 Número médio de frutos de primeira/ha (NFP), frutos 1B (NF1B), frutos  

1A (NF1A), frutos 2A (NF2A), frutos 3A (NF3A) e frutos totais (NFT) de 14 genótipos 

de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL, UnB, 2009. 

Genótipos NFP*  NF1B* NF1A* NF2A* NF3A* NFT* 

RC3 54.167 a 62.292 a 48.792 a 15.291 b 7.708 b 188.250 a 

AP1 44.458 a 84.417 a 60.250 a 15.916 b 4.375 a 209.416 a 

AR02 42.500 a 83.083 a 66.458 b 23.750 d 6.333 b 222.125 a 

FP01 57.667 a 82.333 a 68.875 b 18.417 c 5.875 b 233.167 a 

GA2 67.417 a 78.250 a 64.833 b 23.791 d 7.250 b 241.541 a 

MAR20#36 92.375 a 120.792 b 53.125 a 7.708 a 1.333 a 275.533 a 

MAR20#03 83.542 a 103.375 b 64.833 b 18.041 c 5.667 b 275. 458 a 

FB200 85.875 a 104.750 b 70.250 b 13.791 b 3.500 a 278.767 a 

MAR20#23 92.833 a 112.458 b 59.625 a 11.291 b 2.708 a 278.916 a 

MAR20#09 91.292 a 105.833 b 71.292 b 12.500 b 2.833 a 283.750 a 

AR01 60.625 a 99.208 b 86.875 b 30.416 e 11.125 c 288.250 a 

EC-RAM 79.208 a 126.083 b 72.625 b 19.292 c 5.000 b 302.208 a 

MAR20#46 127.792 a 118.667 b 55.708 a 7.541 a 1.125 a 310.833 a 

PCF-2 247.700 b 145.916 b 54.416 a 6.541 a 2.333 a 456.208 b 

CV 60,54% 26,48% 17,86% 25,12% 46,49% 27,49% 

*Medias seguidas por letras distintas diferem significativamente entre si ao nível de 5% 

pelo teste Skcott-knott. 
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Tabela 1. 12 Médias de número total de frutos amarelos (NTFAM), número total de 

frutos rosa (NTFROS), número total de frutos roxos (MTFRX); porcentagem de frutos 

rosa (FRS), amarelo (FAM) e roxo (FRX) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, 

Brasília, FAL, UnB (2008).  

Genótipo NTFROS* 

frutos/ha 

FRS % NTFAM* 

frutos/ha 

FAM % NTFROX* 

frutos/há 

FRX % 

GA2 1.125 a 0,40 a 238.000 a 97,49 c 21.45 a 2,11 a 

MAR20#36 2.125 a 0,42 a 267.208 a 96,94 c 4.750 a 2,64 a 

RC3 3.375 a 0,79 a 188.791 a 97,87 c 3.333 a 1,34 a 

AR02 4.750 a 1,48 a 215.233 a 97,75 c 2.041 a 0,77 a 

FP01 5.250 a 1,85 a 221.500 a 95,86 c 6.416 a 2,29 a 

AP1 7.291 a 2,05 a 200.750 a 97,19 c 1.375 a 0,76 a 

AR01 9.791 a 3,57 a 275.167 a 95,22 c 3.291 a 1,21 a 

MAR20#03 11.833 a 4,53 a 248.375 a 89,31 b 15.250 b 6,16 b 

MAR20#23 22.333 b 7,81 b 251.708 a 90,48 b 4.875 a 1,71 a 

FB200 22.750 b 7,72 b 245.042 a 88,71 b 10.375 a 3,57 a 

MAR20#09 32.833 b 10,81 b 234.333 a 83,25 b 16.583 b 5,93 b 

MAR20#46 30.750 b 10,84 b 250.083 a 82,27 b 24.000 b 6,89 b 

EC-RAM 52.708 b 17,28 b 184.750 a 57,28 a 64.749 c 25,43 c 

PCF-2 44.833 b 8,12 b 382.833 b 87,22 b 28.541 b 4,66 b 

CV 60,86% 40,82% 25,69% 8,79% 58,92% 37,16% 

*Medias seguidas por letras distintas diferem significativamente entre si ao nível de 5% 

pelo teste Scott-knott. 

Não foi observada grande variação estatística quanto à massa média dos frutos 

da coloração, roxo e massa média total dos frutos produzidos (Tabela 1.13). Quanto à 

massa total dos frutos amarelos, os genótipos AR02 (144g), AR01 (142g), FP01 (142g), 

GA2 (139g), AP1 (137g), RC3 (136g) e MAR20#03 (132g) apresentaram os maiores 

valores médios. O maior valor referente aos frutos rosa foi obtido com EC-RAM, com 

139 g em média. Com respeito aos frutos roxos, pode-se citar o genótipo AP1, com 

194g, porém, esses resultados não diferiram estatisticamente dos demais. 
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Andrade Junior et al. (2003), estudando o efeito de diferentes densidades de 

plantio na produção de maracujá amarelo, relataram a média de 102 g por fruto; 

Junqueira et al. (2003) obteve  a média de 131g por fruto, com o EC-RAM; Nascimento 

(2003) encontrou média total máxima de 172 gramas para o MSC,enquanto Sousa 

(2005) relatou os seguintes resultados: MAR20#09, 133,50 g/fruto, MAR20#03, 129 

g/fruto, e FB200, com 120,75 g/fruto. Esses valores não estão distantes dos obtido neste 

trabalho. 

Tabela 1. 13. Massa média dos frutos amarelos (MTFAM), rosa (MTFRS), roxo 

(MTFRX) e massa média total do experimento (MT) em 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo. Brasília, FAL, UnB (2008). 

Genótipo MTFAM* 

(grama) 

MTFRS* 

(grama) 

MTFRX* 

(grama) 

MT (grama)* 

RC3 136 b 103 a 70 a 123 a 

EC-RAM 125 a 139 a 160 a 141 a 

AP1 137 b 109 a 194 a 147 a 

AR02 144 b 128 a 105 a 126 a 

FP01 142 b 113 a 131 a 129 a 

MAR20#09 112 a 124 a 124 a 122 a 

GA2 139 b 99 a 56 a 138 a 

FB200 124 a 109 a 125 a 119 a 

MAR20#03 132 b 135 a 131 a 133 a 

MAR20#23 127 a 112 a 144 a 128 a 

MAR20#46 115 a 84 a 111 a 114 a 

MAR20#36 114 a 76 a  97 a 117 a 

AR01 142 b 131 a 109 a 127 a 

PCF2 101 a 98 a 89 a 96 a 

CV 9,28 % 28,44% 41,53% 15,28% 

*Médias seguidas com a mesma letra não diferem entre si. 

A Tabela 1.14 representa a matriz de correlações para as seguintes variáveis: 

número de frutos totais (NFT); peso médio dos frutos (PM); produtividade total; 

número de frutos de primeira, 1B, 1A, 2A, 3A (NFP, NF1B, NF1A, NF2A, NF3A); 
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produtividade dos frutos de primeira, 1A, 2A, 3A (PRP, PR1B, PR1A, PR2A, PR3A) e 

porcentagem de frutos amarelos (%AM), rosa (%ROS) e roxo (%ROX).  

As correlações consideradas muito fortes foram: número de frutos 2A com 

número de frutos 3A; número de frutos de primeira com produtividade dos frutos de 

primeira; número de frutos de 1B com produtividade dos frutos 1B. Também se 

observou correlação positiva forte entre número total de frutos com produtividade; 

número de frutos tamanho 1A, com produtividade total; quantidade de frutos tipo 1B, 

com produtividade de frutos tipo 1B; número de frutos de primeira com número de 

frutos 1B; produtividade de primeira com número de frutos 1B e produtividade dos 

frutos do tipo 1B; porcentagem dos frutos rosa com porcentagem dos frutos roxos. 

As correlações negativas fortes foram: porcentagem de frutos amarelos com 

porcentagem de frutos rosa e porcentagem de frutos roxos. Souza (2005) relatou 

correlação positiva forte para a produtividade total com a produtividade de frutos tipo 

primeira e 1B e correlação fraca entre peso médio de frutos 1B com frutos de primeira. 

Esse autor cita também correlação forte entre a porcentagem de frutos amarelos com 

frutos rosa e de frutos rosa com frutos roxos. 
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Tabela 1. 14. Matriz de correlação linear para as variáveis: número de frutos totais (NFT); peso médio dos frutos (PM); produtividade 

total; número de frutos de primeira, 1B, 1A, 2A, 3A (NFP, NF1B, NF1A, NF2A, NF3A); peso médio dos frutos de primeira, 1B, 1A, 2A e 

3A (PMP, PMA 1ª, PM2A,PM3A). Brasília, FAL, UnB (2009). 

 PM PRT NFP NF1B NF1A NF2A NF 3A PRP PR1B PR1A PR2A PR3A %AM %ROS %ROX 

NTF -0,497* 0,882* 0,385* 0,370* 0,714* -0,512* -0,506* 0,390* 0,330* 0,049 -0,209 -0,185 -0,222 0,337* 0,046 

PM  -0,328** -0,316** -0,289 -0,111 -0,117 -0,103 -0,306** -0,198 -0,104 0,216 0,225 0,404* -0,405* -0,272 

PRT   0,678* 0,734* ns ns ns 0,689* 0,793* 0,539* 0,107 0,104 -0,30** 0,28 0,24 

NFP    0,708* ns ns ns 0,98* 0,691* ns -0,461* -0,322** -0,278 0,30** 0,487* 

NF1B      ns Ns 0,710* 0,901* 0,202 -0,401* -0,408* -0,386* 0,401* 0,283 

NF1A       Ns ns      0,253  

NF2A       0,983*         

NF3A                

PRP         0,713  -0,467 -0,317 -0,267 0,269 0,193 

PR1B          0,202 -0,365 -0,366 -0,39 0,377 0,329 

PR1A           0,461 0,391 -0,144 0,107  

PR2A            0,748 0,211 -0,232 -0,140 

PR3A             0,214 -0,287  

%AM              -0,907 -0,889 

%ROS               0,613 

*Significativo ao nível de 1% de probabilidade. **Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
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Conclusões 

Todos os genótipos de maracujá-azedo possuem potencial produtivo no Cerrado 

do Distrito Federal, em razão dos altos valores de produtividade apresentados em 50 

colheitas (período produtivo). 

Em geral, os genótipos PCF-2, EC-RAM e AR01 foram os mais produtivos. O 

genótipo EC-RAM produziu a maior quantidade de frutos de coloração rosa e roxo.  

O genótipo PCF-2 destaca-se em produção de frutos das classificações primeira 

e 1B, enquanto o AR01, em produção de frutos 1A, 2A e 3A, portanto, com a maior 

quantidade de frutos graúdos.  

O genótipo AR02 supera os demais em termos de peso médio de frutos 

amarelos, sendo o preferido no mercado interno. 
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CAPÍTULO 2 – REAÇÃO DE 14 GENÓTIPOS DE MARACUJÁ AO VÍRUS DO 

ENDURECIMENTO DOS FRUTOS (Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus – 

CABMV) SOB CONDIÇÕES DE CAMPO NO DISTRITO FEDERAL. 
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REAÇÃO DE 14 GENÓTIPOS DE MARACUJÁ AO VÍRUS DO 

ENDURECIMENTO DOS FRUTOS (Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus – 

CABMV) SOB CONDIÇÕES DE CAMPO NO DISTRITO FEDERAL. 

Rodrigo Marques de Mello, José Ricardo Peixoto, Fábio Gelape Faleiro, Nilton Tadeu 

Vilela Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa, Rafael Brugger da Bouza 

Resumo  

A virose do endurecimento dos frutos (VEF), causado pelo CABMV, é a mais 

importante doença virótica do maracujazeiro, por causar grandes danos à planta tanto 

quanto aos frutos. Diante disso, foi realizado um experimento na Fazenda Água Limpa, 

Universidade de Brasília, com o objetivo de estudar a resistência de diferentes genótipos 

a essa doença. Adotou-se o delineamento em blocos distribuídos ao acaso, com 14 

tratamentos (genótipos) e 04 repetições. A parcela útil foi constituída por oito plantas 

totalizando 1111plantas/ha avaliadas. Os genótipos usados foram: PCF-2, EC-RAM, 

MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#03, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-02, 

YMFB-200, FP01, RC-3, GA2-AR1*GA, AP-1. Determinaram-se a incidência (número 

de folhas com sintomas da doença) e a severidade (nível do mosaico, bolhosidade e 

deformações nas folhas), com o auxílio de escala diagramática.  As avaliações foram 

realizadas em dois períodos distintos, o primeiro de fevereiro a maio de 2008 e o 

segundo, de dezembro de 2008 a março de 2009. No primeiro período de avaliação, 

todos os genótipos foram considerados medianamente susceptíveis; já no segundo 

período, apenas os genótipos MAR20#03, PCF-2, AR01, AR02, MAR20#46 

classificaram-se como medianamente susceptíveis, uma vez que os demais se 

comportaram como susceptíveis ao CABMV. As progênies dos genótipos foram 

testadas em casa de vegetação, por meio de inoculação artificial com isolados de fungos 

e bactérias, além do próprio CABMV.  

Palavras-chaves: Passiflora edulis, resistência, genótipos, virose do endurecimento dos 

frutos, CABMV, PWV. 
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REACTION OF 14 PASSION FRUIT GENOTYPES TO WOODINESS VIRUS 

IN DISTRITO FEDERAL, BRAZIL 

Rodrigo Marques de Mello, José Ricardo Peixoto, Fábio Gelape Faleiro, Nilton Tadeu 

Vilela Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa, Rafael Brugger da Bouza 

Abstract 

The woodiness virus (Cowpea aphid-borne mosaic virus – CABMV) is 

considered the most important virus disease of Passion Fruit (Passiflora edulis f 

flavicarpa Deg) for its damage in plants as well in fruits. Considering this fact, a 

experiment was carried out at the Água Limpa farm, University of Brasilia, in order to 

study the resistance of different genotype to this disease, It was used a experimental 

design in randomized block, with 14 treatments (genotypes) and 04 replications, in plots  

with  8  plants, making up 1111 plants/ha. The genotypes PCF-2, EC-RAM, MAR 

20#03, MAR 20#09, MAR 20#03, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-02, YMFB-

200, FP01, RC-3, GA2-AR1*GA, AP-1 were evaluated. It was determinate the 

incidence (numbers of leaves with symptoms) and severity (level of mosaic, blisters and 

malformation) with a relief of diagrammatic scale.  Evaluations were done in two 

distinct periods of time: the first, from February to May, 2008, and the second, from 

December,2008 to March,2009. All genotypes were considered moderately susceptible 

in the first period of evaluate; in the second, only the genotypes MAR20#03, PCF-2, 

AR01, AR02, MAR20#46 was classified as moderately susceptible, and that the others 

behaved as susceptible.  

KEYWORDS: Passiflora edulis, resistance, genotypes, woodiness virus. 



 
 

65 
 

Introdução 

Embora o Brasil seja um dos grandes produtores mundiais de maracujá, com 

produção de 664.286t em 2007, a produtividade brasileira é considerada baixa, em torno 

de 14 t/ha (IBGE, 2009). Isto se deve, em grande parte, ao fato de que a cultura é 

afetada por diversas moléstias, cujos agentes causais são: fungos, bactérias, nematóides, 

vírus e fitoplasmas. As causadas por fungos, bactérias e nematóides são passíveis de 

controle com o uso de defensivos químicos. Já as doenças causadas por vírus e 

fitoplasmas, sempre foram encarados com preocupação, devido à imprecisão de 

informações a elas relacionadas e, também, aos eventuais prejuízos que ocasionam 

(Kitajima et al., 1986 citado por leão 2001). 

De acordo com levantamento realizado por Dos Anjos et al. (2002), entre os 

anos de 1998 e 2000, a  virose foi  constatada em mais de 88% dos plantios localizados 

na região composta pelo Distrito Federal e Padre Bernardo no Goiás, enquanto a região 

do triângulo mineiro foi de menor ocorrência (16,75%). Portanto, trata-se de um 

problema sanitário importante a ser controlado. 

Embora vários vírus ocorram associados ao maracujazeiro o vírus do 

endurecimento dos frutos (VEF) é o que causa prejuízos econômicos. O Passionfruit 

woodness virus (PWV) passou a ser detectado em diferentes regiões produtoras do 

Brasil a partir da década de 1970, reduzindo severamente a produtividade da cultura, o 

valor comercial dos frutos e o período economicamente produtivo das plantas. Os danos 

na produção são maiores quanto mais cedo às plantas são infectadas (Fisher et al., 

2005). Entretanto, essa doença pode ser causada não só pelo PWV, mas também pelo 

CABMV (Cowpea aphid-borne mosaic vírus) (Dos Anjos et al., 2001). 

As plantas infectadas com o CABMV apresentam sintomas generalizados de 

mosaico foliar, bolhas, rugosidade e deformações foliares. Outros sintomas comuns são: 

crescimento lento, encurtamento dos entrenós e produção de frutos menores e 

endurecidos (Dos Anjos et al., 2001; Fischer et al., 2005; Viana, 2007). 

Tanto PWV como CABMV são transmissíveis pelos pulgões Aphis gossypii, 

Myzus persicae, entre outros. Essa transmissão ocorre na picada de prova, já que o 

pulgão não coloniza o maracujazeiro comercial. A relação vírus-vetor é caracterizada 

como não persistente e não circulativa (Di Piero et al., 2001; Dos Anjos et al., 2001).  
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Não existem é o momento medidas de controle eficientes, eficazes e 

permanentes para o controle desta moléstia (Fischer et al., 2005), embora diversas 

recomendações, se empregadas de forma persistente, poderão prolongar a vida útil do 

pomar, como por exemplo: utilização de mudas sadias, eliminação de pomares velhos, 

cuidados nas operações de poda e desbrota, erradicação sistemática de plantas com os 

sintomas, controle químico dos afídeos vetores e o melhoramento genético. 

Em vista disso, esse trabalho teve o objetivo de avaliar genótipos de 

maracujazeiro-azedo quanto à resistência a essa virose, em condições de campo, no 

Distrito Federal. 
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Materiais e métodos 

O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpo (FAL) da Universidade de 

Brasília (UnB), situada no núcleo rural Vargem Bonita, a latitude de 16º Sul, longitude 

de 48º Oeste e 1.100 m de altitude. O clima da região é do tipo Aw, caracterizado por 

chuvas concentradas no verão, de outubro a abril e invernos secos, de maio a setembro 

(Melo 1999). As tabelas 2.1 e 2.2 trazem as médias de temperatura máxima e mínima, 

precipitação, umidade relativa e radiação dos meses de janeiro a maio de 2008 e de 

dezembro a março de 2009. 

 Tabela 2. 1 Dados médios de temperaturas máxima e mínima, precipitação, umidade 

relativa do ar e radiação solar, coletados na Estação Climatológica da Fazenda Água 

Limpa (FAL-UnB), ano de 2008. 

Meses 
Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

Precipitação 

(mm) 

Umidade 

relativa 

(%) 

Radiação 

(Lv) 

Janeiro 27,4 16,1 297,4 297,4 340,1 

Fevereiro 27,4 16,2 266,7 266,7 328,2 

Março 27,1 15,7 257,6 257,6 312,4 

Abril 28,1 14,9 191,8 191,8 332,2 

Maio 27,0 10,6 0,0 0,0 334,2 

 

Tabela 2. 2 Dados médios de temperaturas máxima e mínima, precipitação, umidade 

relativa do ar e radiação solar, coletados na Estação Climatológica da Fazenda Água 

Limpa (FAL-UnB), referentes ao final do ano de 2008 e início de 2009. 

Meses 
Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

Precipitação 

(mm) 

Umidade 

relativa 

(%) 

Radiação 

(Lv) 

Dezembro 26,9 16,7 246,4 86,8 316,8 

Janeiro  28,5 16,8 371 87 425 

Fevereiro 25,7 17,5 380 86,8 346 

Março 27 16 250 80,1 336,8 
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O delineamento foi o de blocos casualizados, com 14 genótipos, 04 repetições e 

07 plantas por parcela.  Houve suplementação de água, pelo sistema de irrigação por 

gotejamento, cada rega com duração de 7 horas com turno de dois dias. Em média, 

foram fornecidos 1,8 litros por metro linear por hora, nos meses de junho, julho, agosto, 

setembro e outubro de 2008. Foram utilizados os genótipos citados na tabela 2.3. 

 

Tabela 2. 3 Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no Distrito Federal na Fazenda 

Água Limpa (FAL) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) da 

Universidade de Brasília na UnB nos anos de 2007 e 2008. 

Genótipos 

MAR 20#03 Yellow Máster FB – 200 

MAR 20#09 EC-RAM 

MAR 20#23 RC – 3 

MAR 20#36 PCF – 2 

MAR 20#46 AP – 1 

AR – 01 GA – 2 

AR – 02 FP – 01 

 

Os genótipos MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#46, MAR 20#36, MAR 

20#23 foram obtidos por seleção massal de plantios comerciais, contendo nove 

materiais superiores, considerando-se os aspectos de produtividade, qualidade dos frutos 

e resistência aos fitopatógenos. Eles são procedentes do município de Araguari – Minas 

Gerais (Tabela 2.4). Os demais materiais utilizados nesse experimento foram obtidos 

conforme a Tabela 2.5. 
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Tabela 2. 4 Genótipos cultivados em pomares comerciais no município de Araguari 

(MG) utilizados na seleção massal. 

1 Maguary `Mesa 1` 

2 Maguary `Mesa 2` 

3 Havaiano 

4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 

5 Seleção DF 

6 EC-2-O 

7 F1 (Marília x Roxo Australiano), 

8 F1 [Roxo Fiji (introdução das ilhas Fiji) x Marília]; 

9 RC1 [F1 (Marília (seleção da Cooperativa sul Brasil de Marília – SP) 

x Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)]. 
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Tabela 2. 5. Procedência de oito genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no 

Distrito Federal, Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade da Agronomia e Medicina 

Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 2007 e 2008. 

Genótipos Origem 

Yellow Máster FB - 200 Cultivar comercial 

AR – 01 Híbrido (RC1) polinização controlada entre as cultivares 

Marília x Roxo Australiano, retrocruzado para Marília. 

AR – 02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de 

uma população de Roxo Australiano 

AP – 1  Cultivar obtida do cruzamento entre tipos de maracujá-

marelo de alta produtividade, selecionados em pomar 

comercial. 

EC-RAM Híbrido entre roxo australiano (P. edulis. x P. edulis f. 

flavicarpa). 

GA – 2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente 

FP – 01 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção individual, 

com características de tolerância a fotoperíodos menores 

PCF – 2 P. edulis f flavicarpa x P. setacea, geração RC3 

 

O experimento foi instalado em solo Latossolo Vermelho-Amarelo, fase 

argilosa, profundo, com boa drenagem e baixa fertilidade natural. A análise de solo 

apresentou os seguintes resultados: Al (0,05 meq); Ca+Mg (1,9 meq); P (4,5 ppm); K 

(46 ppm); pH 5,4 e saturação de Al 4%. A calagem foi feita em área e 1 kg de 

superfosfato simples foi incorporado por cova.  

As mudas foram obtidas em casa de vegetação, por meio de semeadura realizada 

em 10 de junho de 2006, em sacos plásticos com 1L de capacidade, contendo terra 

peneirada. O transplante para o campo realizou-se em 20 de Setembro de 2006. 

Utilizou-se o espaçamento 3 x 3 metros, totalizando-se 1111 plantas por hectare.  
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A adubação foi realizada por meio da aplicação de 700 g se superfosfato simples 

e 200g de calcário dolomítico por cova, por ocasião do plantio, e quatro adubações de 

cobertura, inicialmente em intervalo de 15 dias, com 200g de sulfato de amônio e 100g 

de cloreto de potássio; no período de dezembro de 2006 a maio de 2007, foi realizada, a 

cada 15 dias, a adubação de produção (Tabela 2.6).  Os níveis de adubação de potássio e 

nitrogênio utilizados nesta etapa foram: 100g de sulfato de amônio (20g de N) mais 70 g 

de cloreto de potássio (40g de K2O). Para a adubação de fósforo, aplicaram-se 650 

g/cova de superfosfato simples (equivalente a 117g de P2O5) em fevereiro de 2007 e 

250g/cova do mesmo adubo (equivalente a 45g P2O5), em novembro de 2008 (Tabela 

2.7). As adubações de cobertura foram realizadas em círculo, à distância de 40 cm a-50 

cm do colo da superficialmente. Porém, o superfosfato simples foi incorporado no solo. 

Entre setembro, outubro e novembro de 2008 (Tabela 2.8), foi realizada aplicação de 

adubo via fertirrigação, da seguinte forma: 62,5 g/cova de uréia (equivalente a 30 

g/cova de Nitrogênio), 100 g/cova de cloreto de potássio branco (60 g/cova de K2O) e 

200 g/cova de nitrabor (30 g/cova de N, 40 g/cova de Ca e 0,4 g/cova de boro). 

Também se realizou adubação foliar com 4-16-16 NPK mais micro, à dosagem 

de 600 mL em 20 litros de água, totalizando a aplicação de 140 litros/ha de calda, com 

bomba costal, nas seguintes datas: 16 de agosto de 2007 e 25 de julho de 2008.  

Os defensivos utilizados foram: Deltametrina (conforme indicação do 

fabricante) em dezembro de 2006, para o controle de lagartas (Dione juno juno e 

Agraulis vanillae vanillae); deltametrina (Decis), 500 ml/ha adicionado de 1L/ha de 

óleo mineral Assist, em julho de 2008, para controle de percevejo, além do acaricida   a 

base de fluocarbono (Vexter) a 100 ml/ha combinado  com óleo mineral (iharol) 

(1L/ha), em outubro de 2007 e setembro de 2008. Finalmente, o controle de plantas 

daninhas nas linhas foi feito com aplicação de glifosato. 
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Tabela 2. 6 Adubações de cobertura aplicadas aos 14 genótipos de maracujazeiro-azedo 

na Fazenda “Água limpa” no período de Dezembro de 2007 a Maio de 2008. Brasília, 

FAL – UnB, 2008.  

Meses/Ano Quinzena 
K2O  

(g/cova) 

N 

(g/cova) 

P2O5 

(g/cova) 

Dezembro/2007 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Janeiro/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Fevereiro/2008 

 

1ª 40 20  

2ª 40 20 - 

Março/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Abril/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

Maio/2008 

 

1ª 40 20 - 

2ª 40 20 - 

NOVEMBRO/2008    45 

*As adubações foram feitas a cada quinze dias, portanto 2 aplicações por mês. 
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Tabela 2. 7 Adubação de cobertura aplicada via fertirrigação aos 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo na Fazenda Água limpa no período de setembro de 2008 a 

novembro de 2008, Brasília, FAL – UnB, 2009.  

Meses/Ano 
K2O 

(g/cova) 
N (g/cova) 

CACO3 

(g/cova) 

BR 

(g/cova) 

SETMBRO/2008 60 60 40 0,4 

OUTUBRO/2008 60 60 40 0,4 

NOVEMBRO/200

8 

60 60 40 0,4 

*As adubações foram feitas uma vez por mês. 

As plantas foram conduzidas em haste única, tutoradas por barbante, até o arame, 

deixando para fio de arame duas brotações laterais em direção contrária entre si. O 

sistema usado foi o de sustentação de espaldeira vertical, com os mourões distanciados 

de 6 m e dois fios de arame liso, a 1,5 m e 2,0 m de altura em relação ao solo. As 

brotações, a partir daí, cresceram livremente, sem podas de renovação. 

As análises visuais da reação dos genótipos à virose CABMV - Cowpea aphid-

borne mosaic vírus - foram realizadas em dois períodos diferentes: no primeiro período, 

nos dias 15 de fevereiro, 18 de março, 20 de abril e 21 de maio de 2008; e, no segundo 

período, em 12 de dezembro de 2008, 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março de 

2009. Coletaram-se 20 folhas aleatórias, a espaços regulares (10 folhas em cada lado da 

parcela) e atribuiu-se nota de acordo com a chave apresentada na Tabela 2.8. As 

avaliações em número de quatro, em cada período, foram realizadas a cada 30 dias. 

Com base nas médias das notas encontradas, obteve-se o índice de severidade à 

virose do endurecimento dos frutos, utilizando a escala de notas proposta por Sousa 

(2005): 1-1,5 nota 1 (Resistente - R); de 1,5-2,5, nota 2 (Medianamente Suscetível - 

MS); de 2,5-3,5, NOTA 3 (Suscetível - S); 3,5 -4, nota 4 (Altamente Suscetível - AS). 
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Tabela 2. 8. Escala de notas utilizada para avaliação de  sintomas do viros do 

endurecimento dos frutos nas folhas. 

NOTA SINTOMATOLOGIA VISUAL 

1 Folha sem sintoma de mosaico (Resistente – R) 

2 Folha apresentando mosaico leve e sem deformações foliares  

(Medianamente Suscetível  – MS) 

3 Folha apresentando mosaico leve, bolhas e deformações foliares  

(Suscetível – S) 

4 Folha apresentando mosaico severo, bolhas e deformações foliares  

(Altamente suscetível - AS) 

Chave descritiva - Análise visual de sintomas da VEF. 

A presença do vírus CABMV foi confirmada através do teste de Elisa indireto 

(Enzime-linked immunosorbent), realizado após a inoculação, conforme o procedimento 

descrito por Almeida (2001).  

A partir dos dados coletados nas seis avaliações, foram calculados os valores 

médios da área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD), utilizando-se o 

programa AVACPD (Torres e Ventura, 1991).  Para as análises de variância (teste F) e 

aplicação dos testes de comparação das médias (Tukey e Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade) foi utilizado o programa SISVAR (Ferreira, 2000).  

Realizaram-se, também, análises de correlação linear entre todas as variáveis 

avaliadas baseando-se na significância de seus coeficientes. Na classificação de 

intensidade da correlação para 0,05 ≤ p ≤ 0,01, considerou-se muito forte (r ± 0,91 a ± 

1,00), forte (r ± 0,71 a ± 0,90), média (r ± 0,51 a ± 0,70) e fraca (r ± 0,31 a ± 0,50), de 

acordo com Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999). 
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Resultados e Discussão 

A interação entre genótipo e época foi significativa ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey (Tabela 2.11) para o parâmetro severidade do vírus 

Cowpea aphid-borne mosaic vírus (CABMV) entre os meses de fevereiro e maio de 

2008 (primeiro período de avaliação). O genótipo FP01 proporcionou a menor média 

para severidade em fevereiro (nota 1,75) e abril (nota 1,77). Em fevereiro, este valor foi 

de 2,30 para o genótipo RC3. Esse genótipo só diferiu do FP01 nesta avaliação. Em 

abril, os piores resultados foram verificados com os genótipos MAR20#03 (nota 2,38) e 

MAR20#36 (2,39), que só diferiram dos materiais FP01 e AR02. Não foi observada 

variação entre os genótipos nos resultados analisados em março e maio. A curva de 

regressão polinomial do genótipo GA2 (Figura 2.1) apresentou ajuste linear, 

caracterizando crescimento constante, nas avaliações feitas, para severidade da doença 

no decorrer das quatro épocas de leitura. As regressões para severidade do genótipo 

FP01 e para incidência apresentaram ajuste cúbico (Figuras 2.2 e 2.3). 

Nos meses de fevereiro e abril de 2008 (Tabela 2.9), observaram-se os menores 

valores médios de incidência de virose, significativamente inferior aos verificados nos 

meses de março e maio. Esses dados foram obtidos no primeiro período de avaliação. 

No segundo período de avaliação (entre dezembro de 2008 e maio de 2009), não 

houve interação entre genótipo e época. No mês de dezembro, obtiveram-se menores 

valores médios de severidade (nota 2,48) e de incidência do vírus nas folhas (90,4%). 

Assim, A média mais alta para severidade foi observada em janeiro (nota 2,67), porém, 

sem diferir das encontradas em fevereiro e em março (notas 2,59 e 2,55, 

respectivamente) (Tabela 2.10). A regressão quadrática (Figura 2.4 e 2.5) mostra que a 

doença teve seu ponto de máxima, aproximadamente, 50 dias após a primeira avaliação, 

para severidade e 60 dias, para incidência. 
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Tabela 2. 9 Valores médios de severidade e sncidência em fevereiro, março, abril e 

maio de 2008, em 14 genótipos de maracujazeiro-azedo. Brasília, FAL, UnB (2008). 

Época Severidade* Incidência (%)* 

15 de fevereiro de 2008 2,03 a 77,7 a 

18 de março de 2008 2,27 bc 89,9 b 

20 de abril de 2008 2,10 ab 75,6 a 

21 de maio de 2008 2,35 c 82,2 b 

CV 15,43 10,13 

*Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de confiança. 

 

 

Tabela 2. 10 Valores médios de severidade e incidência verificados em dezembro de 

2008, janeiro, fevereiro e março de 2009, em 14 genótipos de maracujazeiro-azedo. 

Brasília, FAL, UnB (2008) 

Época Severidade* Incidência (%)* 

12 de dezembro de 2008 2,48 a 90,4 a 

15 de janeiro de 2009 2,67 b 99,2 b 

20 de fevereiro de 2009 2,59 ab 97,8 b 

25 de março de 2009 2,55 ab 86,9 b 

CV 8,61% 5,17% 

*Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de confiança. 

 

Na primeira avaliação (Tabela 2.12), entre fevereiro e maio de 2008, observou-

se variação nos parâmetros avaliados (incidência, severidade e área abaixo da curva de 

progressão de doença). Todos os genótipos avaliados foram considerados 

moderadamente suscetíveis (MS). Vale mencionar que Maia (2008), trabalhando com 

esses 14 genótipos, também observou grau de resistência Medianamente Susceptível em 

todos os genótipos. O genótipo MAR20#09 apresentou a maior severidade (nota 2,31) e 



 
 

77 
 

teve incidência em 86,3% das folhas avaliadas. O genótipo FP01 mostrou a menor 

média para severidade, 1,90 e, ainda, o menor resultado para incidência, ou seja, 75,6% 

das folhas com sintomas. O genótipo com o pior resultado para o parâmetro incidência 

foi o RC3, 89,1% das folhas sintomáticas. O MAR20#09 apresentou a maior nota para 

severidade, como também maior média para a área abaixo da curva de progressão de 

doença, neste mesmo período, 206,44, enquanto o FP01 (181,86) foi o que apresentou a 

menor média para este parâmetro (Tabela 2.12). 

A Tabela 2.13 apresenta os dados obtidos entre dezembro de 2008 e março de 

2009. Não ocorreu variação significativa na incidência do vírus nas folhas dos genótipos 

avaliados. Porém, a severidade e a área abaixo da curva de progressão de doença 

variaram estatisticamente. Os genótipos, PCF-2, AR01, AR02, MAR20#46 foram 

considerados Moderadamente Suscetíveis ao vírus do endurecimento dos frutos. Os 

demais genótipos comportaram-se como suscetível a este vírus. No mesmo período, o 

genótipo RC3 apresentou a maior média de severidade (2,83), sendo classificado como 

susceptível, e, junto com o GA2 que apresentou valor idêntico, teve a maior incidência 

em folhas (97,8%). O genótipo MAR20#03 apresentou a menor severidade (nota 2,35) 

da doença e incidência de 95% das folhas sintomáticas. É interessante observar que, no 

primeiro período de avaliação, o genótipo MAR20#09 apresentou o valor de 2,31 para 

severidade (tabela 2.8) e manteve a tendência no segundo período de avaliação (2,70), 

que ficou abaixo do observado para o genótipo RC3. O RC3 (259,05) mostrou a maior 

média para a área abaixo da curva de progressão de doença, sendo a menor média 

observada com o MAR20#03 (214,13), para este parâmetro (Tabela 2.13). 

Os resultados obtidos são parcialmente concordantes com dados disponíveis na 

literatura. Assim, níveis variados de resistência ao vírus do endurecimento dos frutos do 

maracujazeiro foram indentificados nos genótipos estudados. Pinto (2002) e Leão 

(2001), em trabalhos para inoculação de mudas, observaram que houve uma grande 

variabilidade na resposta dos genótipos MAR20#03 e MAR20#09, que se comportaram 

medianamente susceptíveis, ao vírus do endurecimento dos frutos devido à 

concentração do PWV e pela heterogeneidade genética do gênero Passiflora. 

Maia (2008) obteve, com o genótipo MAR20#03, nota de severidade igual a 

1,76 e incidência de 60,63% das folhas atacadas e, com o genótipo FP01, 50,69% de 

incidência e nota 1,77 para severidade. Já com o genótipo MAR20#09, esse autor 
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relatou incidência de 59,69 % e severidade de 1,85%. Leão et al. (2006) avaliaram 63 

genótipo em casa de vegetação, observando, para o genótipo MAR20#03, nota de 

severidade de 2,55 e incidência de 97,2% das folhas com sintomas. Além disso, relatou 

com o genótipo MAR20#46, em termos de severidade, a nota 2,26 e incidência em 

86,11% das folhas avaliadas.  

Sousa (2005) trabalhou com 17 genótipos de maracujazeiro azedo em campo, 

entre os quais o FB200, com nota de severidade de 2,00 e incidência em 82,5% das 

folhas; RC3, também com nota 2,00 para severidade e 80,4% das folhas sintomáticas. 

Com base nesse resultado, os dois genótipos foram classificados como medianamente 

suscetíveis. Em relação ao MAR20#09, Viana (2007) relatou incidência de 97,1% e 

Miranda (2004), 82% das folhas infectadas pelo CABMV.  

Os testes de Elisa indiretos realizados nas amostras extraídas do experimento 

comprovaram a presença do CABMV nos materiais estudados. Eventuais divergências 

de resultados podem ser atribuídas à provável resistência quantitativa. Como a taxa de 

desenvolvimento nos genótipos portadores deste tipo de resistência é altamente 

dependente das condições ambientais, variações na intensidade de doença entre épocas e 

localizações geográficas são freqüentes.  É importante avaliar esses genótipos sob várias 

condições ambientais, favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento da doença, para  

verificar se a resistência é expressa consistentemente.   

Duas correlações foram consideradas positivas fortes (Tabela 2.14), de acordo 

com Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra & Livera (1999) - incidência 

com severidade, e número total de frutos com produtividade total, na primeira 

avaliação; uma correlação foi medianamente positiva, incidência do vírus no segundo 

período de avaliação com severidade no mesmo período. As seguintes correlações 

foram positivas fracas: incidência no primeiro período de avaliação com a incidência e 

severidade do segundo período; severidade no primeiro período com severidade e 

incidência do segundo período de avaliação; e severidade com área abaixo da curva de 

progressão de doença (ambos do segundo período de avaliação). Foi observada uma 

correlação negativa fraca, produtividade total com severidade da virose no segundo 

período de avaliação. As demais correlações foram muito fracas. 

Junqueira et al. (2005) relatam espécies silvestre como P. actina, P. setacea e P. 

coccinea como resistentes ao vírus do endurecimento dos frutos. Cruzamentos 
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realizados entre essas espécies com o maracujazeiro cultivado (P. edulis f. flavicarpa 

Deg.) também como resistentes. O PCF-2 é um hídrido entre o P. edulis f. flavicarpa 

com o P. setacea, rectrocruzamento 3. Porém, trabalhos realizados na Embrapa 

Cerrados, demonstraram a perda da resistência no retrocruzamento 6 deste híbrido. O 

GA-2 é um dos progenitores de cultivares híbridas como BRS Sol do Cerrado e BRS 

Ouro Vermelho. A cultivar BRS Sol do Cerrado foi obtida com base no melhoramento 

populacional por seleção recorrente e obtenção e avaliação de híbridos intra-específicos, 

derivados das matrizes Seleção GA-2 e MA, que é uma matriz da seleção Redondão. A 

cultivar BRS Ouro Vermelho foi obtido por seleção recorrente e avaliação de híbridos 

intra-específicos, derivado das matrizes selecionadas (Cv. Sul Brasil Marília x Seleção 

de Passiflora edulis) F1 x matriz derivada do GA-2. Tem sido tolerante a doenças 

foliares, incluindo a virose.  

A utilização de parâmetros como incidência e severidade utilizando método de 

escala de notas, tem sido bastante empregada em trabalhos de melhoramento visando 

identificar genótipos com resistência. Essa técnica foi proposta por Novaes & Rezende 

(1999) e usada por diversos autores (Leão, 2001; Pinto, 2002; Viana, 2007) para 

avaliação de mudas. 

 Atualmente os métodos de controle dessa virose têm sido apenas preventivos e 

incluem o uso de genótipos tolerantes e alguns cuidados para retardar a disseminação do 

vírus nas áreas onde a doença já existe e nas áreas indenes. Por isso têm-se estudado 

diversas linhas de trabalho como a pré-imunização com estirpes fracas e a identificação 

de genótipos com potencial para resistência ao vírus do endurecimento dos frutos 

(Kitajima et.al, 1986; Piza Jr. et.al., 1993). 

A seleção massal em maracujá é normalmente utilizada pelo agricultor, que 

escolhe as melhores plantas para fornecer sementes para o plantio seguinte (Oliveira, 

1980; Oliveira e Ferreira, 1991). Esses autores citam que, nessa seleção não tem sido 

encontrados os resultados esperados em outras espécies. Todavia, em maracujá, por ser 

cultivo recente e pouco submetido à pressão de seleção e com alta variabilidade 

genética, a seleção massal ou clonal pode atuar com eficiência. Esse método tem sido 

empregado em trabalhos de melhoramento genético em maracujá amarelo para o 

aumento da produtividade (Oliveira, 1980). Para resistência a fitopatógenos, os 

trabalhos de melhoramento são poucos no Brasil, notadamente para o vírus do 
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endurecimento dos frutos (Leão, 2001). Após a obtenção de genótipos superiores quanto 

à resistência ao vírus, estes poderão ser clonados através, por exemplo, de estaquia. 

 

Tabela 2. 11. Resultados da interação genótipo versus época de avaliação para o 

parâmetro Severidade nos 14 genótipos de maracujazeiro-azedo analisados no 

experimento entre os meses de fevereiro e maio de 2008. Brasília, FAL, UnB (2008). 

Genótipos Fevereiro* Março* Abril* Maio* 

FP01 1,75 a A 2,20 a B 1,77 a A 2,10 a AB 

AR02 1,90 ab A 2,18 a AB 1,83 a A 2,30 a B 

GA2 1,91 ab A 2,23 a AB 2,38 b B 2,51 a B 

MAR20#03 1,95 ab A 2,11 a A 1,96 ab A 2,24 a A 

MAR20#46 1,98 ab A 2,14 a A 2,08 ab A 2,28 a A 

PCF-2 2,01 ab A 2,46 a B 1,99 ab A 2,19 a B 

EC-RAM 2,04 ab A 2,30 a AB 2,08 ab AB 2,46 a B 

FB200 2,05 ab A 2,30 a A 2,16 ab A 2,38 a A 

MAR20#36 2,05 ab A 2,21 a A 2,39 b A 2,39 a A 

MAR20#23 2,06 ab A 2,14 a A 2,14 ab A 2,34 a A 

AR01 2,10 ab A 2,43 a AB 2,04 ab A 2,50 a B 

AP1 2,11 ab A 2,36 a A 2,15 ab A 2,50 a A 

MAR20#09 2,16 ab A 2,34 a A 2,19 ab A 2,55 a A 

RC3 2,30 b A 2,21 a A 2,26 ab A 2,15 a A 

*Médias seguidas com as mesmas letras (minúsculas na coluna e maiúsculas na linha) 

não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de confiança. 
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Tabela 2. 12. Severidade, incidência, grau de resistência e área abaixo da curva de 

progressão de doença (AACPD) dos 14 genótipos de maracujazeiro-azedo analisados no 

experimento entre os meses de fevereiro e maio de 2008. Brasília, FAL, UnB (2008). 

Genótipos Severidade* Incidência* 

% 

Grau de 

resistência 

AACPD** 

FP01 1,90 a 75,6 a MS 181,86 a 

AR02 2,05 ab 78,8 ab MS 183,00 ab 

MAR20#03 2,06 abc 80,6 abc MS 185,06 ab 

MAR20#46 2,11 abc 83,4 abc MS 190,13 abc 

PCF-2 2,16 abc 85,9 bc MS 196,58 abc 

MAR20#23 2,17 abc 85,3 abc MS 194,25 abc 

EC-RAM 2,22 abc 87,8 bc MS 198,75 abc 

FB200 2,22 abc 81,3 abc MS 200,28 abc 

RC3 2,23 abc 89,1 c MS 201,17 abc 

GA2 2,26 abc 81,9 abc MS 204,31 bc 

MAR20#36 2,26 bc 86,6 bc MS 204,56 bc 

AR01 2,27 bc 85,6 abc MS 202,88 bc 

AP1 2,28 bc 86,3 bc MS 204,56 bc 

MAR20#09 2,31 c 86,3 bc MS 206,44 c 

CV 9,34% 10,94%  6,03% 

*Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de confiança. 

**Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Duncan ao 

nível de 5% de confiança 
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Tabela 2. 13. Severidade, incidência, grau de resistência e área abaixo da curva de 

progressão de doença dos 14 genótipos de maracujazeiro-azedo analisados no 

experimento entre os meses de dezembro de 2008 e março de 2009. Brasília, FAL, UnB 

(2009). 

Genótipos Severidade* Incidência* 

% 

Grau de 

resistência 

AACPD** 

MAR20#03 2,35 a 95,0 a MS 214,13 a 

PCF-2 2,44 ab 96,6 a MS 220,88 abc 

AR01 2,44 ab  95,9 a MS 218,25 ab 

AR02 2,45 ab 95,0 a MS 226,88 abc 

MAR20#46 2,49 ab  95,0 a MS 224,06 abc 

FP01 2,51 abc 96,6 a S 226,87 abc 

MAR20#23 2,55 abc 95,0 a S 232,13 abc 

FB200 2,58 abc 94,0 a S 233,63 abc 

MAR20#36 2,61 abc 95,0 a S 234,19 abc 

EC-RAM 2,67 bc 96,7 a S 242,63 abcd 

AP1 2,69 bc 96,6 a S 245,06 cd 

GA2 2,70 bc 97,8 a S 244,99 bcd 

MAR20#09 2,70 bc 96,7 a S 242,81 bcd 

RC3 2,83 c 97,8 a S 259,05 d 

CV  10,02% 6,61%  6,31% 

*Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de confiança. 

**Médias seguidas com as mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Duncan ao 

nível de 5% de confiança 
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Figura 2. 1. Severidade do vírus do endurecimento dos frutos no genótipo GA2 entre 

fevereiro e maio de 2008 (primeiro período de avaliação), maracujazeiro azedo. 

Brasília, FAL, UnB (2008). * Dias após a primeira avaliação: 0 – 15/02/2008; 30- 

18/03/2008; 60 – 20/04/2008; e 90 – 21/05/2008. Severidade: nota de acordo com a 

escala diagramática. 
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Figura 2. 2. Severidade do vírus do endurecimento dos frutos no genótipo de 

maracujazeiro azedo FP01 no primeiro período de avaliação (fevereiro a maio de 2008), 

nas quatro épocas (em dias após a primeira avaliação) analisadas. Severidade em nota 

de acordo com a escala diagramática. Brasília, FAL, UnB (2008). 

 



 
 

84 
 

77,78
89,73

75,63

92,23

y = 0,0004x3 - 0,046x2 + 1,463x + 77,78

R² = 1
0

20

40

60

80

100

0 30 60 90

In
ci

d
ên

ci
a

Época

Incidência do CABMV nas quatro épocas avaliadas

 

Figura 2. 3. Incidência do vírus do endurecimento dos frutos em 14 genótipos de 

maracujazeiro azedo entre fevereiro a maio de 2008 nas quatro épocas analisadas (em 

dias após a primeira avaliação). Brasília, FAL, UnB (2008). 
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Figura 2. 4. Severidade do vírus do endurecimento dos frutos em 14 genótipos de 

maracujazeiro azedo no segundo período de avaliação, entre dezembro de 2008 e março 

de 2009, nas diferentes épocas analisadas (dias após a primeira avaliação). Brasília, 

FAL, UnB (2009). 
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Figura 2. 5. Incidência do vírus do endurecimento dos frutos em 14 genótipos de 

maracujazeiro azedo no segundo período de avaliação, entre dezembro de 2008 e março 

de 2009, nas diferentes épocas analisadas (dias após a primeira avaliação). Brasília, 

FAL, UnB (2009). 
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Tabela 2. 14. Matriz de correlação entre incidência, severidade e área abaixo da curva 

da progressão da doença nos dois períodos de avaliação (fevereiro a maior de 2008 e 

dezembro de 2008 a março de 2009), número total de frutos (NTF) e produtividade total 

(PT). Brasília, FAL, UnB (2009). 

Variáveis Inc 08 Sev08 AACPD 

08 

NTF PT Inc 09 Sev09 AACPD 

09 

Inc08 _ 0,854* 0,136 0,274** 0,250** 0,352* 0,30** 0,104 

Sev08 _ _ 0,227 0,179 0,175 0,420* 0,324*

* 

0,208 

AACPD08 _ _ _ -0,08 -0,07 -0,118 0,244 0511* 

NTF _ _ _ _ 0,883* 0,030 -0,223 -0,223 

PT _ _ _ _ _ -0,013 -

0,31** 

-0,25 

Inc09 _ _ _ _ _ _ 0,552* -0,138 

Sev09 _ _ _ _ _ _ _ 0,449* 

*significância a 1% de probabilidade; **significância a 5% de probabilidade. 
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Conclusões 

Todos os genótipos apresentaram moderada suscetibilidade (MS) no primeiro 

período de avaliação (fevereiro a maio de 2008). O genótipo FP01, neste período, 

obteve a menor média de severidade e de incidência do vírus do endurecimento dos 

frutos. 

Com base nos resultados obtidos no segundo período (dezembro de 2008 a 

março de 2009), os genótipos MAR20#46, MAR20#03, AR02, AR01 e PCF-2 foram 

Medianamente Suscetíveis, enquanto os demais, foram suscetíveis. 
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RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO AO VÍRUS 

DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

Resumo 

A virose do endurecimento dos frutos é uma das doenças mais importantes da 

cultura do maracujazeiro. Plantas infectadas apresentam, principalmente, mosaico foliar, 

frutos com endurecimento do pericarpo e grande redução de polpa. O presente trabalho 

foi desenvolvido em casa de vegetação, na Estação Biológica da Universidade de 

Brasília, tendo como objetivo avaliar e selecionar genótipos de maracujá-azedo com 

resistência a essa doença, causada pelo Cowpea aphid-borne mosaic vírus - CABMV. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em arranjo de parcela 

subdividida, com 12 genótipos e seis épocas de avaliação, quatro repetições, sendo a 

unidade experimental constituída por seis plantas. Para avaliar o grau de incidência e 

severidade da virose, estabeleceu-se uma escala de notas de 1 a 4, sendo 1= folhas sem 

sintomas, 2= mosaico leve, 3= mosaico leve e bolhosidade, 4= mosaico e bolhosidade 

intensos, com deformação foliar. Foram considerados como resistentes (R), as plantas 

com notas =1<1,5; Medianamente susceptível (MS), >1,5 e < 2,5; Suscetíveis, >2,5 e < 

3,5; e Altamente Suscetíveis, >3,5 e =4 (escala de notas proposta por Maia, 2008). Os 

materiais avaliados foram: Rubi Gigante, Gigante Amarelo, GA2, EC-L-7, EC-3-0, 

MAR20#19, MAR20#34, MAR29#09 e MAR20#41, Redondão, FB200, AR02. Todos 

os genótipos foram considerados Medianamente Suscetíveis (MS). O Rubi Gigante 

apresentou as menores médias para severidade (nota 1,55) e incidência do vírus em 

folha (55,67%) enquanto o genótipo MAR20#19, a menor incidência em planta, 

79,12%.  
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RESISTANCE OF PASSION FRUIT GENOTYPES TO THE VIRUSE OF THE 

FRUIT HARDENING (Cowpea aphid-borne mosaic virus – CABMV) 

 

Abstract 

The hardening of fruits, caused by Cowpea aphid-borne mosaic virus – 

CABMV, is one of the most serious problems in passion fruit crops. The aim of the 

present study was to evaluate and select passion fruit genotypes with resistance to this 

disease. The experiment was carried out under greenhouse conditions at the 

Experimental Area of the University of Brasilia. Each treatment (genotype) consisted of 

four replications with six plants per replicate arranged in a randomized complete block 

design. The Genotypes Gigante Amarelo, GA2, EC-L-7, EC-3-0, MAR20#19, 

MAR20#34, MAR29#09,  MAR20#41, Redondão, FB200, AR02 e Rubi Gigante. 

Disease intensity was  measured based on a note scale established (1 to 4), where 1= 

absence of symptoms in leaves; 2= leaves with light mosaic, without deformation in 

leaves, 3= light mosaic and bubble, 4= leaves with severe mosaic, bubbles and 

deformation in leaves, were average in grade: Resistant (R), plants with =1<1,5; 

Moderately Susceptible (MS), >1,5 and < 2,5; susceptible, >2,5 and < 3,5; e high 

susceptible, >3,5 and =4 (Maia, 2008). It was also determinated the incidence (amount 

of leaves with symptoms). All the genotypes were classified as Moderately Susceptible 

(MS). The Rubi Gigante provided the best results in terms of severity (grade 1,55) and 

incidence of the virus in leaves (55,67%), and MAR20#19,  in terms of incidence in 

plants (79,12%).  
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Introdução 

O vírus do endurecimento dos frutos é um dos mais sérios problemas da cultura 

do maracujazeiro (Passiflora spp.) (Rezende, 1994; Fisher et al., 2005). Essa doença foi 

relatada no Brasil no final da década de 1970, em plantios comerciais de maracujá, no 

estado da Bahia (Chagas et al., 1981). Apesar dos esforços realizados, não se tem obtido 

sucesso no seu controle (Novaes & Rezende, 2003).  

O agente causal foi descrito como Passionfruit woodiness virus (PWV) por 

Cobb, na Austrália, em 1901 (Shukla et al., 1988).  Plantas infectadas apresentam os 

sintomas típicos de mosaico, frutos com endurecimento do pericarpo e uma evidente 

redução da polpa (Kitajima et al., 1986; Fisher et  al., 2005). Entretanto, além PWV, 

outro vírus CABMV (Cowpea aphid-borne mosaic vírus - CABMV) pode causar a 

doença (Mckern et al., 1984, citado por Dos Anjos et al., 2001). A transmissão por 

pulgões (Aphis gossypii, Myzus persicae, entre outros) ocorre na picada de prova, já que 

o inseto não coloniza o maracujazeiro comercial. A relação vírus-vetor é caracterizada 

como não persistente e não circulativa (Di Piero et al., 2001; Dos Anjos et al., 2001).  

Os prejuízos causados na cultura do maracujazeiro são graves, ocasionando 

queda de produtividade e redução na área cultivada, com consequencias sociais e 

econômicas (Costa et al., 1995). Têm sido observadas incidências de 71,8% e 73,1% em 

cultivos comerciais de maracujazeiro nos estados de São Paulo e Ceará, respectivamente 

(Lima et al., 1996). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a reação de 12 progênies de 

maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) ao vírus do 

endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-borne mosaic vírus – CABMV), em  casa de 

vegetação. 
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Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Estação Experimental de Biologia da 

Universidade de Brasília, no Distrito Federal, a 16º de latitude sul, 48º de longitude 

oeste, e altitude de 1.010 m. O clima da região é caracterizado por chuvas concentradas 

no verão, de outubro a abril e invernos secos, de maio a setembro.  A temperatura na 

casa de vegetação variou de 10°C a 30°C e a umidade relativa do ar de 60 a 100%, no 

período de agosto a dezembro de 2008. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro 

repetições, seis plantas por parcelas, em arranjo de parcela subdividida, com seis épocas 

de avaliação e 12 genótipos. 

Os materiais utilizados neste experimento foram: Rubi Gigante, Gigante 

Amarelo, GA2, EC-L-7, EC-3-0, MAR20#19, MAR20#34, MAR29#09, MAR20#41, 

Redondão, FB200 e AR02. Os genótipos Rubi Gigante, Gigante Amarelo, GA2, EC-L-

7, EC-3-0, Redondão, FB200, AR02 foram obtidos por seleção, cruzamento e 

retrocruzamento, conforme Tabela 3.1.  

Tabela 3. 1 Origem de oito das progênies de maracujazeiro azedo avaliados no Distrito 

Federal, Estação Biológica – UnB, 2008 

PROGÊNIES ORIGEM 

RUBI GIGANTE Roxo Australiano X Marília 

EC-3-0 [(Marília X Rubi gigante) X Marília] 

EC-L-7 Marília de fruto longo 

Yellow Máster 

FB200 

Seleção de Flora Brasil 

Redondão Seleção de material introduzido de Porto Rico em 1996 

Gigante Amarelo Cruzamento Redondão X Marília Seleção Cerrado. 

AR 02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de uma 

população de Roxo Australiano. 

GA2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente. 
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As progênies  MAR20#19, MAR20#34, MAR29#09 e MAR20#41 foram 

obtidas por seleção massal de plantios comerciais contendo nove materiais superiores, 

considerando os aspectos de produtividade, qualidade dos frutos e resistência aos 

fitopatógenos e são procedentes do município de Araguari – MG, conforme descrito na 

tabela 3.2: 

 

Tabela 3. 2 Progênies cultivadas em pomares comerciais no município de Araguari 

(MG) utilizados na seleção massal. 

1 Maguary “Mesa 1” 

2 Maguary “Mesa 2” 

3 Havaiano 

4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 

5 Seleção DF 

6 EC-2-O 

7 F1 (Marília x Roxo Australiano) 

8 F1 [Roxo Fiji (introdução das ilhas Fiji) x Marília] 

 

A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandidas de 72 células 

(120 ml/célula) com substrato inerte vermiculita (Plantmax®). Foram colocadas cinco 

sementes por célula. Com aproximadamente 40 dias da semeadura, as mudas foram 

repicadas para bandejas de polietileno, uma muda por célula. Após o transplante das 

mudas, foram feitas adubações de cobertura com nitrogênio amídico (Uréia) na dose 

aproximada de 6g por bandeja na concentração de 10g/L semanalmente.  

A inoculação mecânica foi executada após 80 dias da repicagem das mudas. O 

extrato utilizado para a inoculação foi preparado a partir de amostras foliares coletadas 

de plantas de maracujá que exibiam sintomas de mosaico típicos da doença em pomar 

de maracujazeiro da Fazenda Água Limpa (FAL/UnB). 

O inóculo para transmissão mecânica foi preparado no almofariz por meio da 

maceração do material foliar infectado com vírus CABMV, na proporção de 5 g de 
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tecido (folha) para 10 ml de solução tampão (fosfato de potássio 0,1 M e sulfito de 

sódio 0,1 M), ajustada para pH 7,0. Em seguida, adicionou-se pequena quantidade de 

“celite” (abrasivo) ao extrato obtido. A inoculação foi efetuada friccionando as partes 

superiores das folhas com o dedo umedecido com o extrato. Foram inoculadas três 

folhas por planta, sendo escolhidas, preferencialmente, as mais novas. Em, 

aproximadamente, 10 minutos após a inoculação, as plantas forma lavadas, a fim de que 

o abrasivo não queimasse as folhas inoculadas.  

 

Avaliações 

Foram realizadas seis avaliações de severidade (notas) levando-se em 

consideração a intensidade do mosaico, da bolhosidade e da deformação foliar. A 

primeira avaliação foi feita sete dias após a inoculação. As avaliações seguintes foram 

feitas após 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias a partir da data da inoculação, conforme a Tabela 

3.3.   

Tabela 3. 3. Avaliações das análises realizadas 

Avaliação Data 

1 12 de novembro 

2 19 de novembro 

3 26 de dezembro 

4 3 de dezembro 

5 10 de dezembro 

6 15 de dezembro 

 

Atribuindo-se notas de 1 a 4, com base em valores de severidade, a partir de 

escala de notas proposta por Sousa (2005), a qual foi adaptada para o experimento. 

Avaliou-se as 3 folhas inoculadas por planta. A figura 3.4 traz a escala de notas 

utilizada no experimento. 
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Tabela 3. 4. Escala de notas utilizada para análise das folhas. 

NOTA SINTOMATOLOGIA VISUAL 

1 Folha sem sintoma de mosaico (Resistente – R) 

2 Folha apresentando mosaico leve e sem deformações foliares  

(Moderadamente Susceptível – MS) 

3 Folha apresentando mosaico leve, bolhas e deformações foliares  

(Suscetível – S) 

4 Folha apresentando mosaico severo, bolhas e deformações foliares  

(Altamente suscetível - AS) 

 

Com a escala de notas estabelecida, foram consideradas como Resistentes (R) as 

plantas com notas médias entre 1-1,5; Moderadamente Susceptível (MS) as plantas com 

médias 1,5-2,5; Suscetíveis (S) as plantas com notas médias entre 2,5-3,5 e acima de 3,5 

Altamente Susceptíveis (AS) (proposto por Maia, 2008).  

A presença do vírus CABMV foi confirmada através do teste de Elisa indireto 

(enzima-linked immunosorbent) realizado após a inoculação, conforme o procedimento 

descrito por Almeida (2001).  

A partir dos dados coletados nas seis avaliações, foram calculados os valores 

médios de área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD), utilizando-se o 

programa AVACPD (Torres e Ventura, 1991).  As análises de variância (teste F) para 

cada parâmetro bem como a comparação das médias através do teste de Tukey e 

Duncan ao nível de 5% de significância (Gomes, 1978), foram executadas utilizando-se 

o programa SISVAR (Ferreira, 2000).  
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Resultados e discussão 

A interação entre os genótipos e as avaliações não foi significativa ao nível de 

5% de probabilidade pelo teste F, tanto para a análise de severidade quanto para a de 

incidência. 

Ao analisar a Tabela 3.5 observa-se que ocorreu significativa variação na 

incidência e severidade do vírus nas diferentes avaliações realizadas. A primeira 

avaliação, realizada sete dias após a inoculação, apresentou as menores médias para 

incidência em folhas (29,77%), incidência em plantas (61,80%) e severidade (nota 

1,29). A 5º avaliação (84,21%), 28 dias após a inoculação, apresentou a segunda maior 

média de incidência, porém não diferiu do valor obtido na 4º avaliação (77,89%). A 6º 

avaliação (35 dias após a inoculação) com incidência em 92,52% das folhas 

sintomáticas, foi o maior resultado obtido e diferiu estatisticamente de todos os demais. 

Através da regressão linear (Figuras 3.1, 3.2, 3.3) verificou-se que a doença apresentou 

um crescimento constante no decorrer das seis avaliações e que ainda estava em franco 

desenvolvimento. A incidência em folhas aumentou em 12,78% e a incidência em 

planta teve acréscimo de 5,88% entre as avaliações. 

Obteve-se uma variação significativa em severidade e incidência nas folhas e 

plantas (Tabela 3.6). Todos os genótipos foram considerados moderadamente 

susceptíveis. O genótipo que apresentou a maior severidade foi o MAR20#41, com 1,85 

de nota para este parâmetro. Esse genótipo só diferiu estatisticamente dos genótipos 

Rubi Gigante (nota 1,55), que apresentou a menor média e o material MAR20#19 (nota 

1,63). Sendo que, não foi observada diferença entre esses dois genótipos. O Rubi 

Gigante também obteve a menor área abaixo da curva de progresso de doença. Este 

resultado foi estatisticamente superior ao obtido para os genótipos MAR20#41 (64,01), 

AR02 (63,70), Redondão (62,82), MAR 20#09 (65,39). 

Quanto à incidência nas folhas, o Rubi Gigante obteve a menor média (55,67% 

de folhas com sintomas), que foi igual ao GA2. Esses genótipos só diferiram dos 

seguintes: Redondão (73,65%), MAR20#41 (71,64%), AR02 (75,42%) e FB200 

(77,17%). O material que apresentou a menor incidência em planta foi o MAR20#19, 

com 79,17% de plantas sintomáticas, sendo estatisticamente superior ao Gigante 

Amarelo, AR02, FB200 e MAR20#09.  
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Pinto (2002), que também trabalhou com mudas sob condições controladas de 

casa de vegetação, trabalhou, entre outros genótipos, com o MAR20#109, MAR20#34 e 

MAR20#19 tendo obtido notas para severidade de 2,47, 2,00 e 1,66, além de incidência 

de 90,63%, 75% e 59,37%, respectivamente. Viana (2007) avaliou os genótipos Rubi 

Gigante (2,32), MAR20#19 (2,02), Gigante Amarelo (1,99), EC-L-7 (1,97), Redondão e 

EC-3-0 com nota 1,63 quanto a severidade do Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV). 

Para o MAR20#09, Viana (2007) relatou incidência de 97,10% e Miranda, 

82,81%. Leão (2001) indicou resultados para incidência em plantas de 88,88%, para o 

MAR20#19, 73,07%, para o MAR20#41, 80,55%, para o MAR20#34 e 74,99%, para o 

Redondão.  

Nascimento (2003) obteve incidência de 36,32% em folhas do genótipo 

Redondão, em condições de campo. Sousa (2005), que também trabalho sob condições 

de cultivo, relatou incidência da doença para o EC-L-7, Gigante Amarelo, FB200, Rubi 

Gigante, MAR20#09 e Redondão de 90,83%, 83,33%, 82,50%, 79,58%, 76,25% e 

72,08%, respectivamente. 

Os testes de Elisa indiretos realizados nas amostras extraídas do experimento 

comprovaram a presença do CABMV nos materiais estudados. Eventuais divergências 

de resultados podem ser atribuídas à provável resistência quantitativa. Como a taxa de 

desenvolvimento nos genótipos portadores deste tipo de resistência é altamente 

dependente das condições ambientais, variações na intensidade de doença entre épocas e 

localizações geográficas são freqüentes.  É importante avaliar esses genótipos sob várias 

condições ambientais, favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento da doença, para  

verificar se a resistência é expressa consistentemente.   

A utilização de parâmetros como incidência e severidade utilizando método de 

escala de notas, tem sido bastante empregada em trabalhos de melhoramento visando 

identificar genótipos com resistência. Essa técnica foi proposta por Novaes & Rezende 

(1999) e usada por diversos autores (Leão, 2001; Pinto, 2002; Viana, 2007) para 

avaliação de mudas. Trabalhos de inoculação de mudas (screening) são importantes 

para a pré-seleção de materiais interessantes para o desenvolvimento de um programa 

de melhoramento resistentes. Utilizando-se em campo as mudas que já se mostraram 

resistentes em casa de vegetação. 
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Junqueira et al. (2005) relatam espécies silvestre como P. actina, P. caerulea,  

P. setacea e P. coccinea como resistentes ao vírus do endurecimento dos frutos. 

Cruzamentos realizados entre essas espécies com o maracujazeiro cultivado (P. edulis f. 

flavicarpa Deg.) também como resistentes. O GA-2 é um dos progenitores de cultivares 

híbridas como BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho. A cultivar BRS Sol do 

Cerrado foi obtida com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e 

obtenção e avaliação de híbridos intra-específicos, derivados das matrizes Seleção GA-2 

e MA, que é uma matriz da seleção Redondão. A cultivar BRS Ouro Vermelho foi 

obtido por seleção recorrente e avaliação de híbridos intra-específicos, derivado das 

matrizes selecionadas (Cv. Sul Brasil Marília x Seleção de Passiflor edulis) F1 x martiz 

derivada do GA-2. Tem sido tolerante a doenças foliares, incluindo a virose.  

Oliveria e Ruggiero (1991, citado por Faleira et al., 2005) relataram alguns 

problemas com híbridos interespecíficos, como a à suscetibilidade as doenças, falta de 

adaptação, baixo vigor, macho esterilidade e produção de pólen inviável. O Rubi 

gigante é uma variedade obtida através do cruzamento de roxo tipo australiano com 

materiais tipo Marília. Tem se avaliado algumas variedades botânicas como Gigante 

Amarelo, Redondão, Moranga, Marília Seleção Cerrado e Marília Longo para 

produtividade e resistência a doenças (Faleiro et al., 2005).  
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Tabela 3. 5. Incidência e severidade da virose do endurecimento dos frutos (CABMV) 

em maracujazeiro azedo nas diferentes avaliações realizadas em casa de vegetação. 

Brasília, UnB (2008). 

Avaliação Dias após 

inoculação 

Incidência em 

folhas % 

Incidência 

em planta 

% 

Severidade 

1º 7 29,77 a 61,80 a 1,29 a 

2º 14 49,48 b 91,32 b 1,50 b 

3º 21 65,20 c 94,44 b 1,64 b 

4º 28 77,89 d 96,53 b 1,86 c 

5º 35 84,21 d 97,22 b 1,89 c 

6º 42 92,52 e 97,22 b 2,19d 

CV  22,48% 30,33% 16,52% 

*Médias com a mesma letra não diferem significativamente para o teste de TuKey ao 

nível de 5%. 
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Tabela 3. 6. Severidade, incidência nas folhas, incidência nas plantas e área abaixo da 

curva de progressão de doença de 12 genótipos de maracujazeiro azedo cultivados sob 

condições de casa de vegetação. Estação Experimental da Biologia, Brasília, UnB 

(2008). 

Genótipo Severidade* Incidência 

folha * 

Incidência 

planta * 

Grau de 

resistência 

AACPD** 

RUBI 

GIGANTE 

1,55 a 55,67 a 80,56 ab MS 53,79 a 

MAR 20#19 1,63 ab 66,03 abc 79,17 a MS 56,70 ab 

GIGANTE 

AMARELO 

1,67 abc 61,71 abc 93,06 bc MS 58,24 ab 

GA2 1,68 abc 55,67 ab 84,03 abc MS 59,30 ab 

EC-L-7 1,70 abc 63,18 abc 90,28 abc MS 59,13 ab 

MAR 20#34 1,74 abc 65,06 abc 85,42 abc MS 60,14 ab 

EC-3-0 1,74 abc 64,68 abc 85,42 abc MS 60,37 ab 

MAR 20#09 1,76 abc 69,51 abc 95,83 c MS 65,39 b 

REDONDÃO 1,80 bc 73,65 bc 90,97 abc MS 62,82 b 

FB200 1,81 bc 77,17 c 94,44 c MS 63,70 b 

AR02 1,83 bc 75,42 bc 95,83 c MS 63,70 b 

MAR20#41 1,85 c 71,64 bc 85,14 abc MS 64,01 b 

CV 13,50% 24,61% 14,80%  7,35% 

*Médias com a mesma letra não diferem significativamente para o teste de TuKey ao 

nível de 5%. 

**Médias seguindas da mesma letra não diferem significativamente entre si para o teste 

de Duncan ao nível de 5%. 
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Figura 3. 1. Incidência do CABMV em folhas de 12 progênies de maracujazeiro azedo 

avaliados em seis diferentes épocas. Brasília, Estação Experimental da Biologia, UnB 

(2008). 
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Figura 3. 2. Incidência do CABMV em plantas de 12 progênies de maracujazeiro azedo 

avaliados em seis diferentes épocas. Brasília, Estação Experimental da Biologia, UnB 

(2008). 
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Figura 3. 3. Severidade do CABMV em plantas de 12 progênies de maracujazeiro 

azedo avaliados em 6 diferentes épocas. Brasília, Estação Experimental da Biologia, 

UnB (2008). 
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Conclusões  

Todos os genótipos foram considerados moderadamente suscetíveis ao Cowpea 

aphid-borne mosaic virus.  

O genótipo Rubi Gigante obteve os menores resultados para severidade, 

incidência em folha e área abaixo da curva de progressão de doença. O genótipo 

MAR20#19 obteve a menor média para incidência em planta. 
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Anexo A - fotos 

   

Figura 4. 1 Aspectos da flor e dos genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no 

experimento. Brasília, FAL, UnB, 2008. 

   

Figura 4. 2. Aspectos da cor, tamanho e do acondicionamento, posterior a colheita, dos 

frutos avaliados no experimento. Brasília, FAL, UnB, 2008. 

 

Figura 4. 3. Aspectos dos frutos tipo primeira e 1 A avaliados neste experimento. 

Brasília, FAL, UnB (2008). 
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Figura 4. 4. Aspectos dos sintomas (mosaico com bolhosidade severos) vírus do 

endurecimento dos frutos (CABMV) nos genótipos avaliados neste experimento. 

Brasília, FAL, UnB (2008). 
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Anexo B – Grau de Resistência por planta dos 12 genótipos avaliados em casa de 

vegetação aos 42 dias após inoculação, Estação Biológica da UnB, Brasília, 2008 – 

Capítulo 3. 
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ANEXO C – GRAU DE RESISTÊNCIA POR PLANTA DOS 14 GENÓTIPOS AVALIADOS NA 

FAZENDA ÁGUA LIMPA, UNB, BRASÍLIA, 2008 – CAPÍTULO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco Genótipos Doenças 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAU

1 GA2 – AR1*AG V 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2

v2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 2

1 D36 V 4 4 2 3 3 3 1 4 3 1

v2 3 2 1 2 2 4 1 4 2 3

1 AR 02 V 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1

v2 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3

1 AR 01 V 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3

v2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4

1 A 09 V 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2

v2 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4

1 MAR 20#03 V 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2

v2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4

1 FB 200 V 2 2 1 4 4 4 3 1 2 3

v2 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2

1 A23 V 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2

v2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3

1 VERMELHAO INGAI V 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

v2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4

1 EC-RAM V 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2

v2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4

1 C 46 V 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2

v2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3

1 FP 01 V 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2

v2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2

1 AP1 V 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3

v2 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3

1 RC3 V 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2

v2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3

S

S

S

S

S

S

S

MS

MS

MS

MS

MS

MS

S
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Bloco Genótipos Doenças 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAU

2 AR 02 V 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2

v2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3

2 GA2 – AR1*GA V 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

v2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2

2 AP1 V 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2

v2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2

2 RC3 V 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2

v2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3

2 FB 200 V 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2

v2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3

2 C 46 V 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3

v2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2

2 D36 V 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3

v2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2

2 A23 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

v2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2

2 VERMELHAO INGAI V 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3

v2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2

2 AR 01 V 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2

v2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 1

2 FP 01 V 1 2 3 2 2 2 1 2 4 3

v2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2

2 A 09 V 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3

v2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2

2 EC-RAM V 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3

v2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2

2 MAR 20#03 V 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

v2 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS
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Bloco Genótipos Doenças 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAU

3 MAR 20#03 V 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3

v2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2

3 EC-RAM V 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2

v2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2

3 AR 01 V 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2

v2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3

3 AP1 V 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2

v2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2

3 GA2 – AR1*GA V 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2

A 2 3 3 4 2 4 4 3 3 3

3 AR 02 V 4 1 2 1 2 2 2 3 2 3

A 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3

3 A 09 V 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4

v2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2

3 A23 V 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2

v2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3

3 C 46 V 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2

v2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3

3 VERMELHAO INGAI V 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2

v2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3

3 RC3 V 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1

v2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2

3 D36 V 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3

v2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3

3 FP 01 V 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

v2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

3 FB 200 V 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

v2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2

S

S

S

S

MS

MS

MS

MS

S

MS

MS

MS

MS

MS
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Bloco Genótipos Doenças 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAU

4 RC3 V 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2

v2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2

4 AP1 V 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2

v2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3

4 C 46 V 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1

v2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

4 AR 01 V 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2

v2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2

4 AR 02 V 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

v2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

4 EC-RAM V 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

v2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2

4 FB 200 V 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2

v2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

4 VERMELHAO INGAI V 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2

v2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2

4 MAR 20#03 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

v2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

4 A23 V 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2

v2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2

4 GA2 – AR1*GA V 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2

v2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2

4 D36 V 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2

v2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

4 FP 01 V 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

v2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 2

4 A 09 V 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2

v2 3 2 3 2 3 4 2 2 4 2
S

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS


