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DESEMPENHO AGRONÔMICO, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E 

REAÇÃO A DOENÇAS EM GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO 

CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL.  

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

 

Resumo Geral – O objetivo do presente trabalho foi de avaliar o desempenho agronômico, 

características f[isico-químicas e a reação de genótipos de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis 

f. flavicarpa) à verrugose (Cladosporium herbarium Link.), à septoriose (Septoria passiflorae 

Lown.), à antracnose (Colletotrichum gloeosporiodes Penz.), à bacteriose (Xanthomonas 

axonopodis pv passiflorae) e à virose do endurecimento dos frutos (CABMV)  cultivados no 

Distrito Federal em diferentes épocas de avaliação. O experimento foi realizado na Fazenda Água 

Limpa (FAL) da Universidade de Brasília (UnB). Foi utilizado o delineamento de blocos 

casualizados, com quatro repetições, 6 tratamentos (genótipos), sete plantas úteis por parcela em 

uma área de 0,8 ha. Os genótipos avaliados foram: Rubi gigante, EC-03, EC-L-7, RC-03, 

Redondão e Gigante Amarelo, totalizando 1454 plantas por hectare. Todos os genótipos se 

apresentaram produtivos, com exceção do genótipo RC-0-3, no total das 17 colheitas. Na 

avaliação geral, o EC-L-7 apresentou o maior comprimento, enquanto o Rubi gigante o menor. O 

genótipo Redondão foi o que obteve o maior diâmetro. Na relação comprimento/diâmetro os 

genótipos Rubi gigante e Redondão apresentaram os menores. O genótipo EC-L-7 apresentou a 

maior espessura da casca. O genótipo Rubi gigante apresentou o maior valor de °Brix e na relação 

SST/AT o genótipo EC-3-0 apresentou a maior relação SST/AT, sendo a menor obtida pelo 

genótipo Redondão.  Houve uma correlação forte e positiva entre o diâmetro e o comprimento 

com a massa fresca dos frutos; do massa fresca de suco com a acidez titulável (AT) e o nº de 

sementes por fruto e do massa fresca da polpa com o nº de sementes. À reação à septoriose foi 

inferior na época de junho (120 dias). Os frutos foram considerados moderadamente resistente 

quanto à reação severidade à verrugose nas quatro épocas avaliadas. Os genótipos Redondão e 

EC-03 apresentaram resultados superiores à reação de severidade à verrugose e à septoriose. Os 

genótipos Gigante amarelo e Rubi gigante foram considerados resistentes, quanto à severidade da 

doença antracnose, no mês de fevereiro/2005; O genótipo Redondão foi considerado resistente, 

também a doença antracnose, porém no mês de Março/2005. Os genótipos Redondão, Rubi 

gigante e EC-03 foram considerados resistentes, já os genótipos Gigante amarelo e EC-L-7 

apresentaram resistência moderada. Não houve diferenças significativas quanto às reações de 

Severidade entre os genótipos na reação à bacteriose do fruto, apresentando todos resistência 

moderada; O mesmo foi observado entre os cinco genótipos avaliados em relação à reação de 
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incidência de verrugose, de antracnose, de septoriose e bacteriose. Houve uma correlação 

positivamente forte para severidade a antracnose com incidência de bacteriose. Foram avaliadas a 

incidência e a severidade à CABMV, de acordo com a escala diagramática, em três épocas. Todos 

os seis genótipos avaliados apresentaram severidade suscetível (S) quanto à reação ao vírus, sob 

condições de campo. Houve apenas correlação linear forte e positiva entre os dois parâmetros 

avaliados incidência e severidade do vírus. 

  

Palavras-Chave: P. edulis f. flavicarpa, melhoramento genético, desempenho agronômico, 

qualidade pós-colheita e resistência a doenças. 
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AGRONOMICAL PERFOMACE, PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND 

REACTION TO DISEASES IN GENOTYPES OF PASSION FRUIT CULTIVED IN 

DISTRITO FEDERAL. 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

 

GENERAL ABSTRACT – The objective of the present work was to evaluate the agronomical 

performace, physicochemical characteristics and the reaction of genotypes of passion fruit 

(Passiflora edulis f. flavicarpa) to verrugose (Cladosporium herbarium Link.), to septoriose 

(Septoria passiflorae Lown), to anthracnose (Colletotrichum gloeosporiodes Penz.), to bacteriosis 

(Xanthomonas axonopodis pv passiflorae) and to virosis of the hardening of fruits (CABMV) the 

culture in Distrito Federal at different times of evaluation. The experiment was carried on in 

Fazenda Água Limpa (FAL) from Universidade de Brasília (UnB). The delineation of randomized 

blocks was used with four repetitions, six treatments (genotypes), seven useful plants per share in 

an area of 0,8 ha. The evaluated genotypes were: Rubi gigante, EC-0-3, EC-L-7, RC-03, 

Redondão and Gigante amarelo, totalizing 1454 plants per hectare. All the genotypes were 

productive, with exception of genotype RC-03, out of the 17 harvests. In the general evaluation, 

the EC-L-7 presented the biggest length (8,59 cm), while the Rubi gigante the smallest. The 

Redondão genotype was the one that got the biggest diameter. In the relation length/diameter, the 

genotypes Rubi gigante and Redondão presented the smallest values. The genotype EC-L-7 

presented the biggest thickness of the rind. The genotype Rubi gigante presented the biggest value 

of ° Brix and in relation to SST/AT, the genotype EC-3-0 presented the biggest relation, being the 

smallest got by the Redondão genotype. There was a strong and positive correlation between the 

diameter, the length and the average weight of the fruits; the average weight of juice and the 

titulavel acidity (AT) as well as the number of seeds per fruit, the average weight of the pulp and 

number of seeds. The reaction to septoriose was inferior in June (120 days). The fruits had been 

considered moderately resistant as to the reaction severity to verrugose at the four evaluated 

seasons. The genotypes Redondão and EC-3-0 presented superior results to the reaction of 

severity to verrugose and septoriose. The genotypes Gigante amarelo and Rubi gigante had been 

considered resistant, as to the severity of the illness anthracnose, in February/2005; the genotype 

Redondão was considered resistant, also to the illness anthracnose, however in March/2005. The 

genotypes Redondão, Rubi gigante and EC-3-0 had been considered resistant, but the genotypes 

Gigante amarelo and EC-L-7 presented moderate resistance. There were no significant differences 

as to the reactions of severity among the genotypes in the reaction to bacteriosis of the fruit, all 

presented moderate resistance; the same was observed among the five evaluated genotypes in 
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relation to the reaction of incidence of verrugose, anthracnose, septoriose and bacteriosis. There 

was a positively strong correlation for severity to Anthracnose with incidence of bacteriosis. The 

incidence and severity the CABMV had been evaluated, in accordance to the diagrammatical 

scale, in three seasons. All the six evaluated genotypes presented severity susceptible (S) to the 

virus, under field conditions. There was only strong and positive linear correlation between the 

two evaluated parameters incidence and severity of the virus. 

 

WORKS-KEY – P. edulis f. flavicarpa, genetic improvement, agronomical performance, quality 

post harvest and resistance to illnesse
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção nacional brasileira no ano de 2003 foi de 485.342 t em 35.000 ha. Esta 

distribuída por região, dados da área colhida e de produção, na seguinte ordem: Nordeste – 

17.300 ha e 214.467 t, Sudeste – 10.387 ha e 197.074 t, Norte 4.513 ha e 38.301 t, Centro-

Oeste – 1.553 ha e 19.286 t e Sul com 1.235 ha e 16.214t. O mesmo autor também cita em 

ordem decrescente, os dez maiores estados produtores da cultura do maracujá também no ano 

de 2003, a Bahia (107.876t), Espírito Santo (72.270t), São Paulo (50.496t), Rio de Janeiro 

(45.702t), Ceará (41.113t), Sergipe (38.637t), Pará (32.276t), Minas Gerais (28.606t), Goiás 

(11.065t) e Alagoas (10.752t) AGRIANUAL (2006). 

O Brasil é o principal produtor de maracujá nos últimos anos, com uma área plantada 

de aproximadamente 33 mil hectares que gera em torno de 220 mil empregos diretos e 

indiretos (RUGGIERO, 2000). A cultura do maracujazeiro, assim como as outras diversas 

frutíferas, podem ser uma boa alternativa para os pequenos proprietários rurais, contribuindo 

para a valorização da agricultura familiar e proporcionando a melhoria das condições sócio-

econômica dessa parcela da população. (CORREA, 2004).  Segundo REINHARDT (1996), a 

fruticultura tem tido uma considerável representação em relação ao valor da produção 

agrícola nacional de aproximadamente 25%, reflexo da extensão do país, além de sua inserção 

nas zonas de clima tropical e temperado, possibilitando o cultivo de uma enorme variedade de 

plantas frutíferas.  

Segundo LIMA (1998) e MELO (1999) das 150 espécies de maracujá nativas do 

Brasil as quais mais de 60 produzem frutos aproveitados como alimento, apresentam 

excelentes qualidades nutritivas, sendo ricos em minerais e vitaminas, principalmente A e C, 

o suco possui sabor e aroma agradáveis e exóticos, além de possuir qualidades 

farmacológicas, como a produção de maracujina, passiflorina e calmofilase, substâncias 

usadas como sedativo e antiespasmódico. Grandes quantidades de resíduos são resultantes da 

fabricação do suco de maracujá, sendo grande parte destes, cascas e sementes, representam 

cerca de 60 a 70% do peso total do fruto, sendo aproveitados pelas indústrias, por possuírem 

alto teor de pectina e óleo proveniente das sementes (MATSUURA & FOLEGATTI 2004, 

citados por MARTINS, 2006).  São citados pelos mesmos autores alguns produtos 

alimentícios, como sucos concentrados e em pó, néctar, licor, vinho e geléia, obtidos a partir 

do fruto maracujá, este de acidez e aroma acentuados. 
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Segundo RUGGIERO et al. (1996) o maracujazeiro-azedo é mais adaptado às regiões 

de clima quente, com temperaturas médias mensais entre 21°C e 32° C, precipitação 

pluviométrica anula entre 800 mm a 1750 mm, baixa umidade relativa, fotoperíodo em torno 

de 11 horas e ventos moderados.  

Cultivado em quase todos os estados brasileiros, o maracujá-azedo (Passiflora edulis 

Sims. f. flavicarpa Deg.) representa cerca de 95% da área cultivada, devido à qualidade de 

seus frutos, o vigor e a produtividade MELLETI (2003). Em menor escala, com importância 

regionalizada e comercialização restrita, são cultivados o maracujá-doce (Passiflora alata 

Curtis.), o maracujá-roxo (Passiflora edulis Sims.), o maracujá-melão (Passiflora 

quadrangularis) e o maracujá-tubarão (Passiflora cincinnata), conforme INGLEZ DE 

SOUZA & MELLETI (1997), citados por MATTA (2005). 

O maracujá é comercializado principalmente nas formas de suco concentrado e in 

natura com relação ao mercado consumidor. As exportações são prejudicadas pelas elevadas 

tarifas de importação e também pelas barreiras fitossanitárias, sendo necessário um programa 

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

formato e uniformidade do tamanho (PIZZOL et al., 2000). 

LIMA & CUNHA (2004) afirmam que o processo de produção, distribuição e 

consumo de maracujá, obedecem a algumas peculiaridades que são intrínsecas as 

características de perecibilidade, otimização de produtores em atividade, as elasticidades de 

preços, da oferta, da demanda e de renda, entre outros aspectos da sazonalidade e fatores que 

a determinam, enfim, a um grande conjunto de fatores, que em maior ou menor grau 

influencia em toda cadeia de produção, transporte, distribuição, armazenamento, 

processamento agroindustrial, comercialização e consumo da fruta. 

As exportações brasileiras de maracujá representam apenas 3% do total do comércio 

internacional de fruta fresca de maracujá, considerada bastante tímida quando comparada às 

exportações de suco concentrado e também a produção interna brasileira, correspondendo esta 

última a um valor inferior a 1%. Entre os anos de 1996 a 2001, pode-se observar que as frutas 

conservadas e os sucos concentrados de maracujá representam a maior parcela do comércio 

brasileiro de maracujá no mercado internacional, sendo superior a 7 mil toneladas anuais e 

tem crescido nos últimos anos, possibilitando a geração de divisas para o país  (LIMA & 

CUNHA, 2004). 

Segundo os mesmos autores, a exportação brasileira de suco concentrado de maracujá 

tem como principais países importadores a Holanda, os Estados Unidos, Porto Rico, Japão e a 

Alemanha, correspondendo a cerca de 76% do total de suco concentrado de maracujá 
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brasileiro comercializado no mercado internacional. O Brasil vem importando tanto fruta 

conservada como suco concentrado de maracujá para abastecer o mercado interno e externo, 

como forma de honrar os contratos firmados com os importadores, sendo relativamente 

pequenas as quantidades importadas, tendo como principais importadores a Argentina, o 

Chile e o Equador. 

Por vários problemas técnicos de cultivo, degeneração da variedade local e o aumento 

considerável da incidência de pragas e doenças, como a virose do endurecimento dos frutos, a 

bacteriose e a fusariose, ocasionam perdas na classificação, diminuição da produtividade e o 

aumento dos custos de produção, o que conseqüentemente reduz a área de produção e o 

volume da fruta produzida em diversas regiões do país. Com a diminuição da oferta houve o 

aumento nos preços, levando os produtores a procurarem de novas áreas como incentivo para 

escapar dessas moléstias. (MATTA, 2005).  Segundo MELLETI (2003), fatos como estes, 

favoreceram a formação de ciclos de crescimento e de declínio da cultura do maracujazeiro no 

Brasil, tornando a cultura itinerante. 

Durante a produção do maracujá existem diversos fatores responsáveis pela baixa 

produtividade e qualidade do maracujazeiro-amarelo no Brasil sendo entre eles, o cultivo de 

variedades ou linhagens inadequadas, mudas de baixa qualidade e/ou contaminadas com 

doenças, ausência de irrigação nas regiões sujeitas a déficit hídrico e de um esquema 

adequado de adubação juntamente com a correção inicial da acidez potencial do solo, do 

manejo correto de pragas e doenças e da utilização de polinização manual (JUNQUEIRA et 

al., 1999). 

No entanto, a abertura de novas culturas implica sempre em alterações no equilíbrio 

biológico, causando um desequilíbrio nos complexos planta-patógeno-ambiente, fazendo com 

que culturas comerciais fiquem sujeitas ao ataque de um grande número de patógenos 

causadores de doenças, algumas delas limitadas para a cultura e de difícil controle (SOUSA, 

2005). É de fundamental importância o conhecimento de germoplasma do hospedeiro e da 

variabilidade genética ou fisiológica do patógeno, em um programa de melhoramento 

genético para resistência a doenças (MATTA, 2005). 

Quando o microrganismo penetra no tecido vegetal, ocorre a liberação para o espaço 

intracelular ou diretamente dentro da célula de produtos provenientes de genes R, ou seja, os 

genes de resistências da planta (CURSINO-SANTOS et al., 2003). Em termos evolutivos a 

planta tem desenvolvido mecanismos de defesa, devido a diferentes genes, resultando na 

interação gene-a-gene com os patógenos, de modo que a presença do patógeno ativo no 

hospedeiro ocasiona a produção de substância para evitar a sua instalação. Caso ocorra a sua 
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instalação no tecido vegetal, é simultaneamente ativado um segundo mecanismo com a 

finalidade de não permitir a proliferação do patógeno na planta (GABRIEL & ROLFE, 1990, 

citados por MATTA, 2005).   

A maioria das referências sobre doenças se restringe somente a relatos de ocorrência 

ou descrição de sintomas na planta, quase nada se sabe sobre a extensão dos danos causados e 

os meios de controle adequados. Na literatura internacional sobre doenças do maracujazeiro, 

são encontrados mais de 20 agentes causais, incluindo-se fungos, bactérias, vírus, fitoplasmas 

e nematóides (DIAS, 1990). 

Deve-se observar na instalação de novos pomares de maracujazeiro, que o plantio 

efetuado em áreas indenes, ou seja, locais onde nunca se cultivou essa cultura não se tem 

condições de fazer previsões sobre, por exemplo, a morte prematura das plantas, uma das 

principais doenças e fator limitante para a cultura. Por outro lado, nos primeiros anos, as 

doenças de parte aérea são de fácil controle e de baixa incidência, mas à medida que o nível 

de inóculo é aumentado, e prolonga-se o cultivo no mesmo local, fatalmente haverá uma 

maior incidência de viroses, bacterioses e de doenças fúngicas (RUGGIERO et al., 1996). 

Segundo (JUNQUEIRA et al., 1999) a região do Cerrado é um dos casos citados pelo 

autor, onde várias doenças atacam o maracujazeiro e seus frutos, entre elas, as mais 

importantes são a Antracnose, a Cladosporiose ou Verrugose, a Bacteriose, a Septoriose, a 

Podridão das raízes, as Viroses, a Seca das ramas e a Morte prematura, causando perdas 

consideráveis na produtividade e na qualidade dos frutos.  

Sendo assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o 

desempenho agronômico, características físico-químicas e a reação de genótipos de 

maracujazeiro-azedo a cladosporiose (Cladosporium herbarum Link.), a septoriose (Septoria 

passiflorae Lown.), a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.), a bacteriose 

(Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) e ao vírus do endurecimento do fruto (Cowpea  

aphid-borne mosaic vírus- CABMV). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A cultura do maracujazeiro (Passiflora sp.) 

 

O Brasil abriga o centro de diversidade genética do gênero Passiflora. A principal 

espécie cultivada é a Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. conhecida por maracujá-azedo, 

uma fruteira de clima tropical com ampla distribuição geográfica. Nosso país se destaca como 

maior produtor mundial de maracujá, devido às excelentes condições edafoclimáticas para o 

seu cultivo e a partir da década de 70 com a crescente evolução da área de plantio e a 

instalação de indústrias de beneficiamento de suco e a aceitação comercial da fruta para 

consumo in natura (MATTA, 2005). 

Originário da América do Sul, o maracujazeiro é uma planta tipicamente tropical com 

um de seus centros de origem nas regiões de mata atlântica, centro-norte do Brasil (MANICA 

1981). A família Passifloraceae é formada por 18 gêneros mais de 630 espécies 

(VANDERPLANK, 1991), da qual o gênero Passiflora é o mais importante, composto de 24 

subgêneros e 465 espécies. 

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

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

encontradas no estado silvestre Junqueira et al. (2005). As divergências ecológicas e 

reprodutivas entre elas deixam dúvida sobre a sua ancestralidade e até se pertencem à mesma 

espécie (VANDERPLANK, 1991). Trabalhando com marcadores moleculares (RAPD) 

chegou-se à conclusão que P. edulis e P. edulis f. flavicarpa silvestres são tipos bastante 

distintas e não têm ligação entre elas (FALEIRO et al., 2005).  

No ano de 1951 iniciou-se as primeiras pesquisas para o desenvolvimento de cultivos 

comerciais, na Universidade do Havaí e, no final desta década, o cultivo comercial passou 

para a América do Sul, porém, o grande crescimento comercial se deu no final dos anos 80 

início dos anos de 90, quando a Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e o Brasil começaram a 

incrementar sua produção, devido a grande demanda desta fruta pelo mercado europeu que 

tinham começado a apreciar a exemplo dos sucos multivitamínicos, além do crescente 

interesse pelos produtos tropicais.  Com o grande crescimento e competitividade, ocasionou a 

limitação dos mercados e com superprodução da cultura a queda dos preços em níveis 

insustentáveis para os produtores, desestimulando a produção (D’EECKNBRUGGE 2003, 

citado por MATTA, 2005). 
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Segundo o mesmo autor através dos anos, a cultura do maracujazeiro passou a 

apresentar ciclos de crescimento e declínio provocando variações de preço entre US$ 

2.000,00 a US$ 6.000,00 por tonelada de suco concentrado, assustando tanto os compradores 

internacionais como os produtores. Contudo os produtores passaram a direcionar seus 

esforços para o abastecimento dos mercados nacionais, os quais responderam favoravelmente. 

As produções de maracujá, nos países como o Brasil e a Colômbia são vendidos quase que 

inteiramente no próprio país, devido aos consumidores da fruta fresca oferecerem preços 

muito mais competitivos frente à indústria processadora.  

É estimada uma produção mundial em torno de 640.000 toneladas/ano de fruto de 

maracujá, sendo o Brasil responsável por 70% desse total. O Equador ocupa o segundo lugar, 

sendo o principal abastecedor do mercado internacional de suco concentrado, com uma 

quantidade de 85.000 toneladas, a Colômbia com 30.000 toneladas e o Peru com 15.000 

toneladas. Outros países da América Central e do Sul respondem pela quantidade de 20.000 

toneladas, vindo em seguida à Ásia com 19.000 toneladas, a Austrália e a Nova Zelândia e 

também a África com 10.000 toneladas e, finalmente os Estados Unidos com sua produção 

localizada no Havaí, de 1.000 toneladas/ano MATTA (2005). 

 

Aspectos Botânicos do maracujazeiro 

 

O maracujá-azedo é caracterizado botanicamente como uma planta trepadeira, perene, 

lenhosa, de crescimento rápido e contínuo, podendo atingir de 5 a 10 m de comprimento. O 

sistema radicular é o tipo pivotante ou axial, pouco profundo, com maior taxa de crescimento 

ocorrendo entre 210 a 300 dias, apresentando maior volume de raízes concentrado entre 0,30 

a 0,45 m de profundidade, em um raio de 0,60m a partir do tronco (MEDINA et al., 1980; 

MANICA 1981; KLIEMANN et al., 1986; SOUSA, 2000, citado por CORREA, 2004). 

O caule, de secção circular, é lenhoso e bastante lignificado, diminuindo o teor de 

lignina à medida que se aproxima do ápice da planta. A parte do caule surgem as gemas 

vegetativas, cada uma dando origem a uma folha e a uma gavinha. As folhas são simples e 

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

digitada ou lobada (RUGGIERO et al., 1996). 

As flores geralmente nascem a partir da 5ª axila das folhas dos ramos novos. As flores 

que emergem das folhas são completas, solitárias, axilares e protegidas na base por três 

brácteas foliáceas de forma laminar. A flor e classificada como sendo diclamídea, com um 

cálice contendo cinco sépalas esverdeadas, e a corola sendo composta por cinco pétalas livres 
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ou unidas na sua 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). A flor apresenta um tubo andrógino de onde saem os estames, normalmente, em 

número de cinco, de cujo ápice saem os estigmas. O ovário é supero e unilocular com três 

placentas parietais. As anteras apresentam uma deiscência longitudinal com grão-de-pólen de 

cor creme, viscoso, grande e pesado, condição desfavorável à polinização pelo vento 

(CEREDA E VASCONCELLOS, 1991; MANICA, 1997; citado por SOUSA, 2005). Para a 

região do Distrito Federal e entorno as primeiras flores surgem de 120 a 180 dias após a 

emergência (JUNQUEIRA et al., 1999).  

Dependente de polinização cruzada o maracujá-azedo, devido suas flores apresentarem 

diferentes graus de auto-incompatibilidade. A polinização é realizada por abelhas 

mamangavas (Xylocopa sp.), sendo as mais eficientes, devido ao seu tamanho, visto que 

insetos menores apenas coletam o néctar sem obrigatoriamente polinizar, o estigma 

(MELETTI 2003). A polinização manual, também é utilizada quando a presença de insetos 

polinizadores é reduzida (GRISI JR, 1973).  

Os frutos são do tipo baga, com tamanho e forma variados, de acordo com os 

diferentes estádios de maturação, idade da planta, latitude, condições edafoclimáticas e 

sistema de manejo. (MEDINA et al. 1980; FIGUEIREDO et al. 1988, citado por CORREA 

2004). A abelha Apis mellifera confere efeito prejudicial à polinização, bem como a ação nula 

do vento, como agente polinizador, devido ao pólen do maracujá ser pesado e pegajoso 

(AKAMINE & GIROLAMI 1959; RUGGIERO et al., 1976; LEONE 1990, citado por 

MATTA, 2005). 

O método de propagação predominante na cultura do maracujá é por sementes, como o 

cruzamento destas plantas são por polinização cruzada, ocorre uma grande variabilidade 

genética dentro os indivíduos de uma população, formando pomares heterogêneos com 

plantas excelentes, entremeadas por aquelas de baixa produtividade (MATTA, 2005). 

As flores do maracujazeiro-azedo abrem-se a partir do meio-dia e fecham-se por volta 

das vinte horas, sendo que o máximo de abertura ocorre por volta das treze horas, decrescendo 

rapidamente, até as dezoito horas. Nas flores ocorrem o fenômeno da protandria, segundo o 

qual as anteras abrem-se deixando o pólen exposto, enquanto os estigmas ainda se encontram 

não receptivos, com o passar do tempo, os mesmos vão-se tornando receptivos estando 

prontos quando atingem a posição horizontal. No entanto, as anteras já se encontram 

esvaziadas pela ação dos agentes polinizadores. Tanto as flores do maracujazeiro-amarelo 
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quanto as do maracujazeiro-roxo, abrem-se apenas uma única vez, exalando um forte aroma e 

produzindo bastante néctar (TEIXEIRA, 1994 e MANICA, 1997).  

São consideradas bem simples as técnicas de cruzamentos controlados no 

maracujazeiro (BRUCKNER & OTONI, 1999). O florescimento é abundante e ocorre durante 

muitos meses. As flores são grandes, assim como seus estigmas e anteras, que produzem 

grande quantidade de pólen, podendo ser facilmente coletado.  A liberação do pólen e a 

receptividade do estigma ocorrem no mesmo dia. Como nesta cultura não há a necessidade de 

emasculação, devido à planta ser auto-incompatível.  As flores destinadas a fornecer e receber 

o pólen são protegidas pela manhã, antes da antese, com um saquinho de papel, de preferência 

parafinado. Após a abertura da flor, retira-se o saquinho da flor doadora de pólen e coleta-se o 

pólen, com o auxílio de um cotonete ou pincel, sendo levado em seguida para a flor receptora 

do pólen, também ocorre a retirada do saquinho e realiza-se a sua  polinização é verificado o 

sucesso da operação após uma semana do cruzamento. É recomendado pelo mesmo autor que 

coloque o fruto dentro de uma rede de náilon, amarrando-a ao ramo, para que o fruto não seja 

perdido.  

Segundo NOGUEIRA FILHO et al. (2003), alternativas de propagação são 

empregadas na cultura do maracujazeiro, como forma de amenizar problemas como a 

heterogeneidade dos pomares, porém a falta de protocolos seguros inviabiliza a sua 

realização. Mesmo que as técnicas de estaquia e de enxertia possibilitem a propagação dos 

melhores genótipos, as mesmas podem conferir decréscimo na questão da sanidade dos 

pomares se não tomado os devidos cuidados para se evitar a disseminação de doenças, 

afetando diretamente a qualidade e a produtividade da cultura.  

OLIVEIRA (2001) e RANGEL (2002) utilizaram a seguinte classificação para 

tamanho do fruto, através do diâmetro equatorial: Primeira – frutos com diâmetro equatorial 

igual ou menor que 55mm; 1B – igual ou maior que 55 até 65mm; 1A – Igual ou maior que 

65 até 75mm; 2 A – igual ou maior que 75 até 90mm, 3A – maior que 90mm. 

As espécies cultivadas no mundo apresentam de 200 a 300 sementes no interior de seu 

fruto e representa de 4,6% a 13,7% em relação ao seu peso total. O rendimento de suco está 

relacionado com o número de óvulos fecundados, que serão transformadas em sementes 

envolvidas por um arilo ou sarcotesta, onde se encontra o suco propriamente dito do 

maracujá. Nas cultivares de maracujá-azedo e maracujá-roxo, o  rendimento de suco varia de 

24% a 60% em relação ao peso total do fruto (SILVA & SÃO JOSÉ,  1994; RUGGIERO, 

1998; citados por SOUSA, 2005). 
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Melhoramento genético 

 

De acordo com PIO VIANA & GONÇALVES (2005) o melhoramento genético 

relacionado à cultura do maracujazeiro visa três pontos considerados atualmente como 

principais como o atendimento às exigências do mercado quanto à qualidade, aumento na 

produtividade e resistência a doenças. 

A Colômbia conta com 136 espécies de Passiflora, com maior quantidade de espécies 

nativas e cultivadas comercialmente, como o maracujá-azedo (Passiflora edulis f flavicarpa), 

maracujá-roxo (Passiflora edulis f. edulis) a granadilha (P. ligulares), o maracujá-de-ossos 

(P. maliformis) entre outras espécies. O Brasil possui cerca de 120 espécies, o Equador e o 

Peru possuem mais de 80 espécies, também têm uma diversidade importante, mas os cultivos 

estão baseados no maracujá-azedo (HERNÁNDEZ & BERNAL 2000, citado por MATTA, 

2005). 

O maracujazeiro é uma planta alógama, na qual vários métodos de melhoramento são 

aplicáveis, objetivando o aumento da freqüência dos alelos favoráveis ou a exploração da 

heterose (MELETTI et al. 2000). 

Em contrapartida, um fator favorável consiste no fato de que o maracujazeiro, tanto o 

amarelo como o roxo, apresenta grande variabilidade. Segundo OLIVEIRA (1980), a 

variabilidade genética existente oferece enorme potencial para ser explorada pela seleção 

massal. Além deste método, a introdução de plantas, a hibridação e a seleção com testes de 

progênies são citadas como métodos de melhoramento para o maracujazeiro (OLIVEIRA & 

FERREIRA, 1991). OLIVEIRA (1980) observou que a seleção massal é um método eficiente 

para aumentar a produção, melhorar o formato de fruto, o teor de suco, o teor de sólidos 

solúveis e o vigor vegetativo. MALUF et al. (1989) em estudo de ganho genético via seleção 

clonal, verificou pela alta herdabilidade que existe grande variação genética para produção 

total e precoce, bem como, peso médio de frutos. Por outro lado, JUNQUEIRA et al. (2003), 

trabalhando com 11 genótipos de maracujazeiro-amarelo comercial verificaram que a 

variabilidade entre eles no que se refere à resistência a doenças e muito pequena e não tem 

valor prático, para se controlar doença em campo de forma econômica. 

Um significativo potencial de exploração por seleção massal em função da 

variabilidade genética em Passiflora pode-se encontrar algumas populações selecionadas e 

cultivares de maracujá-azedo, apesar da distribuição ser considerada regionalizada MATTA 

(2005). Além da seleção massal, a introdução de plantas, a hibridação e a seleção com teste de 
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progênie são citadas como métodos de melhoramento para o maracujazeiro (OLIVEIRA E 

FERREIRA, 1991). 

A seleção massal é eficiente para caracteres de fácil mensuração e com considerável 

herdabilidade. Estudando o ganho genético da seleção clonal, MALUF et al. (1989) 

verificaram pela alta herdabilidade estimada, que existe grande variação genética para 

produção total e precoce e peso médio de frutos. Para sólidos solúveis foi encontrada 

herdabilidade moderadamente elevada, mas sujeitam a consideração genótipo x datas de 

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

sólidos solúveis, porém menos sujeita à interação com datas de amostragem. Considerando a 

magnitude das estimativas de herdabilidade e dos coeficientes de variação genéticos, segundo 

os autores, maiores ganhos são esperados por seleção direta para produtividade total e precoce 

e para peso de fruto do que para teor de sólidos solúveis ou percentagem de polpa. 

A seleção com teste de progênies baseia-se mais na capacidade da planta em gerar 

bons descendentes do que no seu próprio desempenho. A seleção com teste de progênies 

poderia ser realizada com progênies de meios-irmãos ou de irmãos completos. Progênies de 

meios irmãos podem facilmente ser obtidas, coletando-se um fruto por planta selecionada. 

Possuindo, geralmente, mais de 300 sementes/fruto, cada fruto é suficiente para gerar uma 

progênie de meios irmãos, com várias repetições. A obtenção de progênies de irmãos 

completos necessita de polinização controlada entre plantas selecionadas, também viável num 

programa de melhoramento genético (BRUCKNER & OTONI, 1999). 

 Outro método de melhoramento é a seleção recorrente, a qual envolve a obtenção das 

progênies, sua avaliação e o intercruzamento das melhores (RAMALHO et al., 2000). 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, isto favorece o cruzamento em alógamas e maximiza a probabilidade de haver 

novas combinações genéticas. No maracujazeiro podemos tentar viabilizar o policruzamento 

seguido de seleção recorrente. 

Na condução de um programa de seleção recorrente, dois aspectos são fundamentais. 

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

realizada com o maior critério, se possível utilizando mais de um ambiente a fim de que 

efetivamente possam ser identificadas as progênies com as melhores combinações alélicas. O 

segundo aspecto consiste no intercruzamento das progênies selecionadas. Deve-se utilizar um 

esquema que permita o máximo de recombinação e que seja viável de ser utilizado na prática 

(RAMALHO et al., 2000). 
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  A produção de híbridos também apresenta um grande potencial de uso na cultura do 

maracujazeiro, face as suas inúmeras vantagens. Os híbridos são obtidos a partir de linhagens 

endogâmicas selecionadas, variedades de polinização aberta, genótipos ou outras populações 

divergentes. Linhagens endogâmicas de maracujazeiro azedo poderão ser obtidas por meio de 

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

realização de autofecundações proporciona maior endogamia (FALCONER et al., 1998). 

Apesar da proteção varietal ser uma das grandes vantagens do uso de materiais 

híbridos pelos melhoristas e empresas produtoras de sementes de qualidade, para o produtor 

isto não é vantagem, pois ele vai ter sempre que comprar a semente e por um preço bem 

elevado. Dessa forma, o uso de variedades sintéticas e compostos, que são boas opções de 

melhoramento genético do maracujazeiro, pode resolver este problema do produtor. Com o 

uso destes materiais podemos também combinar uma maior produtividade com maior 

eficiência na polinização. As variedades sintéticas são produzidas a partir de cruzamentos, em 

todas as combinações, entre várias linhas endogâmicas, todas com boa capacidade de 

combinação. Quando as linhas são variedades ou populações de polinização livre, as 

populações resultantes têm sido denominadas de compostos (HALLAUER & MIRANDA 

FILHO, 1988). 

 

Doenças relacionadas à cultura do maracujazeiro 

 

Um grande problema presente na cultura do maracujazeiro tem sido quanto a sua 

longevidade. Pois em áreas novas, já foi observada lavoura em plena produção com até 6 a 8 

anos de idade. Entretanto, nestas mesmas áreas, algumas não tem ultrapassado 2-3 anos, ou 

em um tempo bem menor de apenas um ano, observa-se à morte total do plantio. Plantas 

normais começam a apresentar inicialmente sintomas como a perda de turgescência nas 

regiões de crescimento; progredindo para amarelecimento geral, e, em 6-10 dias morrem. 

Entre as diversas causas desse problema, podemos citar os problemas fitossanitários causados 

por doenças e pragas (SOUSA, 2005). 

Neste sentido, deve-se considerar que a cultura do maracujazeiro é afetada por várias 

doenças causadas por diversos microrganismos entre fungos, bactérias, vírus e fitoplasmas. 

As doenças causadas por estes microorganismos chegam a causar sérios problemas até mesmo 

inviabilizando economicamente a cultura em algumas áreas (SOUSA, 2005).  

As doenças fúngicas são consideradas segundo (LIBERATO & COSTA, 2001) como 

as mais abrangentes que atacam o maracujazeiro, devido à existência de vários fungos 
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patogênicos, ocasionando a mesma grandes danos tanto quantitativos quanto qualitativos, pois 

afetam o desenvolvimento da planta e conseqüentemente a redução da vida útil  das lavouras 

de maracujá. 

Das doenças que tem causado grandes prejuízos na produção do maracujazeiro e de 

importância nacional, são a Verrugose ou Cladosporiose (Cladosporium herbarum Link.), a 

Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.) e a murcha causada pela Septoriose 

(Septoria passiflora Lown.), de origem fúngicas e a bacteriose causada por Xanthomonas 

axonopodis pv. Passiflorae, além da principal virose, vírus do endurecimento do fruto, 

causado por duas espécies de vírus (Passionfruit woodiness virus – PWV) e (Cowpe aphid 

borne mosaic vírus - CABMV) MIRANDA (2004).  

Segundo (BRUCKNER & OTONI, 1999), o manejo integrado, o qual segue as 

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

viável ao controle de doenças, com o uso de variedades resistentes obtidas e a serem obtidas 

com os diversos trabalhos de pesquisa realizados pelas várias instituições públicas e 

particulares de pesquisa do Brasil.   

 

Verrugose (Cladosporium herbarum Link.). 

 

Considerando a atual classificação deste fungo através da sua forma perfeita ou 

telioformo, sendo a Mycosphaerella tassiana Johans, que segundo o autor é pertencente ao 

filo Ascomycota, classe Ascomymycetes, subclasse Dothydeomycetidade, ordem 

Mycosphaerellales, família Mycosphaerellaceae. A forma imperfeita deste fungo é o 

Cladosporium herbarium Link, o qual apresenta grande quantidade de esporos assexuais, 

conhecidos por conídios, que medem cerca de 4,58µm e quando maduros possuem coloração 

marrom a cinza-pardo e verrugosos, sendo esta última característica o que tipifica a aparência 

da moléstia, os mesmos são propágulos os quais se desenvolvem, formado cadeias simples ou 

ramificadas (KIRK et al., 2001). 

È uma doença causada pelo fungo Cladosporum herbarum Link, que ataca a maioria 

das passifloriáceas. Doença típica de tecidos tenros, a Cladosporiose aparece sempre em 

brotações (folhas e ramos) e em frutinhos pequenos em forma de pequenas pontuações 

escuras e deprimidas que à medida que crescem de diâmetro tomam forma que varia de 

acordo com o modo de desenvolvimento do órgão atacado (TODA FRUTA, 2006). 

Nas folhas, manchas pequenas inicialmente translúcidas se desenvolvem para 

necróticas. Quando estas lesões se desenvolvem próximas ou sobre a nervura, pode haver 



 

 15 

deformação ou encarquilhamento das mesmas, e em caso mais extremo o rompimento do 

tecido no centro da mancha causa perfuração na folha. Nos ramos as lesões se transformam 

em cancros de aspecto alongado, 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 (PIO-RIBEIRO & MARIANO, 1997).  

Segundo GOES (1998) em botões florais são observadas lesões alongadas de cerca de 

5 mm de comprimento e de coloração parda. Freqüentemente, ocorrem poucas lesões por 

botão floral que, neste caso, não ocasionam a queda dos mesmos, não afetando, assim, a 

frutificação. No entanto, quando em elevado número ou quando estas lesões ocorrem no 

pedúnculo, podem ocasionar a queda dos botões florais. 

O agente causal é um fungo muito ativo em épocas de temperaturas amenas (15° a 

22°C). Em estações ou regiões quentes só causa lesões em frutos devido ao micro clima 

úmido que se forma pelo envolvimento da massa vegetativa. Em ambientes de temperaturas 

amenas a cladosporiose é muito prejudicial na brotação primaveril, quando pode comprometer 

os ramos novos, através de lesões cancróticas, bem como perfurações e engruvinhamentos de 

folhas, com isso atrasam o início da safra. O mais recomendável é que tais brotações ocorram 

sob cobertura fitossanitária utilizando-se fungicidas à base de cobre (YAMASHIRO, 1980).  

Segundo MARTINS (2006) o plantio de mudas sadias, poda de limpeza e queima do 

material vegetal contaminado e a aplicação de fungicidas à base de cobre ou carbamato são 

citados como forma de controle para essa doença. 

 

 Antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.) 

 

O fungo Colletotrichum gloeosporioides Penz. é uma espécie anamórfica (assexuada), 

sendo um fungo Mitospórico, da classe Coelomycetes da ordem Melanconiales, da família 

Melanconiaceae. Tendo a espécie teleomórfica (sexuada) o fungo Glomerella cingulata no filo 

Ascomycota, da classe Ascomycetes, da ordem Phyllachorales e da família Glomerellacea 

(KIRK et al., 2001). 

Considerada ainda bastante confusa a classificação o gênero Colletotrichum, para 

ambas as formas: sexuada (teleomorfo) e assexuada (anamorfo), tendo cerca de 900 espécies 

descritas para o gênero Colletotrichum, sendo cerca de 600 sinonímias apenas para o gênero 

C. gloeosporioides. Estas discordâncias foram geradas devido à classificação dos fungos 
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serem baseadas apenas em suas características morfológicas e fisiológicas (VON ARX, 1957; 

BAILEY et al.,1992 citados por MARTINS, 2006). 

Segundo MARTINS (2006) o C. gloeosporioides é um fungo considerado 

cosmopolita, ataca diversas espécies de plantas ou hospedeiros, causando lesões necróticas ou 

manchas em todos os órgãos aéreos da planta como folhas, ramos, pecíolos, flores e frutos. 

Seus prejuízos segundo a autora são variáveis, dependendo das condições ambientais 

favoráveis, do grau de suscetibilidade da planta e, também na fase de pós-colheita em 

diferentes regiões produtoras a nível nacional e mundial. 

A mesma autora afirma que antracnose é mais severa em condições chuvosas de 

temperaturas entre 22°C a 28°C e alta umidade. Tendo essa doença maior ocorrência em 

países tropicais e subtropicais, incidindo diretamente na redução da qualidade e quantidade 

dos produtos vegetais, além de ocasionar aumento nos custos de produção com a necessidade 

de controle no campo e na pós-colheita.  

RUGGIERO et al. (1996) nas áreas necrosadas, podem-se observar formações mais ou 

menos concêntricas, de pontos pretos, que são os órgãos de frutificação do fungo. Segundo o 

mesmo autor, nos ramos os sintomas iniciais desta doença consistem no aparecimento de 

manchas de coloração verde mais intenso, que evoluem para uma necrose alongada no sentido 

longitudinal do ramo e que mais tarde se aprofundam, podendo envolver toda a sua 

circunferência e resultar no secamento do ponteiro. Intensa desfolha também, e observada 

nesta fase da doença. Nos 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). 

Entre as diversas medidas de controle da antracnose estão as consideradas preventivas 

como o uso de sementeiras e mudas sadias, podas de limpeza, eliminação de restos culturais , 

fungicidas a base de cobre, enxofre ou ditiocarbamaos, além do uso de fungos antagonistas, 

sendo a esta última medida conhecida como Controle Biológico, sendo a grande maioria dos 

agentes microbianos de controle considerados seguros, quanto a  problemas ambientais e a 

saúde humana (CASTRO & JONSSON, 1999; CARVALHO et al., 2001, citados por 

MARTINS, 2006). 
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Septoriose (Septoria passiflora Lown.) 

 

O fungo Septoria passiflorae pertence a divisão Eumycota, subdivisão 

Deuteromycotina, classe Blastodeuteromycetes, subclasse Holoblastomycetidade, ordem 

Blastales, subordem Blastopycnidiineae, classificação segundo o tipo de conidiogênese e 

conidioma SUTTON (1980). Sendo um fungo mitospórico sua classificação é feita segundo 

sua fase perfeita ou teliomorfo, neste caso é o fungo Mycospharella sp. Pertencente ao filo 

Ascomicota, classe Ascomycetes, subclasse Dothydeomycetidae, ordem Mycosphaerellales, 

família Mycosphaerellaceae KIRK et al. (2001). 

Os sintomas desta doença são manchas distintas nas folhas das plantas, amplamente 

esparsas, regulares de forma circulares ou levemente angulares, medindo cerca de 1-4 mm de 

diâmetro, limitada por uma linha mais escura (SYDOW ,1939, citado por MIRANDA, 2004). 

DIAS (1990) relata que a infecção deste fungo pode ocorrer em qualquer estágio de 

desenvolvimento da planta, sendo que nas folhas as lesões se apresentam na forma de halo 

com contorno de coloração amarelada, sendo uma única lesão suficiente para ocasionar a 

queda das mesmas. Nos frutos são produzidos lesões de coloração pardo-claras, com halo 

esverdeados, medindo cerca de até 3 mm de diâmetro, as quais podem coalescer e cobrir áreas 

extensas do fruto, ocasionando um desenvolvimento ou um amadurecimento irregular.  

Segundo GOES (1998) os sintomas desta doença são observados com maior 

freqüência nas folhas, sendo de menor ocorrência em ramos, além dos frutos. Podendo causar 

um desfolhamento geral da planta a partir do momento em que atinge a porcentagem de 15 a 

20 % das folhas, inclusive ocasionando a morte dos ponteiros com perda completa da safra.  

Quanto às medidas de controle estão pulverizações preventivas, com fungicidas 

cúpricos protetores, algumas práticas culturais como o plantio em fileiras duplas e poda de 

limpeza, instalação de viveiros de mudas longes de lavouras adultas e contaminadas, além do 

uso de genótipos resistentes, sendo esta última medida ainda não possível devido à falta de 

fontes conhecidas de resistência à doença, devido a grande variedade genética entre os 

genótipos de maracujazeiro, a obtenção de cultivares resistentes constituindo um campo de 

pesquisa muito promissor segundo PINTO (2002). 

 

Bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) 

 

 A existência de poucas doenças causadas por bactérias na cultura do maracujazeiro, 

porém que causam danos consideráveis, sendo de ocorrência generalizada e freqüentemente 
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associada a outras doenças. Afetam a parte área da planta ocasionando sintomas como: 

manchas e murchas em folhas e frutos, dificultando a sua comercialização. Já em outros 

pomares de maracujá não há danos, isso explica que essa diferença observadas em diferentes 

plantios, podem estar associados à variabilidade genética do patógeno, além da fonte de 

inóculo, manejo da cultura e condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doença 

(MIRANDA, 2004). 

A bactéria Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae é a que causa maiores prejuízos a 

cultura do maracujazeiro no Brasil e na Austrália, sendo classificada até o ano de 2000 como 

X. campestris pv. passiflorae (Pereira) Dye, a qual apresenta forma de bastonete é gram 

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

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

sistêmica, forma colônias amareladas em meio de cultura, esta coloração conferida pela 

substância xanthomonadina ( FERREIRA E SALGADO, 1995; VIANA et al., 2003; 

GONÇALVES E ROSATO, 2000,  citados  por  MIRANDA, 2004). 

Segundo PIO-RIBEIRO & MARIANO (1997) os sintomas iniciais nas folhas, 

principalmente as mais internas, são lesões pequenas, encharcadas, oleosas, translúcidas, 

freqüentemente localizadas próximas às nervuras, com halos visíveis, podendo ocorrer o 

enegrecimento vascular a partir dos bordos. Evoluindo para 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. Geralmente superficiais podem, 

no entanto, penetrar ate as sementes, inutilizando o fruto para o consumo. 

Nesta doença, a partir das lesões foliares, a infecção pode se tornar sistêmica e atingir 

os ramos, que sofrem uma 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). 

Esta doença é conhecida por diversas regiões do país por nomes como mancha 

bactéria, crestamento bacteriano, mancha angular ou cancro bacteriano (MIRANDA 2004).  

Segundo JUNQUEIRA et al. (2003) esta doença 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 

obtidos resultados satisfatórios para o maracujazeiro-amarelo, porém não para o 
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maracujazeiro-doce. O mesmo autor observou 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 elas P.alata, P. cincinnata e P. amethystina. 

MARTINS (2006) cita que a X. axonopodis pv. passiflorae pode sobreviver em 

sementes e material vegetativo infectados, sendo estes veículo para sua disseminação, entre as 

condições favoráveis estão ambientes chuvosos com alta umidade e  temperatura em torno de 

35°C. A mesma cita como formas de controle o uso de sementes e mudas sadias e aplicação 

quinzenal de cúpricos e bactericida Agrimicina. 

 

Vírus do endurecimento dos frutos (Cowpe aphid borne mosaic vírus - CABMV) 

 

Segundo (KITAJIMA et al. 1986, REZENDE 1994), as doenças viróticas têm causado 

sérios problemas em várias regiões produtoras de maracujá, destacando-se aquela causada 

pelo vírus até então denominado por vírus do endurecimento dos frutos (PWV e CABMV).  

LEÃO (2001) cita várias doenças causadas por diferentes espécies de vírus como: O 

vírus do mosaico do pepino (Cucumber vírus - CMV); vírus do mosaico amarelo do 

maracujazeiro (Passionfruit vein clearning virus – PVCV); vírus do mosaico do maracujá 

roxo (Purple granadilha mosaic virus – PGMV); vírus da pinta verde do maracujazeiro 

(Passionfruit green spot virus – PGSV); vírus latente do maracujazeiro (Passionfruit latent 

virus – PLV) e o vírus do endurecimento do fruto (Passionfruit woodiness vírus – PWV).  

Até o início da década de 1990, acreditava-se que a única espécie de Potyvírus 

causadora de endurecimento dos frutos em maracujazeiro era o PWV. Entretanto, estudos 

recentes demonstraram que na África do Sul a doença é causada por uma estirpe do CABMV 

(MCKERN et al., 1994; SITHOLE-NIANG et al., 1996, citado por NASCIMENTO et al., 

2004). Estirpes “típicas” do CABMV infetam caupi, o feijoeiro comum e outras espécies de 

leguminosas, mas não infetam o maracujazeiro. No Brasil, historicamente, isolados virais 

causando endurecimento dos frutos em maracujazeiro têm sido identificados com base em 

características biológicas e sorológicas (INOUE et al., 1995; COSTA, 1996, citado por 

NASCIMENTO et al., 2004). 

             Estudos realizados por BRAZ et al. (1998) 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 
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constituem uma estirpe do CABMV. Dessa forma, o CABMV pode ser considerado como a 

principal espécie do gênero potyvírus causadora de endurecimento dos frutos do 

maracujazeiro no Brasil. Essa informação é de grande relevância 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 ZERBINI et al. (2005) plantas 

transgênicas resistentes ao vírus do endurecimento do fruto (CABMV) foram obtidas a partir 

de transgênia em maracujazeiro amarelo.  

NASCIMENTO et al. (2004), estudos adicionais serão necessários, analisando-se um 

número maior de amostras de plantas de maracujazeiro com sintomas de endurecimento dos 

frutos, a fim de confirmar a ocorrência do PWV no Brasil. Segundo AMORIM (1995) faz-se 

necessário à quantificação de doenças tanto para o estudo de medidas de controle, na 

determinação da eficiência de um fungicida ou na caracterização da resistência varietal, como 

para a epidemiologia na construção de curvas de progresso da doença e estimativa dos danos 

provocados por ela. 

A sua transmissão se dá de maneira semi-persistente por afídeos vetores (Myzus 

persicae sulzer, Aphys gossypii Glovere e Toxoptera citricidus Kirk), não havendo 

transmissão por  sementes, porém é possível sua transmissão mecânica ( Kitajima et al. 1986). 

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

relacionados ao controle de doenças precisam estar associados a estudos genéticos, com 

intuito de obter uma efetiva melhoria da produção e melhor aceitação do produto, 

principalmente in natura no mercado interno e externo (MATTA, 2005). 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE SEIS GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-

AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, 

Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

RESUMO - Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico de seis 

genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no Distrito Federal. O experimento foi 

desenvolvido na área experimental da Fazenda Água Limpa pertencente a UnB, Brasília-DF. 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, seis tratamentos 

(genótipos), sete plantas úteis por parcela. Foram avaliados os seis genótipos: Rubi gigante, 

EC-3-0, EC-L-7, RC-3, Redondão e Gigante Amarelo, numa área de 0,8 hectare num total de 

1454 plantas por hectare. Foi efetuada a irrigação de setembro a outubro de 2004. Os 

parâmetros analisados, após 17 colheitas em um período de 6 meses foram: produtividade 

(t/ha), número de frutos (ha) e coloração da casca. O genótipo Rubi Gigante teve a maior 

produtividade (16,69 t/ha), enquanto o RC-3 a menor (2,92 t/ha). Foram observados 

resultados semelhantes quanto aos parâmetros produtividade média e número de frutos de 

tamanho: primeira, 1B e 1A em relação a todos os genótipos avaliados. Não houve diferença 

significativa a 5% pelo teste de Tukey entre os parâmetros: % de frutos de coloração amarela, 

rosa e roxa; massa fresca de frutos de coloração amarela e rosa; quantidade de frutos de 

coloração rosa e roxa e também quantidade de frutos de tamanho 2A e 3A em relação a todos 

os genótipos avaliados.  Houve uma correlação muito forte e positiva entre a produção total 

de frutos com a de frutos 1B e com a quantidade de frutos 1B; da produção de frutos 1B com 

a quantidade de frutos 1B; da quantidade total de frutos com a quantidade de frutos amarelos; 

da produção de frutos primeira com a quantidade de frutos primeira.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Passiflora edulis, P. edulis f. flavicarpa, desempenho agronômico, 

melhoramento genético. 
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AGRONOMICAL PERFOMANCE OF SIX GENOTYPES OF PASSIONFRUIT, 

CULTIVATED IN DISTRITO FEDERAL. 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, 

Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

ABSTRACT - This work had as objective to evaluate the agronômico performance of six 

cultivated genotypes of passionfruit in the Distrito Federal. The experiment was developed in 

the experimental area of the Fazenda Água Limpa pertaining the UnB, Brasilia-DF. The 

delineation randomized block with four useful repetitions, six treatments (genotypes), seven 

plants for parcel was used. The six genotypes had been evaluated: Rubi Gigante, EC-3-0, EC-

L-7, RC-3, Redondão and Gigante Amarelo, in a 0,8 area of hectare in a total of 1454 plants 

for hectare. The October of 2004 was effected the irrigation of September. The analyzed 

parameters, 17 harvests in a period of 6 months had after been: productivity (t/ha), number of 

fruits (ha) and coloration of the rind. The genotype Rubi Gigante had the biggest productivity 

(16,69 t/ha), while the RC-3 the minor (2,92 t/ha). They had been observed resulted similar 

how much to the parameters average productivity and number of size fruits: first, 1B and 1A 

in relation to all the evaluated genotypes. It did not have significant difference 5% for the test 

of Tukey between the parameters: % of fruits of yellow coloration, pink and purple; cool mass 

of fruits of yellow and pink coloration; amount of fruits of pink and purple coloration and also 

amount of size fruits 2A and 3A in relation to all the evaluated genotypes. It had a very strong 

correlation and positive it enters the total production of fruits with the one of fruits 1B and 

with the amount of fruits 1B; of the production of fruits 1B with the amount of fruits 1B; of 

the total amount of fruits with the amount of yellow fruits; of the first production of fruits 

with the first amount of fruits. 

 

 

WORDS - KEY: Passiflora Edulis, P. edulis f. flavicarpa, agronomic performance, genetic 

improvement. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente a fruticultura brasileira é uma atividade agrícola de grande interesse para o 

país, por agregar características importantes e desejáveis como a demanda de grande 

contingente de mão-de-obra no campo. Ao gerar empregos, esse ramo da agricultura assume 

importância para estudos de sociologia rural, uma vez que buscam alternativas viáveis para 

manter o homem no campo (Manica & Oliveira Jr., 2003, citado por Matta, 2005). 

 Das 150 espécies de maracujá nativo do Brasil, mais de 60 produzem frutos que 

podem ser aproveitados direta ou diretamente como alimentos. Entre estas, as que 

correspondem ao maracujá azedo (Passiflora edullis f. flavicarpa Deg.), maracujá roxo 

(Passiflora edulis Sims) e ao maracujá doce (Passiflora alata Curtis) são as mais cultivadas 

no Brasil e no mundo por apresentarem diversificada aptidão edafoclimática desenvolvendo-

se tanto em regiões tropicais como subtropicais (Carvalho et al., 1999; Rufini et al., 2002). O 

maracujazeiro-amarelo tem se destacado como uma cultura de acentuada expansão no Brasil, 

evidenciando a sua popularização no mercado interno nos diferentes segmentos de consumo, 

além de seu elevado potencial econômico para a região do Cerrado (Rossi, 1998; Fortaleza e 

Oliveira, 2002). 

 Nosso país destaca-se como maior produtor mundial de maracujá devido as excelentes 

condições edafoclimáticas para o seu cultivo e a crescente evolução da área de plantio a partir 

da década de 70, quando ocorreu a instalação de indústrias para o beneficiamento do suco e a 

aceitação comercial da fruta para o consumo in natura (Matta ,2005).  

Apesar de ser o maior produtor, seguido do Peru, Venezuela, África do Sul, Sri Lanka e 

Austrália, a produtividade média Brasileira de maracujá-azedo está em torno de 13 t/ha/ano 

sendo considerada relativamente baixa, pois pesquisas já alcançaram 30-35 t/ha/ano (Dos 

Anjos et al. 2002). Junqueira et al. (1999) cita, dentre outros fatores, como responsáveis pela 

baixa produtividade alcançadas na cultura do maracujazeiro no Brasil, ao cultivo de 

variedades ou linhagens inadequadas. Para Manica (1981), produção da ordem de 10 a 15 t/ha 

pode ser considerada boa, sendo que, em Sri Lanka, foram obtidos 13 t/ha no segundo e 

terceiro anos. Segundo Frutiséries (2002), a produtividade do maracujazeiro-amarelo no 

Brasil vem diminuindo, passando de 12,5 t/ha em 2000 para 9,9 t/ha em 2002, cerca de 21% a 

menos. 

A baixa produtividade é citada por Ruggiero (2000), como um dos principais problemas 

da cultura, destacando a necessidade de pesquisas para melhor definir tecnologias de 

produção, capazes de proporcionar o aumento da produtividade, a possibilidade do aumento 
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na sobrevida da cultura e a melhoria da qualidade dos frutos, que são essenciais para o 

sucesso do agricultor.   

O Brasil no ano de 2003 apresentou aproximadamente cerca de 35.000 ha de área total 

colhida, com uma produção de 485.342 toneladas. Neste mesmo ano a região centro-oeste 

possuía uma área colhida de 1.553 ha e uma produção de 19.286 t no ano de 2003. Esta região 

possui condições climáticas favoráveis ao cultivo do maracujazeiro, mais especificamente na 

região do cerrado próximo ao Distrito Federal, onde a média da produtividade é de 15 t/ha 

(Agrianual 2006). No entanto, almeja-se para essa cultura, uma produtividade em torno de 40 

t/ha, volume já atingido em algumas regiões do estado (Frutiséries, 2002). 

O maracujá é comercializado na forma de suco e polpa. As exportações brasileiras são 

prejudicadas pelas elevadas tarifas pelas barreiras fitossanitárias, sendo necessário um 

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

coloração formato e uniformidade de tamanho (Pizzol et al., 2000, citado por Correa, 2004).  

O maracujá roxo, rosa maçã e rubi têm uma participação pequena no cômputo geral da 

comercialização desta fruta e, dessa forma, pode-se considerá-los marginais para efeito de 

análise. O maracujá-azedo responde por mais de 90% da comercialização, sendo que no 

segmento de fruta fresca, segundo os dados da CEAGESP, representou 93,2% em 2001. No 

período compreendido de 1998 a 2001 se situou entre 91,7% a 95%. É importante salientar 

que está predominância do maracujá-azedo tanto por parte da indústria como pelo mercado de 

consumo, da fruta in natura, se deve basicamente, pela ausência de oferta desses outros tipos 

de maracujá, e não pela preferência da fruta da cor amarela (Rossi, 2003, citado por Matta, 

2005). 

Considerando que a cultura do maracujazeiro não atingiu o nível de melhoramento 

realizado para outras culturas como, por exemplo: a da uva e da soja, verifica-se que a questão 

da adaptabilidade a certas condições climáticas ainda serve como obstáculos para algumas 

regiões brasileiras atingirem maiores patamares de produtividade. Vale salientar, que 

atualmente as culturas de soja e uva, já se encontram plenamente adaptadas a ambientes 

considerados como limitantes, como as regiões do Centro-oeste e Nordeste, locais onde já 

possuem elevada qualidade e produtividade (Matta, 2005).  

Dessa, forma, a seleção de cultivares de maracujazeiro-azedo que apresentem uma boa 

produtividade e qualidade de seus frutos é de fundamental importância para o 

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

avaliar o desempenho agronômico de seis genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no 

Distrito Federal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de 

Brasília (UnB), situada na cidade de Vargem Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito 

Federal, com uma 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). 

Tabela 1.1 – Dados médios de acordo com a Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa 
(FAL-UnB), temperaturas de máximo e mínima, precipitação, umidade relativa do ar e  
radiação solar do ano de 2005. 

Meses 
Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Miníma (ºC) 

Precipação 
(mm) 

Umidade 
relativa 

(%) 
Radiação (Lv) 

Fevereiro 28,5* 16,8 13,3/371,1 80,1 425,1 
Março 25,7 17,5 12,3/380,2 86,8 346,0 
Abril 26,0 10,2 0,1/4,1 76,5 336,8 
Maio 26,2 12,4 0,6/17,3 76,4 488,2 
Junho 25,5 10,9 0,1/3,8 76,4 346,9 

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com cinco genótipos, sete plantas por 

parcela com quatro repetições. Teve a suplementação de água com sistema de irrigação por 

gotejamento de apenas um mês, setembro a outubro de 2004. Foram testados os seguintes 

genótipos: 

Tabela 1.2 – Seis genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados na FAL, UnB do Distrito 
Federal no ano de 2005. 

GENÓTIPOS 
CRUZAMENTOS E 

RETROCRUZAMENTO 

EC-L-7 Sul Brasil X Marilia  

EC-30 Marilia X Rubi gigante) X Marilia 

Gigante Amarelo Redondão X MSC 

RC-3 Híbrido de seleção recorrente  

(P. setacea X Marília) 

Redondão Seleção de material introduzido de Porto 

Rico em 1996 

Rubi gigante Roxo autraliano X Marilia 
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As mudas foram obtidas em estufa, localizada na Estação Biológica da Universidade 

de Brasília, em bandejas com 72 células (120 ml/célula) e substrato artificial à base de 

vermiculita. Antes da implantação em campo, foi realizada uma calagem com calcário 

dolomítico (4t/ha) em todo o terreno e uma incorporação de 1Kg de superfosfato simples por 

cova. Na área fez-se uma pulverização de Imidaclopride (Confidor®) para controlar cupim 

utilizando a dosagem recomendada de 30g/100L de água. 

As mudas foram transplantadas para o campo no dia 02 de fevereiro de 2004, noventa 

dias após a semeadura. O espaçamento utilizado foi de 2,75 entre linhas e 2,5 entre plantas, 

totalizando 1.454 plantas por hectare. Para o plantio aplicaram-se de 200g de calcário 

dolomítico por cova e foram feitas 4 adubações com intervalo de 15 dias. 

Tabela 1.3 – Adubações de cobertura realizadas nos seis genótipos de maracujazeiro-amarelo 
na FAL-UnB no período de Dezembro de 2004 a Maio de 2005.  

Meses/Ano Quinzena 
K2O  

(g/Planta) 
N 

(g/Planta) 
P2O5 

(g/Planta) 
1ª 30 20 - Dezembro/2004 

2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Janeiro/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 111 Fevereiro/2005 

 2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Março/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Abril/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Maio/2005 
2ª 30 20 - 

*As adubações foram realizadas quinzenalmente. 

 

Utilizou-se de 200g de sulfato de amônio mais 100g de cloreto de potássio por planta. 

A partir do dia 14 de dezembro de 2004, até 12 de maio de 2005 foi realizada a cada 15 dias a 

adubação de produção (Tabela 1.3). Os níveis de adubação de potássio, nitrogênio foram: 

100g de sulfato de amônio ou 20g de N mais 50 g de cloreto de potássio ou 30g de K2O. Foi 

realizada uma adubação com superfosfato simples no dia do plantio e uma outra em fevereiro 

de 2005 quando a planta já estava em plena produção, utilizando para o plantio a dosagem de 

1kg/cova e em fevereiro de 2005, 650 g/planta. As coberturas foram realizadas, em círculo, à 

distância de 40 cm a 50 cm do colo da planta, superficialmente. Já o superfosfato simples 

incorporado em círculo a uma distância de 40 a 50cm. 
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A lavoura foi conduzida utilizando espaldeira vertical, com os mourões distanciados 

de 5 m e 1 fio de arame liso a 1,8 metro de altura em relação ao solo. As plantas foram 

conduzidas em haste única, tutoradas por barbante, até o arame, deixando para fio de arame 

duas brotações laterais em sentido contrário uma da outra. As brotações, a partir daí, 

cresceram livremente, não sendo realizadas podas de renovação. 

O controle de ervas daninhas foi realizado inicialmente com a utilização de roçagem 

nas entrelinhas. Posteriormente, utilizaram-se apenas duas aplicações de herbicidas nas 

entrelinhas seguidas pela capina manual na coroa. Foi utilizado o herbicida Gliphosate no dia 

10 de março de 2005 e a segunda aplicação no dia 28 de abril de 2005, sempre com 

pulverização mecanizada nas dosagens recomendadas para a cultura. Foi realizado uma 

pulverização com os inseticidas Deltametrina (Piretróide) (Decis®) e Imidaclopride 

(Confidor®), no dia 29 de março de 2005, para o controle de pragas nas dosagens 

recomendadas para a cultura.  

 Não se realizou polinização artificial. As colheitas iniciais foram realizadas 

semanalmente mas tarde quinzenalmente com início em dezembro de 2004 até o final de 

junho de 2005, recolhendo somente os frutos que se encontravam no chão. Os frutos colhidos 

eram levados para um armazém onde foram classificados pelo tamanho (Tabela 1.4) e pela 

coloração da casca em amarela, rosa e roxa, sendo pesados em balança digital, contados e os 

resultados anotados em uma planilha. 

Tabela 1.4: Classificação do fruto de Maracujá-azedo de acordo com o seu diâmetro 
equatorial (mm) utilizadas na avaliação de seis genótipos. Brasília, FAL – UnB, 2005. 

CLASSIFICAÇÃO DIÂMETRO EQUATORIAL (mm) 

Primeira Igual ou menor que 55 

1 B Igual ou maior que 55 até 65 

1 A Igual ou maior que 65 até 75 

2 A Igual ou maior que 75 até 90 

3 A Maior que 90 

Fonte: Adaptação de Oliveira (2001), Rangel (2002). 

 

As variáveis analisadas foram: produtividade total (t/ha) e quantidade total de frutos de 

tamanho primeira, 1 A, 1B, 2 A e 3 A; produtividade total (t/ha), quantidade total, massa 

fresca e porcentagem de frutos de coloração amarela, rosa e roxa. 
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 Iniciaram-se as colheitas de frutos de maracujazeiro-azedo para análises no dia 04 de 

dezembro de 2004 sendo realizada a última no dia 29 de junho de 2005 totalizando 17 

colheitas ou seis meses de produção. 

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

médias através do teste de Tukey ao nível de 5% de significância (Gomes, 1978), foram 

executados com a utilização do “software SANEST”, de autoria de Zonta e Machado (1995). 

Foram realizadas análises de regressão polinomial, cujas equações foram selecionadas 

baseando-se na significância de seus coeficientes ao nível de 5% de probabilidade. 

Foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis avaliadas 

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

correlação para p ≤ 0,01, considerou 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 

 

Os genótipos avaliados não apresentaram diferenças significativas quanto à 

produtividade total estimada (t/ha) variando de 10,92 a 16,69 t/ha, com exceção do genótipo 

RC-3 que obteve 2,92 t/ha (Tabela 1.5). Após avaliar cerca de 61 colheitas, Nascimento 

(2003), observou uma produtividade superior com genótipo Redondão de 34,22 t/ha/ano. 

Rangel (2002) avaliou 44 colheitas para o mesmo genótipo obtendo um rendimento de 29,06 

t/ha/ano. Oliveira (2001) observou em 20 colheitas, uma produtividade total de 

aproximadamente de 17,00 t/ha com o genótipo Redondão, enquanto que o observado neste 

trabalho com o mesmo genótipo foi de 13,34 t/ha em 6 meses de produção (17 colheitas), 

diferindo significativamente apenas do genótipo RC-3 foi o menos produtivo com 2,92 t/ha 

(Tabela 1.6). Em relação à quantidade total de frutos produzidos por cada genótipo, pode-se 

observar que o genótipo EC-3-0  foi o que apresentou a maior quantidade de frutos 

totalizando 217.977 por hectare, diferenciando apenas do genótipo RC-3, o menos produtivo 

com 48.008 frutos/ha (Tabela 1.5). 

Tabela 1.5 – Produtividade total (t/ha) e quantidade total de frutos (NFT) de seis genótipos de 
maracujazeiro-azedo, durante seis meses de produção. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPO PT (t/ha) NFT 
EC-3-0 15,46* a 217.977  a 
EC-L-7 14,96 a 158.996 ab 

GIGANTE AMARELO 10,92 a 133.006 ab 
RC-3  2,92 b   48.008  b 

REDONDÃO 13,34 a 141.452 ab 
RUBI GIGANTE 16,69 a 164.132 ab 

CV (%) 20.753 19.903** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

A produtividade média estimada de frutos classificados como primeira e apropriados 

para o mercado comercial para consumo in natura do genótipo Rubi gigante foi de 7,36 t/ha 

(Tabela 1.6) O genótipo Rubi gigante teve uma maior produtividade de frutos de primeira 

(7,36 t/ha) (Tabela 1.6), apropriados. Diferenciando-se significativamente apenas dos 

genótipos RC-3 e Redondão (1,67 e 4,29 t/ha, respectivamente). Quanto aos frutos de tipo 1B, 

todos os genótipos avaliados com exceção do genótipo RC-3 não apresentaram diferença 

entre os mesmos. O genótipo EC-l_7 se mostrou mais produtivo (3,86 t/ha) quando 

comparado com os genótipos gigante amarelo (1,73 t/ha) e RC-3 (0,34 t/ha) . O genótipo 
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Redondão foi o que apresentou a maior produtividade de frutos 2A (1,25 t/ha), não se 

deferindo apenas do genótipo EC-3-0 (0,78 t/ha). O mesmo genótipo também se mostrou mais 

produtivo quanto aos frutos 3A, se diferenciando apenas do genótipo RE-0-3 (0,00 t/ha).   

Tabela 1.6 - Produtividade total (t/ha) de frutos de tamanho, primeira (FP), 1B (F1B), 1A 
(F1A), 2A (F2A) e 3A (F3A) de 6 genótipos de maracujazeiro-azedo, durante seis meses de 
produção. Brasília. FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS FP F1B F1A F2A F3A 
EC-3-0 5,92*  ab 5,54  a 3,35  ab 0,78   ab 0,01 ab 
EC-L-7 5,85  ab 5,36  a 3,86   a 0,51   b 0,15 ab 

GIGANTE AMARELO 6,39  ab 3,91  a 1,73   bc 0,35   b 0,05 ab 
RC-3 1,67   c 0,91  b 0,34   c 0,13   b 0,00   b 

REDONDÃO 4,29   bc 4,39  a 3,26   ab 1,25   a 0,37   a 
RUBI GIGANTE 7,36   a 5,82  a 3,17   ab 0,41   b 0,01  ab 

CV (%) 23,502 23,645 27,996 24,546 0,771** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

As variáveis quantidade de frutos do tipo primeira, 1B e 1A, apresentaram resultados 

semelhantes as variáveis avaliadas anteriormente como: produtividade média de frutos do tipo 

primeira, 1B e 1A, acima. Conforme a Tabela 1.7, não houve diferença significativa entre os 

genótipos avaliados quanto aos parâmetros quantidade de frutos dos tipos 2A e 3A, variando 

de 2.237 a 6.954 frutos/ha e de 745 a 2.736 frutos/ha.  

Tabela 1.7 – Quantidade total de frutos (nº/ha) do tipo, primeira (NFP), 1B (NF1B), 1A 
(NF1A), 2A (NF2A) e 3A (NF3A), de 6 genótipos de maracujazeiro-azedo, durante seis 
meses de produção.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS NFP NF1B NF1A NF2A NF3A 
EC-3-0 74.247*  ab 38.985   a 24.534   ab 3.856 a 1.224 a 
EC-L-7 76.350 ab 45.433 a 33.687 a 3.346 a 1.989 a 

GIGANTE AMARELO 82.345 ab 31.815 a 16.345 bc 2.400 a 1.735 a 
RC-3 16.980 c 7.472 b 10.067 c 2.237 a 1.989 a 

REDONDÃO 53.375 bc 38.375 a 27.910 ab 6.954 a 2.736 a 
RUBI GIGANTE 91.285 a 44.990 a 26.190 ab 2.828 a 0.745 a 

CV (%) 24.066 22.301 24.295 31.707 3.938** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 
 

O genótipo EC-3-0 apresentou a maior produção de frutos amarelos (PAM) de 13,32 

t/ha, porém apenas se diferindo do genótipo RE-0-3, que obteve a menor produtividade de 

2,40 (t/ha). Quanto a produção de frutos rosas, o genótipo Rubi gigante foi o que mais 

produziu frutos de coloração rosa (PRS), cerca de 3,59 (t/ha), não se diferindo  do genótipo 
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gigante amarelo (1,23 t/ha), o mesmo se observou com a produção de frutos roxos (PFX), 

porém o genótipo Rubi gigante se diferenciou do genótipo Redondão que produziu 0,10 t/ha.  

 

Tabela 1.8 - Produção em t/ha de frutos de coloração amarela (PAM), rosa (PRS) e roxa 
(PRX) de seis genótipos de maracujazeiro-azedo, durante seis meses de produção. Brasília, 
FAL-UnB, 2005. 
 

GENÓTIPOS PAM PRS PRX 
EC-3-0 13,32*  a 0,75 b 1,46 ab 
EC-L-7 14,08  a 0,82 b 0,85 ab 

GIGANTE AMARELO 10,53  a   1,23  ab 0,66 ab 
RC-3     2,4  b 0,18  b 0,38 ab 

REDONDÃO 13,08  a 0,38  b 0,10  b 
RUBI GIGANTE 10,98  a 3,59  a 2,08  a 

CV (%) 18.710 5.148 ** 3.504 ** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

Os genótipos EC-3-0, EC-L-7 e Redondão apresentaram as maiores quantidade total 

de frutos amarelos (NFAM), 200.254, 142.126 e 138.600 frutos/ha, respectivamente, não 

diferindo significativamente entre si, com exceção do genótipo RC-3 que obteve a menor 

quantidade dos mesmos, com 30.289 frutos/ha. Nas variáveis quantidade total de frutos rosas 

(NFRS) e roxos (NFRX), observa-se que não houve diferença significativa entre os genótipos 

avaliados, variando de 3.354 a 29.189 frutos/ha de coloração rosa e de 939 a 17.088 frutos/ha 

de coloração roxa (Tabela 1.9). 

Tabela 1.9 – Quantidade total (nº) de frutos de coloração amarela (NFAM), rosa (NFRS) e 
roxa (NFRX) de seis genótipos de maracujazeiro-amarelo, durante seis meses de produção. 
Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS NFAM NFRS NFRX 
EC-3-0 200.254* a 6.408  a 10.254   a 
EC-L-7 142.126  a 6.894  a         8.125  a 

GIGANTE AMARELO 114.376 ab    11.082    a         6.670  a 
RC-3 30.289  b     8.781  a         7.169  a 

REDONDÃO 138.600  a 3.354  a         0.939  a 
RUBI GIGANTE 114.906  ab    29.189  a       17.088  a 

CV (%) 20.280 ** 30.912** 22.399** 
*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

Nos parâmetros de massa média (g) de frutos de coloração amarela(MFAM) e rosa 

(MFRS), pode-se observar que não houve diferença significativa entre os genótipos avaliados. 
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Já nos frutos de coloração roxa (MFRX), a massa média (g) verificada mostrou-se superior no 

genótipo Rubi gigante (181,58 g), diferenciando apenas dos genótipos RE-0-3 e Redondão 

(28,50e 21,69 g), respectivamente (Tabela 1.10).  

Tabela 1.10 – Massa fresca (g) de frutos de coloração amarela (MFAM), rosa (MFRS) e roxa 
(MFRX) de seis genótipos de maracujazeiro-azedo, durante seis meses de produção. Brasília, 
FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS MFAM MFRS MFRX 
EC-3-0 206,59*   a 76,97  a 113,37   ab 
EC-L-7 210,59   a 94,28  a       98,54   ab 

GIGANTE AMARELO 189,12   a     120,14  a        64,55  ab 
RC-3 147,77   a        48,18  a        28,50    b 

REDONDÃO 197,04   a 66,89 a        21,69    b 
RUBI GIGANTE 196,54  a      169,16 a       181,58   a 

CV (%) 16.445  34.603** 30.431 ** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

Não foi observada diferença significativa entre os genótipos quanto à porcentagem de 

frutos amarelos (%FAM) e rosas (%FRS) e roxos (%FRX). Dos seis genótipos avaliados 

todos apresentaram porcentagem superior a 71% de frutos de coloração amarela . Neste 

parâmetro o genótipo Redondão apresentou a maior porcentagem de frutos amarelos 96,66%, 

seguido do genótipo EC-3-0 com 91,08 % de frutos amarelos. Oliveira (2001) observou valor 

superior de (98,08%) para o genótipo Redondão em 20 colheitas. 

Tabela 1.11 – Porcentagem (%) de frutos de coloração amarela (%FAM), rosa (%FRS) e roxa 
(%FRX) de seis genótipos de maracujazeiro-azedo, durante seis meses de produção. Brasília, 
FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS %FAM %FRS %FRX 
EC-3-0 91,08*   a 4,17  a 4,40  a 
EC-L-7 89,31   a 4,65  a 5,27  a 

GIGANTE AMARELO 86,31   a         8,15  a         5,03  a 
RC-3 77,47   a         9,63  a         8,52  a 

REDONDÃO 96,66   a 2,55   a 0,74  a 
RUBI GIGANTE 71,16   a      17,19   a       10,31  a 

CV (%) 20.095 26.927** 18.314** 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível 5% de significância. ** Variável transformada para raiz (x+10). 
 

As correlações que se mostraram positivamente muito forte foram: a produção total de 

frutos com a de frutos 1B (t/ha) e com a quantidade de frutos 1B; a produção de frutos 1B 
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(t/ha) com a quantidade de frutos 1B; a quantidade total de frutos com a quantidade de frutos 

amarelos; a produção de frutos primeira com a quantidade de frutos primeira. E forte foram: a 

produção total de frutos (t/ha), com as variáveis produção de frutos primeira, quantidade de 

frutos primeira, produção de frutos 1A (t/ha), quantidade de frutos 1A , quantidade total de 

frutos e quantidade de frutos amarelos;  a produção de frutos primeira (t/ha)  com a  produção 

de frutos 1 B (t/ha)  e a quantidade de frutos 1B; a produção de frutos 1B (t/ha)  com as 

variáveis: produção de frutos 1A  (t/ha), quantidade total de frutos primeira, quantidade total 

de frutos 1A, quantidade total de frutos, produção de frutos amarelos (t/ha) e com a 

quantidade de frutos amarelos;  a produção de frutos  1A(t/ha)  com as variáveis: quantidade 

de frutos 1B e 1A e total de frutos, produção (t/ha)  e quantidade de frutos amarelos; a 

quantidade de frutos primeira com a quantidade de frutos 1B; a quantidade de frutos 1B com 

quantidade de frutos 1A e produção de frutos amarelos (t/ha); a quantidade de frutos 1A com 

a produção de frutos amarelos (t/ha);  a quantidade total de frutos com a produção de frutos 

amarelos (t/ha); a produção de frutos amarelos com a quantidade de frutos amarelos; a 

produção de frutos rosa (t/ha)  com quantidade de frutos rosa; a produção de frutos roxos 

(t/ha) com quantidade de frutos roxos e com massa média de frutos roxos; a quantidade de 

frutos roxos com porcentagem de frutos roxos e a porcentagem de frutos rosa com os de fruto 

roxos. 2A. (Tabela 1.12 e Tabela 1.13), de acordo com Gonçalves e Gonçalves (1985), citado 

por Guerra e Livera (1999). 

As correlações que se mostraram negativamente muito forte foram: a porcentagem (%) 

de frutos amarelos com a porcentagem (%) de frutos rosas e forte foram: a porcentagem (%) 

de frutos amarelos com a porcentagem (%) de frutos roxos e a quantidade de frutos 2A com a 

porcentagem (%) de frutos amarelos. De acordo com Gonçalves e Gonçalves (1985), citado 

por Guerra e Livera (1999).  
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CONCLUSÕES 

 

• O genótipo Rubi gigante apresentou a maior produtividade total (t/ha), de fruto 

primeira, apropriados para o mercado comercial para consumo in natura e de frutos de 

coloração rosa e roxo e de frutos roxos com maior massa fresca; 

• O genótipo Redondão apresentou a maior produtividade total (t/ha) de frutos 2A, 3A, 

de coloração roxa e maior porcentagem de frutos amarelos.  

• O genótipo EC-3-0 apresentou a maior produtividade total (t/ha) e quantidade total de 

frutos amarelos e maior quantidade total de frutos primeira, 1B e 1A. 

• Os genótipos, Rubi gigante, Redondão e EC-3-0 podem ser recomendados para o 

cultivo no DF e região geoeconômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       40 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
AGRIANUAL.2006: - Anuário estatístico da agricultura brasileira. Maracujá. São Paulo: 
FNP- Consultoria e Comercio, 2006.p.370-375. 
 
CARVALHO, A. J. C.; MARTINS, D. P.; MONERAT, P. H.; BERNADO, S. Produtividade 
e qualidade do maracujazeiro amarelo em resposta à adubação potássica sob lâminas de 
irrigação. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 21, n. 3, p. 333-337, 1999. 
 

CORRÊA, R.A. L. Evapotranspiração e coeficiente de cultura de dois ciclos de produção 
do maracujazeiro amarelo. Piracicaba, ESALQ/USP, 2004. 57 p. Dissertação de mestrado. 

 
DOS ANJOS, J.R.N.; JUNQUEIRA, N.T.V.; CHARCHAR, M.J.A.; Levantamento do 
Passion fruit Woodiness Vírus em maracujazeiro azedo no Cerrado do Brasil central. In: 
Congresso de Fruticultura, 17, Belém, 2002. Anais... Belém: SBF, 2002. p. 520. 
 
FORTALEZA, J.M.; OLIVEIRA, A.T. Características físico-químicas do maracujazeiro 
azedo, cultivado sob três níveis de adubação potássica no Distrito Federal. In: Congresso 
Brasileiro de Fruticultura, 17, Belém, 2002. Anais... Belém: SBF, 2002. p. 650. 
 
FRUTISÉRIES, Maracujá, Distrito Federal, Brasília, Ministério da Integração Nacional, 4p, 
2002. 
 
GOMES, F.P. Curso de Estatística Experimental. 8.ed. São Paulo: Nobel, 1978. 430p. 
 
GUERRA, N. B.; LIVERA, A. V. S. Correlação entre o perfil sensorial e determinações 
físicas e químicas do abacaxi cv. Pérola. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das 
Almas, v. 21, n. 1, p. 32-35, 1999. 
 
JUNQUEIRA, N. T. V.; ICUMA, I. M.; VERAS, M. C. M.; OLIVEIRA, M. A. S.; DOS 
ANJOS, J. R. N. Cultura do maracujazeiro. In: Incentivo a fruticultura no Distrito Federal: 
Manual de Fruticultura. Brasília, COOLABORA, 1999. p. 42-52. 
 

MANICA, I. Fruticultura tropical 1: Maracujá. São Paulo, Editora Agronômica Ceres, 
1981. 151p. 
 
MATTA, F.P. Mapeamento de QRL para Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae em 
maracujá-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.).Piracicaba: ESALQ/USP,2005. 
230p. Tese de Doutorado. 
 
MELO, K. T. Comportamento de seis cultivares de maracujazeiro azedo (Passiflora 

edulis Sims e Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) em Vargem Bonita no Distrito 
Federal. Brasília: UnB, 1999. 99p. Dissertação de Mestrado. 
 
NASCIMENTO, A.C. Produtividade, incidência e severidade de doenças em nove 
genótipos de maracujazeiro-amarelo sob três níveis de adubação potássica no Distrito 
Federal. Brasília:Universidade de Brasília, 2003. 133p. Dissertação de Mestrado. 
 



 

       41 

OLIVEIRA, A.T.de. Produtividade e avaliação da incidência e severidade de doenças em 
frutos de nove genótipos de maracujazeiro azedo cultivados sob influencia de adubação 
potássica no distrito federal. Brasília:Universidade de Brasília, 2001. 83 p. Dissertação 
(Mestrado). 
 
RANGEL, L.E.D. Desempenho agronômico de nove genótipos de maracujazeiro-amarelo 
cultivados sob três diferentes níveis de adubação potássica no Distrito Federal.  
Brasília:Universidade de Brasília, 2002. 46p. Dissertação de Mestrado. 
 
ROSSI, A.D. Comercialização do maracujá. In: RUGGIERO, C. (ed). Maracujá: Do plantio 
à colheita. Anais do Simpósio Brasileiro sobre a cultura do maracujazeiro, 5. Jaboticabal: 
Funep, 1998. p. 279-287. 
 
RUFINI, J.C.M; RAMOS, J.D.; MENDONÇA, V.; CHALTEIN, T.; CONTIJO, A.; 
JUNQUEIRA, K.P. Caracterização físico química da sete seleção de maracujazeiro-amarelo 
para a Região de Lavras-MG. In: Congresso Brasileiro de Fruticultura, 17, Belém, 2002. 
Anais... Belém: SBF, 2002. p.599. 
 
RUGGIERO, C. Situação da cultura do maracujazeiro no Brasil. Informe Agropecuário, 
v.21, n. 206, p 5-9, 2000. 
 

SOUSA, M. A. F. Avaliação da produtividade, incidência e severidade de doenças em 
frutos de 17 genótipos de maracujazeiro-amarelo, cultivados no Distrito Federal. 
Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília; 2005, 
120p. Dissertação de Mestrado. 
 
ZONTA, E. P.; MACHADO, A. A. Sistema de análises estatísticas (SANEST) para 
microcomputadores. In: Simpósio de estatística aplicada à experimentação, Piracicaba, 1995. 
Resumos... Campinas: Fundação Cargill, 1995. p.17-18. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

       42 

Tabela 1.12 - Matriz de correlação linear para as variáveis: Produtividade total de frutos (PT), Produtividade total de frutos primeira (FP), 

Produtividade total de frutos 1B (F1B), Produtividade total de frutos 1A (F1A), Produtividade total de frutos 2A (F2A), Produtividade total de 

frutos 3A (F3A); Nº total de frutos primeira (NFP), Nº total de frutos 1B (NF1B), Nº total de frutos 1A (NF1A), Nº total de frutos 2A (NF2A), Nº 

total de frutos 3A (NF3A); Produtividade total de frutos amarelos (PAM), Produtividade total de frutos rosa (PRS) e Produtividade total de frutos 

roxo (PRX), durante 6 meses de produção (17 colheitas). Brasília, FAL-UnB, 2005. 

Var. PT FP F1B F1A F2A F3A NFP NF1B NF1A NF2A NF3A NTF PAM PRS PRX 
PT - - - - - - - - - - - - - - - 
FP 0,798 - - - - - - - - - - - - - - 

F1B 0,955 0,752 - - - - - - - - - - - - - 
F1A 0,873 - 0,850 - - - - - - - - - - - - 
F2A - - - 0,573 - - - - - - - - - - - 
F3A - - - - 0,696 - - - - - - - - - - 
NFP 0,779 0,982 0,748 - - - - - - - - - - - - 

NF1B 0,921 0,758 0,935 0,821 - - 0,766  - - - - - - - 
NF1A 0,788 - 0,720 0,869 - - - 0,782 - - - - - - - 
NF2A - - - - - - - - - - - - - - - 
NF3A - - - - - 0,570 - - - - - - - - - 
NTF 0,807 0,600 0,828 0,716 - - 0,620 0,665 0,574 - - - - - - 
PAM 0,865 0,657 0,84 0,845 - - 0,649 0,850 0,749 - - 0,726 - - - 
PRS - 0,588 - - - - - - - - - - - - - 
PRX 0,550 - 0,560 - - - - - - - - 0,581 - - - 

NFAM 0,791 0,539 0,808 0,750 0,571 - 0,552 0,661 0,587 - - 0,935 0,830 - - 
NFRS - - - - - - - - - - - - - 0,8416 - 
NFRX - - - - - - - - - - - - - - 0,742 
MFAM 0,516 - 0,522 - - - - - - - - - 0,568 - - 
MFRS - 0,633 - - - - 0,584 - - - -0,640 - - 0,6365 - 
MFRX 0,604 0,665 0,560 - - - 0,597 - - - - - - 0,6204 0,794 
%FAM - - - - - - - - - -0,714 - - - -0,5149 - 
%FRS - - - - - - - - - 0,589 - - - 0,6842 - 
%FRX - - - - - - - - - 0,625 - - - - - 
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Tabela 1.13 – Matriz de correlação linear para as variáveis: Nº total de frutos amarelo (NFAM), Nº total de frutos rosa (NFRS), Nº total de frutos 

roxos (NFRX); Massa fresca de frutos amarelos (MFAM), Massa fresca de frutos rosa (MFRS), Massa fresca de frutos roxa (MFRX); 

Porcentagem (%) de frutos amarelos (%FAM), Porcentagem (%) de frutos rosas (%FRS), Porcentagem (%) de frutos roxos (%FRX); Nº total de 

frutos (NFT), durante 6 meses de produção (17 colheitas).  Brasília, FAL-UnB, 2005. 

Var. NFAM NFRS NFRX MFAM MFRS MFRX %FAM %FRS %FRX 
PT  - - - - - - - - - 
FP - - - - - - - - - 

F1B - - - - - - - - - 
F1A - - - - - - - - - 
F2A - - - - - - - - - 
F3A - - - - - - - - - 
NFP - - - - - - - - - 

NF1B - - - - - - - - - 
NF1A - - - - - - - - - 
NF2A - - - - - - - - - 
NF3A - - - - - - - - - 
NTF - - - - - - - - - 
PAM - - - - - - - - - 
PRS - - - - - - - - - 
PRX - - - - - - - - - 

NFAM - - - - - - - - - 
NFRS - - - - - - - - - 
NFRX - - - - - - - - - 
MFAM - - - - - - - - - 
MFRS - 0,6562 - - - - - - - 
MFRX - - 0,5750 - - - - - - 
%FAM - - - - - - - - - 
%FRS - - 0,6105 - 0,6020 - -0,9493 - - 
%FRX - - 0,8815 - - - -0,8962 0,7333 - 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE CINCO GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE CINCO GENOTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

 

RESUMO - Este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas dos frutos 

de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo cultivado no Distrito Federal em diferentes épocas de 

colheita. O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda Água Limpa pertencente 

a UnB, Brasília-DF, no período de dezembro/2004 a junho/2005. Utilizou-se o delineamento em 

blocos casualizados com quatro repetições, cinco tratamentos (genótipos), sete plantas úteis por 

parcela. Foram avaliados os cinco genótipos: Rubi gigante, EC-3-0, EC-L-7, Redondão, Gigante 

Amarelo, numa área de 0,8 hectare num total de 1454 plantas/ha. Foi efetuada a irrigação 

suplementar de setembro a outubro de 2004. Na avaliação geral, o EC-L-7 apresentou o maior 

comprimento (8,59 cm), enquanto o Rubi gigante o menor (7,81cm). O genótipo Redondão foi o 

que obteve o maior diâmetro (7,42cm) diferindo-se apenas dos genótipos Gigante amarelo e EC-

L-7 (6,96 e 6,92 cm, respectivamente). Na relação comprimento/diâmetro os genótipos Rubi 

Gigante e Redondão apresentaram os menores valores de 1,10, ambos. O genótipo EC-L-7 

apresentou a maior espessura da casca de 0,70cm, não diferindo apenas do genótipo Rubi Gigante 

(0,64cm). O genótipo Rubi Ggigante apresentou o maior valor de 13,58° Brix, diferindo apenas 

do genótipo Gigante Amarelo (12,68°Brix) e na relação SST/AT, o genótipo EC-3-0 apresentou a 

maior relação (2,19), sendo a menor obtida pelo genótipo Redondão.  Houve uma correlação forte 

e positiva entre o diâmetro e o comprimento com o peso médio dos frutos; do peso médio de suco 

com a acidez titulável (AT) e o nº de sementes por fruto e do peso médio da polpa com o nº de 

sementes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Passiflora edulis, P. edulis f. flavicarpa, qualidade de frutos, 

características de pós-colheita. 
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PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FIVE GENOTYPES OF YELLOW 

PASSION FRUIT CULTIVED AT DISTRITO FEDERAL 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira, Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

 

ABSTRACT - This work had as objective to evaluate in the physicochemical characteristics of 

the fruits of five genotypes of passion fruit cultived at Distrito Federal in diferents seasons of 

harvest. The experiment was carried on in the experimental area of Fazenda Água Limpa from 

UnB, Brasilia-DF, during the period of December/2004 and June/2005. It was used the 

delineation blocks with four repetitions, five treatments (genotypes), seven useful plants per 

share. The five genotypes had been evaluated: Rubi gigante, EC-3-0, EC-L-7, Redondão, Gigante 

Amarelo, in an area of 0,8 hectare in a total of 1454 plants/ha. Supplemental irrigation was 

effected from September on october 2004. In the general evaluation, EC-L-7 presented the 

biggest length (8,59 cm), while the Rubi gigante the smallest (7,81cm). Redondão genotype was 

the one that got the biggest diameter (7,42cm), differing only from the genotypes Gigante 

amarelo and EC-L-7 (6,96 and 6,92 cm, respectively). In the relation length/diameter the 

genotypes Rubi gigante and Redondão presented the smallest value, of 1,10, both. The genotype 

EC-L-7 presented the biggest value for the thickness of the rind, of 0,70 cm, not differing only 

from the genotype Rubi Gigante (0,64cm). The genotype Rubi Gigante presented the biggest 

value of 13,58° Brix, differing only from the genotype Gigante Amarelo (12,68°Brix) and in 

relation SST/AT, the genotype EC-3-0 presented the biggest value (2,19), being the smallest 

obtained by Redondão genotype. There was a strong and positive correlation between the 

diameter and length and the average weight of the fruits; the average weight of juice and the 

acidity (AT) as well as the number of seeds per fruit and the average weight of the pulp and 

number of seeds.  

 

WORKS-KEY: Passiflora edulis, P. edulis f. flavicarpa, quality of fruits, characteristics of post-

harvest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior produtor de maracujá, onde cerca de 60% da produção é destinada ao 

consumo in natura, e os 40% restante, às indústrias de processamento, sendo o suco concentrado 

o principal seu principal produto (Lima, 2001; Sharma et al., 2002 e Pizzol et al., 1999, citado 

por Nascimento, 2003).  

Segundo Sato et al. (1992), o crescimento da produção e comercialização de maracujá 

indica que existe tendência de incremento no consumo da fruta in natura e no suco processado 

tanto no mercado interno como para o externo. Entretanto, o uso e o desenvolvimento de 

tecnologias que visem à qualidade e a conservação pós-colheita do maracujá não têm 

acompanhado o ritmo de aumento da produção. 

Quanto à preferência do consumidor, verifica-se grande interesse pela aparência do fruto, 

sendo, portanto considerada como indicador da qualidade. As frutas de maior calibre, com 

diâmetro equatorial maior que 65mm, sem defeitos graves, predominantemente na cor final são as 

preferidas pelo consumidor. Já existem alguns consumidores que preferem as frutas enrugadas, 

murchas, por considerá-las menos ácidas e com maior rendimento de polpa por estar desidratada. 

De modo geral, para o consumo in natura, não há uma valorização dos valores intrínsecos do 

maracujá, como rendimento, coloração da polpa, °brix, pH, porcentagem de acidez e açúcar total 

como o desejado pela indústria (Rossi, 1998). 

O fruto do maracujazeiro é uma baga, com epicarpo às vezes lignificado e o mesocarpo 

variando de 0,5 a 4,0 cm de espessura, possuindo de 34,5% a 61,9% de casca, em relação ao peso 

do fruto. O tamanho e o formato são diferentes podendo variar com a espécie, e o seu diâmetro 

polar pode variar de 6,00 a 8,00 cm e o equatorial de 5,00 a 7,00 cm (Sousa, 2005).  

A grande maioria dos produtores de maracujá ainda retira sementes a partir de matrizes 

dos seus próprios pomares, por falta de acesso às sementes selecionadas, resultando em pomares 

com excessiva heterogeneidade entre plantas com relação à produção, tamanho e formato do 

fruto, rendimento e qualidade do suco, resistência a doenças, entre outras características. Com a 

ocorrência de cruzamentos não controlados, têm ocorrido variações na produtividade e perdas de 

plantas superiores de um plantio para o outro (Meletti, 2002).  

  A porcentagem de frutificação, o tamanho final dos frutos, a quantidade de sementes e o 

conteúdo de suco depende da eficácia na polinização. Sob condições naturais e sem excesso de 

chuva, a porcentagem de frutificação do maracujazeiro-azedo é da ordem de 13-15%, mas com a 
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polinização manual em dias claros e ensolarados, a frutificação do maracujazeiro pode chegar a 

92% (Meletti, 2000). 

 Veras (1997) constatou desenvolvimento vegetativo vigoroso na cultura do maracujazeiro 

na região Centro-Oeste, sob temperaturas superiores a 33°C levando a formação de frutos 

pequenos com menor rendimento de suco. O peso do fruto foi significativamente maior com 

temperaturas variando entre 13°C e 28°C em relação à temperatura de 33°C, com uma pequena 

diferença entre 23°C e 28°C. O peso da casca foi maior sob baixas temperaturas, enquanto o peso 

do suco foi maior na temperatura de 28°C. O efeito do florescimento é intensificado em períodos 

de temperaturas moderadamente altas, devido a interação temperatura e radiação solar. 

O melhoramento genético visa atender as exigências do mercado consumidor, 

principalmente, quanto ao quesito qualidade do fruto, considera-se que uma variedade 

desenvolvida para o mercado in natura deva apresentar frutos grandes e ovais, cavidade interna 

completamente preenchida a fim de conseguir boa classificação comercial, ser resistente ao 

transporte e a perda de qualidade durante o armazenamento e a comercialização. Se desenvolvida 

para a industrialização, precisa ter casca fina, possuir também cavidade interna totalmente 

preenchida, conferindo alto rendimento de suco, possuir coloração amarelo-dourada estável, e 

alto teor de sólido solúvel, superior a 13°Brix (Bruckner, 2002). 

As espécies cultivadas no mundo apresentam de 200 a 300 sementes no interior de seu 

fruto, representando 4,6 a 13,7% em relação a seu peso total. O rendimento de suco está 

relacionado ao número de óvulos fecundados, que serão transformados em sementes envolvidas 

por um arilo ou sarcotesta, na qual se encontra o suco propriamente dito do maracujá. O 

rendimento do suco varia de 24% a 60% em relação ao peso do fruto nas espécies de Passiflora 

edulis e Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg. (Ruggiero, 1998). 

  Dessa, forma, a seleção de cultivares de maracujazeiro-azedo que apresentem uma boa 

qualidade pós-colheita de seus frutos é de fundamental importância para o desenvolvimento da 

cultura no País. Seguindo este propósito, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

características físico-químicas de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no Distrito 

Federal em diferentes épocas de colheita. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de Brasília 

(UnB), situada na cidade de Vargem Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito Federal, com uma 

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). 

Tabela 1.1 – Dados médios de acordo com a Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa 
(FAL-UnB), temperaturas de máximo e mínima, precipitação, umidade relativa do ar e  radiação 
solar do ano de 2005. 

Meses 
Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Miníma (ºC) 

Precipação 
(mm) 

Umidade 
relativa 

(%) 
Radiação (Lv) 

Fevereiro 28,5* 16,8 13,3/371,1 80,1 425,1 
Março 25,7 17,5 12,3/380,2 86,8 346,0 
Abril 26,0 10,2 0,1/4,1 76,5 336,8 
Maio 26,2 12,4 0,6/17,3 76,4 488,2 
Junho 25,5 10,9 0,1/3,8 76,4 346,9 

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com cinco genótipos, sete plantas por parcela 

com quatro repetições. Teve a suplementação de água de setembro a outubro de 2004, utilizando  

sistema de irrigação por gotejamento. Foram testados os seguintes genótipos: 

Tabela 1.2 – Cinco genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados na FAL, UnB do Distrito 
Federal no ano de 2005. 

GENÓTIPOS 
CRUZAMENTOS E 

RETROCRUZAMENTO 

EC-L-7 Sul Brasil X Marilia  

EC-30 Marilia X Rubi gigante) X Marilia 

Gigante Amarelo Redondão X MSC 

Redondão Seleção de material introduzido de Porto Rico 

em 1996 

Rubi gigante Roxo autraliano X Marilia 
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As mudas foram obtidas sob estufa, localizada na Estação Biológica da Universidade de 

Brasília, com 72 células (120 ml/célula) e substrato artificial à base de vermiculita. 

 Foi realizada uma calagem com calcário dolomítico em todo o terreno e uma incorporação 

de 1Kg de superfosfato simples por cova. Na área fez-se uma pulverização de Imidaclopride 

(Confidor®) para controlar cupim utilizando a dosagem recomendada. 

As mudas foram transplantadas para o campo, no dia 02 de fevereiro de 2004, noventa 

dias após a semeadura. O espaçamento utilizado foi de 2,75 entre linhas e 2,5 entre plantas, 

totalizando 1454 plantas por hectare. Para o plantio aplicaram-se de 200g de calcário dolomítico 

por cova e foram feitas 4 adubações com intervalo de 15 dias. Nessas adubações foram utilizados 

por planta 200g de sulfato de amônio mais 100g de cloreto de potássio. A partir do dia 14 de 

dezembro de 2004, até 12 de maio de 2005 foi realizada a cada 15 dias a adubação de produção 

(Tabela 2.3).  

 

Tabela 2.3 – Adubações de cobertura realizadas nos cinco genótipos de maracujazeiro-azedo na 

FAL-UnB no período de dezembro de 2004 a maio de 2005.  

Meses/Ano Quinzena 
K2O 

(g/Planta) 

N 

(g/Planta) 

P2O5 

(g/Planta) 

1ª 30 20 - 
Dezembro/2004 

2ª 30 20 - 

1ª 30 20 - 
Janeiro/2005 

2ª 30 20 - 

1ª 30 20 111 Fevereiro/2005 

 2ª 30 20 - 

1ª 30 20 - 
Março/2005 

2ª 30 20 - 

1ª 30 20 - 
Abril/2005 

2ª 30 20 - 

1ª 30 20 - 
Maio/2005 

2ª 30 20 - 

*As adubações foram realizadas quinzenalmente. 

Os níveis de adubação de potássio, nitrogênio foram: 100g de sulfato de amônio ou 20g 

de N mais 50 g de cloreto de potássio ou 30g de K2O. Foi realizada uma adubação com 

superfosfato simples no dia do plantio e uma outra em fevereiro de 2005 quando a planta já 

estava em plena produção, utilizando para o plantio a dosagem de 1kg/cova e em fevereiro de 
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2005, 650 g/planta. As coberturas foram realizadas, em círculo, à distância de 40 cm a 50 cm do 

colo da planta, superficialmente. Já o superfosfato simples incorporado em círculo a uma 

distância de 40 a 50cm. 

A lavoura foi conduzida em uma área de 0,8 ha, utilizando o sistema de sustentação de 

espaldeira vertical, com os mourões distanciados de 5 m e 1 fio de arame liso a 1,8 metro de 

altura em relação ao solo. As plantas foram conduzidas em haste única, tutoradas por barbante, 

até o arame, deixando para fio de arame duas brotações laterais em sentido contrário uma da 

outra. As brotações, a partir daí, cresceram livremente, não sendo realizadas podas de renovação. 

O controle de ervas daninhas foi realizado inicialmente com a utilização de roçagem nas 

entrelinhas. Posteriormente, utilizaram-se apenas duas aplicações de herbicidas nas entrelinhas 

seguidas pela capina manual na coroa. Foi utilizado o herbicida Gliphosate no dia 10 de março de 

2005 e a segunda aplicação no dia 28 de abril de 2005, sempre com pulverização mecanizada nas 

dosagens recomendadas para a cultura. 

Foi realizado uma pulverização com os inseticidas Deltametrina (Piretróide) (Decis®) e 

Imidaclopride (Confidor®), no dia 29 de marco de 2005, para o controle de pragas nas dosagens 

recomendadas para a cultura.  

 Não se realizou polinização artificial. As colheitas foram realizadas quinzenalmente 

iniciando no final de dezembro de 2004 até 29 de junho de 2005, recolhendo somente os frutos 

que se encontravam no chão. Os frutos colhidos eram levados para um armazém onde foram 

realizados as avaliações de desempenho agronômico e de doenças. Os mesmos frutos foram 

levados para o Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB), onde foram realizadas as seguintes 

análises físico-químicas: comprimento do fruto (cm), diâmetro do fruto (cm), relação 

comprimento/diâmetro (cm), espessura da casca (cm),  massa fresca do fruto (g), da casca (g),  da 

polpa (g), de suco (g), sólidos solúveis totais - SST em (°Brix), acidez titulável - AT (% de ácido 

cítrico), pH, relação SST/AT e número de sementes por fruto. 

Para avaliar todas as características foram coletadas ao acaso dez amostras (frutos) de 

cada um dos cinco genótipos de cada uma das quatro repetições em cada uma das três épocas 

totalizando cerca de 600 frutos. O comprimento do fruto foi tomado medindo-se a distância 

compreendida entre a base (inserção do pedúnculo) e o ápice. O diâmetro do fruto foi tomado 

perpendicular à altura na região de maior dimensão do fruto. Ambas as medições foram feitas 

com paquímetro digital da marca “Mitutoyo”, sendo a medida expressa em milímetros. 
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 Os frutos foram cortados ao meio para retirada da polpa que foi colocada no copo do 

liquidificador doméstico, na tecla pulsar, com a finalidade de romper o arilo e separar o suco. Em 

seguida, a polpa foi transferida para uma peneira de crivo fino sendo comprimida contra a malha 

da mesma, no intuito de separar as partes sólidas do suco. O peso final da casca, polpa e o suco 

foram medidos em balança digital e os resultados anotados em uma planilha. 

 As sementes fermentaram durante três dias em sacos plásticos fechados para separa a 

mucilagem das sementes. Depois destes dias estas foram lavadas e colocadas para secar à sombra 

no Laboratório de Ecologia da Universidade de Brasília- UnB. As sementes secas foram pesadas 

em uma balança da marca OHAUS modelo Precision Standard com precisão de duas casas 

decimais. Dois gramas foram separadas para contagem direta das sementes. Depois foi feita uma 

relação entre o nº de sementes contadas nos dois gramas e o nº total de sementes no peso total das 

sementes dos dez frutos. Finalmente, calculada a média da quantidade de sementes por fruto. 

Na determinação do teor de sólidos solúveis totais (SST) foram colocadas gotas da 

amostra no prisma do refratômetro, e em seguida, foi feita a leitura direta em refratômetro 

manual, marca Atago®, modelo “N-1E”. A leitura obtida no aparelho à temperatura de 20oC, foi 

corrigida de acordo com uma tabela de correção do Brix segundo metodologia proposta no livro 

de Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1974). Os resultados foram expressos em oBrix, 

conforme leitura feita no aparelho. 

 Para determinar o pH e a acidez titulável (AT) foram pesados 20 g da amostra, 

aproximadamente 10 ml da polpa e diluídos em 100 ml de água destilada em um balão 

volumétrico. Foram colocados cerca de 50 ml da solução em um becker e feita a determinação do 

pH mediante o uso de pH-metro Digimed®, modelo “DM-21”. Para determinar a acidez titulável 

foram pipetados 10 ml da solução de polpa diluída, adicionando-se 3 gotas de fenolftaleína a 2%, 

e em seguida foi feita à titulação em NaOH 0,1 N (padronizada). Depois da amostra atingir 

coloração rósea permanente, foi anotado o volume de NaOH gasto. Para calcular a AT, que é 

expressa em porcentagem de ácido cítrico, foi utilizado a seguinte Equação 1: 

 

  % ácido cítrico:  Vg x N x f x Eq.ác / 10 x g                         (1) 

Sendo:  Vg = volume de NaOH gasto (ml); 

              N = normalidade do NaOH = 0,1N; 

              f = fator de correção obtido para padronização do NaOH = 1,00; 

              Eq.ác. = equivalente ácido, para o maracujá é 64; 

              g = massa da amostra (1g) 
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 A relação SST/AT foi obtida através da divisão dos resultados dos teores de sólidos 

solúveis totais (oBrix) e da acidez titulável (% ácido cítrico). 

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

médias através do teste de Tukey ao nível de 5% de significância (Gomes, 1978), foram 

executados com a utilização do “software SANEST”, de autoria de Zonta e Machado (1995). 

Foram realizadas análises de regressão polinomial, cujas equações foram selecionadas 

baseando-se na significância de seus coeficientes ao nível de 5% de probabilidade. 

Foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis avaliadas baseando-

se na significância de seus coeficientes. A classificação de intensidade da correlação para p ≤ 

0,01, considerou 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 época Abril (80) apresentou frutos com maior comprimento (8,58 cm) e não diferenciou 

entre as outras épocas quanto as variáveis, diâmetro e a relação C/D. Quanto aos parâmetros 

diâmetro e relação C/D não foi observado diferença significativa nas três épocas analisadas 

(Tabela 2.4). 

 

Tabela 2.4 – Comprimento (cm), diâmetro (cm) e relação comprimento/diâmetro (C/D) de cinco 

genótipos de maracujazeiro-azedo. UnB - Brasília-DF, 2005. 

**ÉPOCA Comprimento (cm) Diâmetro (cm) Relação C/D 

Fevereiro (0) 8,08*  b 7,08 a 1,15 a 

Março (40) 8,02  b 6,93 a 1,17 a 

Abril (80) 8,58 a 7,26 a 1,18 a 

CV (%) 5.844 6.145 4.607 

* Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível 5% de significância. Épocas: **0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 
após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. 
 

O genótipo Rubi gigante apresentou frutos com menor comprimento (7,81 cm) 

diferenciando significativamente de todos os outros genótipos avaliados (Tabela 2.5), porém em 

relação ao parâmetro diâmetro dos frutos o mesmo genótipo não apresentou diferença em relação 

ao genótipo Redondão que obteve frutos com maior diâmetro (7,42 cm).  

 

Tabela 2.5 – Comprimento (cm), diâmetro (cm) e relação comprimento/diâmetro de cinco 

genótipos de maracujazeiro-azedo. UnB - Brasília-DF, 2005. 

GENÓTIPO Comprimento (cm) Diâmetro (cm) Rel. Comp./Diâm 

EC-3-0 8,40* a 7,03 ab 1,20 a 

EC-L-7 8,59 a 6,92 b 1,24 a 

GIGANTE AMARELO 8,28 ab 6,96 b 1,19 a 

REDONDÃO 8,05 ab 7,42 a 1,10 b 

RUBI GIGANTE 7,81 b 7,11 ab 1,10 b 

CV (%) 5.887 5.507 4.342 

* Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível 5% de significância.  
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Observou-se que a relação C/D foi a maior em frutos do genótipo EC-L-7 (1,24) 

diferenciando significativamente apenas dos genótipos Redondão e Rubi gigante. Segundo 

Medeiros (2005), frutos com relação C/D próximos de 1,00 possuem formatos arredondados, 

sendo neste trabalho observado o formato alongado, resultado da relação maior do que 1 (um),  

nos cinco genótipos e nas três épocas analisadas (Tabelas 2.4 e 2.5). 

Foi observado nas equações de regressão um efeito quadrático para os parâmetros: 

comprimento (cm) e diâmetro (cm) dos cinco genótipos de maracujazeiro-amarelo em três 

diferentes épocas, tendo os pontos de mínimo aos 24 e 32 dias, respectivamente (Figuras 2.1 e 

2.2). 

Nas três épocas analisadas, nos parâmetros espessura e peso da casca não foram 

observados diferença significativa. Já na época Abril (80) foi a que apresentou frutos com 

maiores massa fresca (153,40 g), peso de polpa (66,17g) e peso de suco (39,09 g), diferenciando 

significativamente das demais épocas 0 e 40. (Tabela 2.6).   

 

Tabela 2.6 – Espessura da casca (cm), Massa fresca do fruto, da casca, da polpa e do suco (g) de 

cinco genótipos de maracujazeiro-azedo em diferentes épocas do ano. Brasília-DF, UnB, 2005. 

**ÉPOCA 
Espessura da 

casca (cm) 

Peso do fruto 

(g) 

Peso da Casca 

(g) 

Peso da Polpa 

(g) 

Peso do Suco 

(g) 

Fevereiro (0) 0,62* a 120,04 b 88,44 a 32,10 b 18,58 c 

Março (40) 0,62 a 122,08 b 83,67 a 38,41 b 23,47 b 

Abril (80) 0,61 a 153,40 a 87,23 a 66,17 a 39,09 a 

CV (%) 11.642 19.752 21.961 38.721 16.958 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível 5% de significância. Épocas: **0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 

após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. 

 

              Fortaleza (2002) encontrou valores de espessura de casca variando entre 0,51 a 0,54 cm 

e Medeiros (2005) de 0,37 a 0,74 cm, onde os genótipos de maracujá-roxo (S9 e 14) avaliados 

apresentaram espessura de casca de 0,60 e 0,55 cm, resultados próximos aos obtidos com os 

genótipos Gigante amarelo e Redondão (0,57 e 0,56 cm), respectivamente (Tabela 2.7), 

demonstrando uma maior cavidade ovariana e, conseqüentemente, maior quantidade de polpa, 

proporcionalmente ao maracujá-azedo. Quanto as variáveis, massa fresca do fruto, da casca, da 
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polpa e do suco, estas não apresentaram diferença significativa em relação aos cinco genótipos 

analisados (Tabela 2.7). O peso médio de polpa obtido nos cinco genótipos avaliados foram 

superiores, ao encontrado por Medeiros (2005), trabalhando com dois genótipos de maracujá-

roxo e sete de maracujá-azedo, com exceção dos genótipos MSC e EC-2-0 que foram de 81,35 e 

79,33 g de polpa.  

Em relação à constituição física dos frutos de maracujá-azedo, as cascas podem 

representar um conteúdo de 26,9% a 79,3% do fruto, o suco, de 15,1% a 44,6% e as sementes de 

2,0% a 24,0% (Pruthi 1963; Varajão et al. 1973; Sjostrom e Rosa 1977, citado por Nascimento 

2003). Ao comparar estes resultados com os obtidos neste trabalho, pode-se observar que se 

encontraram dentro do intervalo, com cerca  de 59% a 72% de cascas e de 17% a 24% de suco 

nos cinco genótipos avaliados (Tabela 2.7). 

 
Tabela 2.7 – Espessura da casca (cm), Peso médio (PM) do fruto, da casca, da polpa e do suco 

(g) de cinco genótipos de maracujazeiro-amarelo. UnB - Brasília-DF, 2005. 

GENÓTIPO 
Espessura da 

casca (cm) 

Peso do 

fruto (g) 

Peso da 

Casca (g) 

Peso da 

Polpa (g) 

Peso do 

Suco (g) 

EC-3-0 0,62* bc 133,20 a 89,59 a 43,61 a 25,09 a 

EC-L-7 0,70 a 134,27 a 96,53 a 37,75 a 22,77 a 

GIGANTE AMARELO 0,57 c 129,45 a 76,62 a 53,66 a 27,42 a 

REDONDÃO 0,56 c 134,42 a 84,49 a 49,93 a 32,70 a 

RUBI GIGANTE 0,64 ab 127,86 a 85,00 a 42,86 a 27,23 a 

CV (%) 10.555 20.337 24.815 35.425 32.071 

* Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível 5% de significância.  

 

A época abril (80) apresentou os maiores valores de acidez titulável, pH e nº de sementes 

por fruto, se diferindo das outras duas épocas. O teor de sólidos solúveis totais (SST) foi maior 

também na época abril (80) de 13,47°Brix, porém não houve diferença significativa entre as 

épocas fevereiro (0) e março (40). Quanto ao parâmetro Relação (SST/AT), as épocas fevereiro 

(0) e março (40) foram as que apresentaram os maiores valores (2,38 e 2,12), respectivamente 

(Tabela 2.8). Medeiros (2005) encontrou valor médio de pH de 3,14, nas duas épocas  de 

fevereiro e março de 2005, valor superior ao encontrado na mesma época (0 e 40), neste trabalho 

(Tabela 2.8). 



 

       57 

O genótipo Rubi gigante apresentou o maior teor de sólidos solúveis totais (13,58°Brix), 

se diferindo apenas do genótipo Gigante amarelo (12,68°Brix). Já o genótipo EC-3-0, apresentou 

a maior relação SST/AT (2,19), ou seja, o teor de sólidos solúveis totais foi duas vezes superior 

ao da acidez titulável presente nos frutos. Em relação a esta característica para frutos destinados 

ao consumo in natura a uma preferência por frutos mais doces e menos ácidos, já para a indústria 

é preferível maior rendimento de suco com alto teor de sólidos solúveis totais. Altos teores de 

ácidos no suco revelam uma característica importante para o processamento, pois frutos com 

elevada acidez conferem uma diminuição na adição de acidificantes no suco (Nascimento et al. 

1998). 

 

Tabela 2.8 – Sólidos solúveis Totais – SST (°Brix), Acidez Titulável (% ácido cítrico), pH, 

Relação (SST/ AT) e Nº de sementes por fruto de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo em 

diferentes épocas do ano. Brasília-DF, UnB, 2005. 

**ÉPOCA SST (°Brix) 
AT (% ac. 

Cítrico) 
pH 

Relação 

(SST/AT) 

Nº de 

sementes 

Fevereiro (0) 12,81* a 5,57 c 2,96 b 2,38 a 111,61 b 

Março (40) 12,90 a 6,46 b 3,01 b 2,12 a 122,33 b 

Abril (80) 13,47 a 8,22 a 3,20 a 1,65 b 242,04 a 

CV (%) 6.757 11.093 5.944 18.544 26.822 

 *Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível 5% de significância. Épocas: **0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 

após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. 

 

Em análises realizadas nos estados do Rio de janeiro e na Bahia (Araújo et al. 1974; 

Sjostrom e Rojas 1977, citado por Fortaleza 2002), obtiveram um pH variando de 2,5 a 3,1 e 

teores de acidez titulável de 2,9% a 5,9 % em sucos de maracujá-azedo. Estes valores foram 

próximos ao obtido neste trabalho, onde os cinco genótipos avaliados apresentaram pH, dentro do 

intervalo encontrado pelos autores acima citados, de 3,04 a 3,08. Quanto à acidez titulável esta se 

mostrou bem superior com uma variação de 6,46% a 7,24% (Tabela 2.9). Essas variações são 

resultado de diferenças no estágio de maturação dos frutos, idade da planta, latitude, condições 

edafoclimáticas e origem das sementes (Oliveira 2001). 
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 Fortaleza, 2002 trabalhando com nove genótipos de maracujazeiro-amarelo obteve 

valores de 176 a 228 sementes, utilizando também polinização natural, a mesma autora cita que 

na literatura não foram encontrados dados que determinassem um nº mínimo de sementes para 

um bom rendimento de suco e peso médio do fruto. Já nas cultivares avaliadas por  Melo (1999), 

foi observado resultado superior, variando de 224,10 a 355,20 sementes. Entre 200 a 300 

sementes/fruto foi à faixa encontrada por Durigan et al. (2004), citado por Medeiros (2005). A 

baixa quantidade de sementes encontradas neste trabalho deve-se provavelmente a baixa 

quantidade de agente polinizadores do gênero Xylocopa spp. ou a grande quantidade de chuvas 

nas épocas de fevereiro a março. 

A relação SST/AT variou de 1,85 a 2,19. na qual o genótipo EC-3-0 apresentou o maior 

valor (2,19) e o genótipo Redondão o menor valor (1,85), comparando com os resultados obtidos 

por Melo (1999) e Fortaleza (2002), pode-se observar resultados superiores em ambos variando 

de 2,26 a 2,83 e entre 2,40 a 2,99, respectivamente. A relação SST/AT tem maior utilidade na 

determinação de estádios de maturação, pois esta relação tende a aumentar com o avanço do 

estádio de maturação do fruto, devido as duas variáveis teor de sólidos solúveis totais (SST) e 

Acidez tituláveis (% de ácido cítrico) terem comportamentos inversos um para com o outro.  

 

Tabela 2.9 – Sólidos solúveis Totais – SST (°Brix), Acidez Titulável (% ácido cítrico), pH , 

Relação (SST/ AT) e Nº de sementes por fruto de cinco genótipos de maracujazeiro azedo. 

Brasília-DF,  UnB, 2005. 

GENÓTIPO SST (°Brix) 
AT (% ac. 

cítrico) 
pH 

Relação 

(SST/AT) 

Nº de 

sementes 

EC-3-0 13,10* ab 6,59 a 3,06 a 2,19 a 151,62 a 

EC-L-7 12,97 ab 6,46 a 3,05 a 2,15 ab 144,42 a 

GIGANTE AMARELO 12,68 b 6,85 a 3,08 a 1,92 ab 166,34 a 

REDONDÃO 12,97 ab 7,24 a 3,06 a 1,85 b 172,46 a 

RUBI GIGANTE 13,58 a 6,60 a 3,04 a 2,14 ab 158,46 a 

CV (%) 5.529 10.294 5.105 12.765 27.038 

* Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível 5% de significância.  

As correlações que se mostraram positivamente fortes foram: o diâmetro e o comprimento 

com o peso médio dos frutos; do peso médio de suco com a acidez titulável (AT) e o nº de 
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sementes por fruto e do peso médio da polpa com o nº de sementes. As correlações que se 

mostraram negativas foram: O diâmetro (cm) com a relação comprimento/diâmetro, o peso médio 

do fruto (g), o peso médio da polpa (g), peso médio de suco (g), acidez titulável (% ac. cítrico) e 

o pH com a Relação (SST/AT),  ratio (SST/AT) com o nº de sementes por fruto. (Tabela 2. 10), 

de acordo com Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999).  

Avaliando os cinco genótipos de maracujazeiro-amarelo em três diferentes épocas foi 

observado nas equações de regressão um efeito linear crescente, para os parâmetros: relação 

comprimento/diâmetro - cm (Figura 2.3), Massa fresca do fruto - g (Figura 2.4), Massa fresca da 

polpa – g (Figura 2.5), Massa fresca de suco – g (Figura 2.6), Teor de sólidos solúveis totais - 

SST em °Brix (Figura 2.7), acidez titulável - AT - % de ácido cítrico (Figura 2.8), pH (Figura 

2.9) e número de sementes por fruto (Figura 2.11). Apenas na variável relação SST/AT (Figura 

2.10) foi observado um efeito linear decrescente, conseqüência de um maior aumento da acidez 

titulável (% ácido citríco) em relação ao °Brix durante as três épocas avaliadas. 

 

Figura 2.1 - Comprimento médio (cm) dos frutos de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, 

nas épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 

16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 
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Figura 2.2 - Diâmetro médio (cm) dos frutos de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas 

épocas nas épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira 

avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 

 

Figura 2.3 – Relação comprimento/diâmetro médio dos frutos de cinco genótipos de 

maracujazeiro-azedo, nas épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a 

primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, 

UnB, 2005. 
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Figura 2.4 – Massa fresca (g) dos frutos de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas épocas: 

0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 

(dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 

Figura 2.5 – Massa fresca (g) de polpa de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas épocas: 0 

(dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 

(dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 
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Figura 2.6 – Massa fresca (g) de suco de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas épocas: 0 

(dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 

(dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 

 

Figura 2.7 – Teor de sólido solúveis totais (SST) de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas 

épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 

16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 
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Figura 2.8 – Acidez titulável (% ácido cítrico) de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas 

épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 

16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 

 

Figura 2.9 – pH de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas épocas: 0 (dia após a primeira 

avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias após a primeira 

avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 
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Figura 2.10 – Relação (SST/AT) de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas épocas: 0 (dia 

após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05 e 80 (dias 

após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 

Figura 2.11 – Nº médio de sementes por fruto de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, nas 

épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 

16/03/05 e 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05. Brasília-DF, UnB, 2005. 
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CONCLUSÕES 

 

• Os frutos produzidos na época abril (80) tiveram o maior comprimento, maior massa 

fresca dos frutos, maior quantidade de polpa, de suco, maior acidez titulável, maior pH, 

maior nº de sementes por fruto e maior teor de sólidos solúveis totais (SST). 

 

• O genótipo Rubi gigante apresentou frutos com menor comprimento e maior teor de 

sólidos solúveis totais juntamente com o genótipo Redondão que apresentaram frutos com 

maior diâmetro.  

 

• O genótipo EC-L-7 apresentou a maior relação C/D. Houve predominância de formato 

alongado nos frutos dos cinco genótipos e nas três épocas analisadas.  

 

• Os genótipos Gigante amarelo e Redondão apresentaram frutos com uma menor espessura 

da casca, com uma maior cavidade ovariana conseqüentemente, com uma maior 

quantidade de polpa. O genótipo Redondão também obteve a menor relação (SST/AT) 

característica importante para o processamento, pois frutos com elevada acidez conferem 

uma diminuição na adição de acidificantes no suco. 

 

• As correlações que se mostraram positivamente fortes foram: o diâmetro e o comprimento 

com Massa fresca dos frutos; do Massa fresca de suco com a acidez titulável (AT) e o nº 

de sementes por fruto e do Massa fresca da polpa com o nº de sementes.  

 

• As correlações que se mostraram negativas foram: O diâmetro (cm) com a relação 

comprimento/diâmetro, a massa fresca do fruto (g), a massa fresca da polpa (g), massa 

fresca de suco (g), acidez titulável (% ac. cítrico) e o pH com a Relação (SST/AT), a  

Relação (SST/AT) com o nº de sementes por fruto.  
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Tabela 2.10 - Matriz de correlação linear para as variáveis: Comprimento (cm), diâmetro (cm), relação comprimento/diâmetro - C/D, 

espessura da casca - EC (cm), Massa fresca do fruto - PMF (g), Massa fresca da casca – PMC (g), Massa fresca da polpa – PMP(g), 

Massa fresca do suco – PMS (g), Sólidos solúveis Totais - SST (°Brix), Acidez Titulável - AT (% ácido cítrico), pH , Ratio (SST/ AT) 

e Nº de sementes por fruto (NSF). Brasília, FAL-UnB, 2005. 

Var. Comp. Diâm. C/D EC PMF PMC PMP PMS SST AT pH SST/AT NSF 

Comp. (cm) - - - - - - - - - - - - - 

Diâm. (cm) - - - - - - - - - - - - - 

C/D - -0.370 - - - - - - - - - - - 

EC - - - - - - - - - - - - - 

PMF - 0.714 - - - - - - - - - - - 

PMC - - - - - - - - - - - - - 

PMP - - - - - - - - - - - - - 

PMS - - - - - - - - - - - - - 

SST - - - - - - - - - - - - - 

AT - - - - - - - 0.744 - - - - - 

pH - - - - - - - - - - - - - 

SST/AT - - - - -0.356 - -0.559 -0.635 - -0.835 -0.412 - - 

NSF - - - - 0.743 - 0,780 0.808 - - - -0.615 - 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA SEPTORIOSE, VERRUGOSE, ANTRACNOSE E 

BACTERIOSE EM FRUTOS DE CINCO GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA SEPTORIOSE, VERRUGOSE, ANTRACNOSE E 

BACTERIOSE EM FRUTOS DE CINCO GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO 

CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira e Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

 

RESUMO – O presente trabalho objetivou avaliar a incidência e severidade das doenças 

septoriose, verrugose, antracnose e bacteriose em frutos de maracujá-azedo cultivados no Distrito 

Federal em diferentes épocas de colheita. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados em 

esquema de arranjo de parcela subdividida, sendo as parcelas formadas pelas épocas de colheitas e 

subparcelas formadas pelos genótipos. Os genótipos avaliados foram: Rubi Gigante, EC-30, ECL-

7-0, Redondão e Gigante Amarelo. Em quatro diferentes épocas (fevereiro, março, abril e junho do 

ano de 2005), de 12 a 15 meses após o plantio. Utilizou-se de 10 frutos escolhidos ao acaso 

durante a colheita para os cinco genótipos. Foram realizadas avaliações quanto a incidência e a 

severidade à septoriose, antracnose, verrugose, foi  utilizado uma escala de notas para o grau de 

resistência. À reação à septoriose foi inferior na época de junho (120 dias após a primeira 

avaliação). O genótipo Rubi gigante foi considerado resistente (R) nas épocas fevereiro (0 dia após 

a primeira avaliação) e abril (80 dias após a primeira avaliação) quanto a severidade à antracnose, 

também se mostraram resistentes o genótipo Redondão nas épocas de março (40 dias após a 

primeira avaliação) e de abril (80 dias após a primeira avaliação),  o genótipo Gigante amarelo na 

época de fevereiro (0 dia após a primeira avaliação) e o genótipo EC-3-0 na época de abril (80 dias 

após a primeira avaliação) não hoveu uma suficiente pressão de seleção. O genótipo Redondão 

apresentou–se suscetível à severidade à bacteriose quanto os demais genótipos apresentaram uma 

resistência moderada. Não foi verificada diferença significativa entre os genótipos para a 

incidência à antracnose, a incidência e a severidade à verrugose, à septoriose e à bacteriose. Houve 

correlação média positiva entre severidade de verrugose com incidência de verrugose, severidade 

de septoriose com severidade de bacteriose e incidência de bacteriose, severidade de antracnose 

com incidência de antracnose. Houve uma correlação positivamente forte entre severidade de 

bacteriose com incidência de bacteriose indicando que quanto maior a taxa de incidência maior a 

severidade e vice-versa. 

PALAVRAS – CHAVES: P. edulis f. flavicarpa, Cladosporium herbarium, Colletotrichum 

gloeosporioides, Septoria passiflora, Xanthomonas axonopodis pv. passsiflorae, resistência, 

época, genótipos. 
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INCIDENCE AND SEVERITIES OF THE SEPTORIOSIS, VERRUGOSIS, 

ANTRACNOSIS AND BACTERIOSIS IN FRUITS OF GENOTYPES OF PASSIONFRUIT 

IN THE DISTRITO FEDERAL.  

Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira e Marcelo 

Alves de Figueiredo Sousa. 

  

ABSTRACT - The present work objectified to evaluate the incidence and severity of the illnesses 

septoriose, verrugose, antracnose and bacteriose in fruits of Passionfruit at different times of 

harvest. The delineation of randomized blocks blocks in project of arrangement of subdivided parcel was 

used, being the parcels formed for the times of harvests and subparcelas formed by the genotypes. The evaluated 

genotypes had been: Rubi Gigante, EC-3-0, ECL-7-0, Redondão and Gigante Amarelo. At four 

different times (February, March, April and June of the year of 2005), of 12 the 15 months after 

the plantation. It was used of 10 fruits chosen to perhaps during the harvest for the five genotypes. 

Evaluations had been carried through how much the incidence and severity to septoriose, 

antracnose, verrugose, were used a note scale for the resistance degree. To the reaction to 

septoriose it was inferior at the time of June (120 days after the first evaluation). The genotype 

Rubi Giagnte was considered resistant (r) at the time February (0 day after the first evaluation) and 

April (80 days after the first evaluation) how much severity to antracnose, had also revealed 

resistant March the Redondão genotype at the time (40 days after the first evaluation) and of April 

(80 days after the first evaluation), the Gigante Amarelo genotype at the time of February (0 day 

after the first evaluation) and April genotype EC-3-0 at the time (80 days after the first evaluation) 

did not hoveu a enough pressure of election. The Redondão genotype presented susceptible 

severity to bacteriose how much the too much genotypes had presented a moderate resistance. 

Significant difference was not verified enters the genotypes for the incidence to antracnose, the 

incidence and severity to verrugose, septoriose and bacteriose. It had positive average correlation 

between severity of verrugose with incidence of verrugose, severity of septoriose with severity of 

bacteriose and incidence of bacteriose, severity of antracnose with incidence of antracnose. It had 

a positively strong correlation between severity of bacteriose with bigger incidence of bacteriose 

indicating that how much the tax of bigger incidence severity and vice versa 

 

WORDS – KEYS: P. edulis f. flavicarpa, Cladosporium herbarium, Colletotrichum 

gloeosporioides, Septoria passiflora, Xanthomonas axonopodis pv. Passiflorae, resistence, period, 

genotypes. 
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INTRODUÇÂO 

 

O cultivo do maracujá em escala comercial iniciou-se no Brasil, a partir da década de 70, 

com a espécie P. edulis Sims f. flavicarpa Deg. , conhecida como maracujá-azedo, mirim ou de 

comer. Alem desta, outras espécies também são cultivadas e difundidas no Brasil e na América 

Tropical, como P. alata Curtis, P. quadrangularis L., P. caerulea L., P. raddiana DC. e P. 

capsularis L. (Leitão Filho & Aranha, 1974, citado por Lima & Cunha, 2004). 

Com o aumento das áreas cultivadas, observou-se também o surgimento de diversos 

problemas de ordem fitossanitárias em todas as regiões do país. Gonçalves et al. (2000) 

constataram quatro doenças fúngicas atacando plantas de maracujazeiro amarelo nos Estados do 

Rio Grande do Norte e Paraíba, variando de intensidade conforme a localidade e os meses de 

observação: Mancha de Alternaria, Cladosporiose, Antracnose e Fusariose. Também foi 

identificado no maracujazeiro-azedo na região Nordeste do Brasil, as seguintes doenças: 

Antracnose, Podridão do colo e Mosaico, as quais correspondem as doenças mais disseminadas 

nos nove estados do Nordeste brasileiro. (Ponte 1993, citado por Sousa, 2005). 

Em pomares com alto nível tecnológico tem-se conseguido uma elevação substancial da 

produtividade, atingindo-se até 40t/ha/ano, em virtude da adoção de práticas culturais importantes 

para a cultura do maracujazeiro.  Entre elas estão adubações parceladas e mais equilibradas, uso de 

polinização manual, tratos culturais adequados, controle de pragas e doenças (Meletti & Bruckner, 

2001).  

Mas em geral, a produtividade nacional de 10 a 12t/ha é considerada baixa Santos Filho et 

al. (1999), Dias (2000) relatam que a baixa produtividade do maracujazeiro é devida a fatores 

nutricionais, plantas matrizes de qualidade inferior, sistemas de condução inadequados e, também 

os problemas fitossanitários que tiveram um aumento paralelamente com a ampliação da 

monocultura, que podem se tornar fatores limitantes para o cultivo do maracujazeiro, uma vez 

quando não controladas eficientemente causam danos irreparáveis nos pomares, acarretando 

prejuízos altíssimos ao produtor. Um dos problemas com a expansão da cultura foi à criação de 

novas áreas de plantio sem os devidos cuidados necessários, ocasionando um grande aumento da 

incidência de doenças e pragas, sendo que, para muita delas, não há um controle eficiente.  

Martins (2006) cita as doenças causadas por fungo da parte aérea que tem causado 

prejuízos na produção do maracujazeiro, destacando-se a antracnose, a cladosporiose e a 

septoriose. Destas, segundo Nascimento et al. (2000) a verrugose (Cladosporium spp.) e a 
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antracnose (Colletotrichum gloeosporioides) são as principais doenças de frutos de maracujazeiro 

azedo nos cerrados. 

Os fatores que influenciam no crescimento e na produção do maracujazeiro são 

classificados em internos e externos, onde os fatores internos estão relacionados com as 

características genéticas da planta e os externos se referem às condições edáficas, ambientais, 

agentes bióticos e a ação do homem que modificam estes fatores (Lima & Cunha, 2004). 

Segundo Junqueira et al. (2005) a cultivar de maracujá considerada ideal, do ponto de vista 

produtivo, deve possuir certas características como: maturação precoce, autocompatibilidade, 

floração abundante e uniforme durante o ano, resistência a doenças e pragas, baixa exigências em 

fotoperíodo, boa produtividade em cultivo de sequeiro e alta capacidade de resposta, qualitativa e 

produtiva, à aplicação de adubos e irrigação. Porém, segundo o mesmo autor a cultivar ideal não 

existe e provavelmente nunca existirá, pois, conforme o passar do tempo, o sistema de produção 

do maracujazeiro tende a sofrer várias modificações, procurando de se adaptar melhor ao padrão 

chamado de referencial, mudado a partir das interações entre o ambiente e o mercado. Seguindo 

essa tendência, as técnicas de melhoramento vegetal são de grande importância para a obtenção de 

cultivares que possam atender a maioria dos padrões referenciais, conferindo desenvolvimento e 

competitividade a cultura do maracujazeiro.  

Segundo Matta (2005), vários esforços estão sendo feitos por parte da área fitotécnica e de 

melhoramento genético, visando uma efetiva melhoria da produtividade, o desenvolvimento de 

variedades resistentes e a melhor aceitação do produto. A área de melhoramento genético tem sido 

beneficiada com o desenvolvimento de métodos biotecnológicos, principalmente aqueles relativos 

aos marcadores moleculares. Uma das contribuições dessa tecnologia reside na possibilidade de se 

realizar uma rápida distinção de genótipos que sejam favoráveis para um programa de 

melhoramento, possibilitando uma redução nos custos e no tempo para obtenção de variedades 

melhoradas (Faleiro et al., 2005). 

Entre as doenças causadas por fungo que tem causado prejuízos na produção do 

maracujazeiro, destaca-se a verrugose ou cladosporiose, a antracnose e a septoriose. A primeira 

doença é causada pelo fungo Cladosporium spp., com predominância de C. herbarum e tem 

provocado, ultimamente, sérios prejuízos nas lavouras, especialmente no período de fevereiro a 

maio. A segunda é causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides e aparece nos ramos novos 

a partir de outubro e se estende até maio, tornando-se mais severa a partir de janeiro. E a terceira 

doença é causada pelo fungo Septoria passiflora, que pode causar sérios problemas na produção 

de mudas (viveiros) e no campo (planta adulta) afetando as folhas e frutos (Sousa, 2005). Destas, 
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segundo Nascimento et al. (2000) a verrugose (Cladosporium spp.) e a antracnose (Colletotrichum 

gloeosporioides) são as principais doenças de frutos de maracujazeiro azedo nos cerrados. 

Além das doenças de origem fúngicas tem-se verificado a ocorrência da doença causada 

pela bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) nos plantio de maracujá na região do 

Distrito Federal. Segundo Malavolta júnior (1998) para o Brasil X. axonopodis pv. passiflorae é a 

única bacteriose de importância econômica para a cultura do maracujazeiro.  

Resistência à bactéria Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae  foi encontrada em 

Passiflora setacea, P. giberti, P. foetida, P. laurifolia,  P. maliformis  e resistência ao vírus do  

mosaico do maracujá-roxo foi encontrado em P. suberosa, P. incarnata, P. macrocarpa  e o 

chamado “maracujá-mirim” (Kuroda, 1981; Barbosa, 1995; Oliveira et al,. 1994, citados por 

Sousa, 2005).  

 Os mecanismos de defesa da planta ao ataque dos patógenos estão sob controle genético. 

Sendo assim, a resistência genética de plantas a fitopatógenos pode ser classificada com base no 

número de genes envolvidos. Quando o efeito de um gene pode ser isolado, tem-se a resistência 

monogênica e quando a resistência for devido à presença de um conjunto de genes secundários, 

tem-se a resistência poligênica. (Sousa, 2005).  

 Segundo Amorim (1995) dentre os métodos diretos para avaliação de doenças encontram-

se a estimativa dos parâmetros incidência e Severidade. A incidência é a porcentagem (freqüência) 

de plantas doentes ou partes de plantas doentes em uma amostra ou população, é o parâmetro de 

maior simplicidade, precisão e facilidade de obtenção. A Severidade é a porcentagem da área ou 

do volume de tecido danificado ou lesado. 

 O objetivo do presente experimento foi avaliar a incidência e severidade da septoriose 

(Septoria passiflorae), verrugose (Cladosporium spp.) antracnose (Colletotrichum 

gloeosporioides) e bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae) em frutos de cinco 

genótipos de maracujazeiro azedo cultivados no Distrito Federal em diferentes épocas de colheita.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de Brasília 

(UnB), situada na cidade de Vargem Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito Federal, com uma 

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). 

Tabela 3.1 – Dados médios de acordo com a Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa 
(FAL-UnB), temperaturas de máximo e mínima, precipitação, umidade relativa do ar e  radiação 
solar do ano de 2005. 

Meses 
Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Miníma (ºC) 

Precipação 
(mm) 

Umidade 
relativa 

(%) 
Radiação (Lv) 

Fevereiro 28,5* 16,8 13,3/371,1 80,1 425,1 
Março 25,7 17,5 12,3/380,2 86,8 346,0 
Abril 26,0 10,2 0,1/4,1 76,5 336,8 
Maio 26,2 12,4 0,6/17,3 76,4 488,2 
Junho 25,5 10,9 0,1/3,8 76,4 346,9 

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com cinco genótipos, sete plantas por parcela 

com quatro repetições. Teve a suplementação de água com sistema de irrigação por gotejamento 

de setembro a outubro de 2004. Foram testados os seguintes genótipos: 

Tabela 3.2 – Cinco genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados na FAL, UnB do Distrito Federal 
no ano de 2005. 

GENÓTIPOS 
CRUZAMENTOS E 

RETROCRUZAMENTO 

EC-L-7 Sul Brasil X Marilia  

EC-3-0 [Marilia X Rubi gigante) X Marilia] 

Gigante Amarelo Redondão X MSC 

Redondão Seleção de material introduzido de Porto Rico 

em 1996 

Rubi gigante Roxo autraliano X Marilia 
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As mudas foram obtidas sob estufa, localizada na Estação Biológica da Universidade de 

Brasília, com 72 células (120 ml/célula) e substrato artificial à base de vermiculita. 

 Foi realizada uma calagem com calcário dolomítico em todo o terreno e uma incorporação 

de 1Kg de superfosfato simples por cova. Na área fez-se uma pulverização de Imidaclopride 

(Confidor®) para controlar cupim utilizando a dosagem recomendada. 

As mudas foram transplantadas para o campo, no dia 02 de fevereiro de 2004, noventa dias 

após a semeadura. O espaçamento utilizado foi de 2,75 entre linhas e 2,5 entre plantas, totalizando 

1454 plantas por hectare. Para o plantio aplicaram-se de 200g de calcário dolomítico por cova e 

foram feitas 4 adubações com intervalo de 15 dias. Nessas adubações foram utilizados por planta 

200g de sulfato de amônio mais 100g de cloreto de potássio. A partir do dia 14 de dezembro de 

2004, até 12 de maio de 2005 foi realizada a cada 15 dias a adubação de produção (Tabela 3.3). Os 

níveis de adubação de potássio, nitrogênio foram: 100g de sulfato de amônio ou 20g de N mais 50 

g de cloreto de potássio ou 30g de K2O. Foi realizada uma adubação com superfosfato simples no 

dia do plantio e uma outra em fevereiro de 2005 quando a planta já estava em plena produção, 

utilizando para o plantio a dosagem de 1kg/cova e em fevereiro de 2005, 650 g/planta. As 

coberturas foram realizadas, em círculo, à distância de 40 cm a 50 cm do colo da planta, 

superficialmente. Já o superfosfato simples incorporado em círculo a uma distância de 40 a 50cm. 

Tabela 3.3 – Adubações de cobertura realizadas nos seis genótipos de maracujazeiro-amarelo na 
FAL-UnB no período de Dezembro de 2004 a Maio de 2005.  

Meses/Ano Quinzena 
K2O  

(g/Planta) 
N 

(g/Planta) 
P2O5 

(g/Planta) 
1ª 30 20 - Dezembro/2004 

2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Janeiro/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 111 Fevereiro/2005 

 2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Março/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Abril/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Maio/2005 
2ª 30 20 - 

*As adubações foram realizadas quinzenalmente. 

 A lavoura foi conduzida utilizando o sistema de sustentação de espaldeira vertical, com os 

mourões distanciados de 5 m e 1 fio de arame liso a 1,8 metro de altura em relação ao solo. As 
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plantas foram conduzidas em haste única, tutoradas por barbante, até o arame, deixando para fio de 

arame duas brotações laterais em sentido contrário uma da outra. As brotações, a partir daí, 

cresceram livremente, não sendo realizadas podas de renovação. 

O controle de ervas daninhas foi realizado inicialmente com a utilização de roçagem nas 

entrelinhas. Posteriormente, utilizaram-se apenas duas aplicações de herbicidas nas entrelinhas 

seguidas pela capina manual na coroa. Foi utilizado o herbicida Gliphosate no dia 10 de março de 

2005 e a segunda aplicação no dia 28 de abril de 2005, sempre com pulverização mecanizada nas 

dosagens recomendadas para a cultura. 

Foi realizado uma pulverização com os inseticidas Deltametrina (Piretróide) (Decis®) e 

Imidaclopride (Confidor®), no dia 29 de marco de 2005, para o controle de pragas nas dosagens 

recomendadas para a cultura.  

 Não se realizou polinização artificial. As colheitas foram realizadas uma vez por semana, 

recolhendo somente os frutos que se encontravam no chão, ou seja, a partir de sua maturação total. 

Os frutos colhidos eram levados para um armazém onde eram classificados por tamanho e 

coloração e posteriormente se retiravam 10 frutos (aleatoriamente) por parcela para fazer a 

avaliação visual da área lesionada pelas doenças. As avaliações foram realizadas a cada 40 dias, 

iniciando-se no dia 4 de fevereiro de 2005 e finalizando no dia 04 de junho de 2005. Foi utilizado 

inoculo natural. 

O grau de resistência aos fungos (Colletotrichum gloeosporioides, Cladosporium 

herbarum e Septoria passiflorae) e a bactéria (Xanthomonas axonpodis pv. passiflorae) foi obtido 

na média de 10 frutos por parcela e utilizando a escala de notas, abaixo:  

Tabela 3.4 – Notas e Sintomatologia visual utilizada para análise dos frutos de cinco genótipos de 
maracujazeiro-azedo, proposta por Junqueira et al., (2003). Brasília, FAL, 2005. 
 

NOTA SINTOMA CLASSE 

1 Não apresentaram sintomas de doenças Resistente (R) 

2 Até 10% da superfície coberta Moderadamente resistente (MR) 

3  11% a 30% da sup. coberta por lesões Susceptível (S) 

4 Maior 31% da sup. coberta por lesões Altamente susceptível (AS) 

 

As análises de variância (teste de F) para cada parâmetro bem como as comparações das 

médias através do teste de Tukey ao nível de 5% de significância, foram executadas com a 

utilização do software SANEST®, de autoria de Zonta e Machado (1995). 
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Foram realizadas análises de regressão polinomial, cujas equações foram selecionadas 

baseando-se na significância de seus coeficientes ao nível de 5% de probabilidade. 

Foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis avaliadas baseando-

se na significância de seus coeficientes. A classificação de intensidade da correlação para p ≤ 0,01, 

considerou 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 
 

Houve diferença significativa na avaliação da severidade (% da superfície do fruto coberta 

com lesões) e de incidência (% de frutos com lesões) à septoriose entre as quatro épocas de 

avaliações, apresentando a época de março (40 dias após a primeira avaliação) com maior 

severidade (23,01%), diferindo significativamente das outras três épocas. Houve uma incidência 

máxima de 100% aos 40 e 80 dias após a primeira avaliação, respectivamente (Tabela 3.5). Já a 

incidência mínima foi observada na época de junho (120 dias após a primeira avaliação) de 

(95,35%). Sob condições de campo, Sousa (2005) também observou a maior severidade em frutos 

colhidos em março (40 dias após a primeira avaliação) de 17,07 (% da superfície do fruto coberta 

com lesões), não diferindo a penas da época abril (80) dias após a primeira avaliação. 

TABELA 3.5 – Severidade e Incidência de septoriose em frutos de cinco genótipos de 
maracujazeiro-azedo, sob diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

ÉPOCA SEVERIDADE 
(%) 

INCIDÊNCIA 
(%) 

Fevereiro (0) 12,23* b 98,00 a 
Março (40) 23,01 a 100,00 a 
Abril (80) 14,72 b 100,00 a 

Junho (120) 13,61 b 95,35 b 
CV (%) 41.757 2.373** 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente entre si 
ao nível de 5% pelo teste de Tukey. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 
após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias 
após a primeira avaliação)= 04/06/05.  Incidência: % de frutos com lesões. Severidade: % da 
superfície do fruto coberta com lesões. **Variável transformada para raiz (x+10). 
 
 

Quanto a verrugose as épocas de março (40), abril (80) e junho (120 dias após a primeira 

avaliação) foram as que apresentaram frutos com maior taxa de severidade e incidência, variando 

de 4,48 a 5,53 % da superfície do fruto coberta com lesões e 48,00 a 79,85 % de frutos com lesões, 

respectivamente (Tabela 3.6). Estes resultados diferiram estatisticamente apenas da época de 

fevereiro (0 dia após a primeira avaliação), a qual apresentou as menores percentagens de   

severidade e incidência de 2,46 % e 48,00%, respectivamente. O mesmo resultado foi observado 

por Sousa (2005), na época fevereiro (0 dia após a primeira avaliação) que obteve as menores 

taxas de severidade e incidência à verrugose de 2,60% e 53,57%, respectivamente. 

 Nas quatro épocas avaliadas os frutos apresentaram até 10% da superfície dos frutos com 

lesões, sendo considerados moderadamente resistente (MR), (Tabela 3.4) proposta por Junqueira et 
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al., (2003). As equações de regressão para as variáveis severidade e incidência à verrugose tiveram 

um comportamento do tipo linear com um crescimento médio de 1,12% e 9,48%, respectivamente, 

de um período para o outro durante os 120 dias após a primeira avaliação (Figuras 3.1 e 3.6). 

TABELA 3.6 – Severidade e incidência de verrugose em frutos de cinco genótipos de 

maracujazeiro-azedo, sob diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

ÉPOCA 
SEVERIDADE 

(%) 
INCIDÊNCIA 

(%) 
Fevereiro (0) 2,46* b 48,00 b 
Março (40) 5,09 a 72,50 a 
Abril (80) 4,48 a 71,75 a 

Junho (120) 5,53 a  79,85 a 
CV (%) 36.277 13.536** 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente entre si 

ao nível de 5% pelo teste Tukey. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 

após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias 

após a primeira avaliação)= 04/06/05. Incidência: % de frutos com lesões. Severidade: % da 

superfície do fruto coberta com lesões. **Variável transformada para raiz (x+10). 

 

Em relação à reação dos cinco genótipos à verrugose no fruto, estes parâmetros não 

apresentaram diferenças significativas entre os genótipos avaliados, variando de 4,18 a 5,30% 

superfície do fruto coberta com lesões, sendo considerados moderadamente resistente (MR). 

Resultados similares foram observados para severidade à septoriose, que variaram de 14,02 a 

16,97 % da superfície do fruto coberta com lesões, porém tendo comportamentos considerados 

susceptíveis (S) (Tabelas 3.7). Os genótipos Redondão e EC-3-0 apresentaram resultados 

respectivamente de 3,86 e 16,79% e 4,18 e 16,33% da superfície de frutos coberta com lesões, de  

verrugose e septoriose. Estes resultados foram superiores aos obtidos por Junqueira et al., (2003), 

sob condições de campo no Distrito Federal. As equações de regressão para as variáveis 

severidade e incidência à septoriose tiveram um comportamento do tipo quadrático com um ponto 

de máxima aos 49 dias após a primeira avaliação ( Figura 3.2). 
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TABELA 3.7 – Severidade de verrugose e septoriose em frutos de cinco genótipos de 
maracujazeiro-azedo, em diferentes épocas de avaliação.Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS 
VERRUGOSE 

(%) 
SEPTORIOSE 

(%) 
EC-3-0 4,18* a 16,33 a 
EC-L-7 4,40 a 15,34 a 

GIGANTE AMARELO 4,21 a 14,02 a 
REDONDÃO 3,86 a 16,79 a 

RUBI GIGANTE 5,30 a  16,97 a 
CV (%) 49.413 30.128 

* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível 5% de significância. Severidade: % da superfície do fruto coberta com lesões. 

 

Miranda (2004), trabalhando com 50 genótipos, sob condições de campo, observou que 

todos foram moderadamente resistentes (MR) à verrugose.  Nascimento (2003) observou uma taxa 

inferior de 0,96% da superfície de frutos coberta com lesões à verrugose no genótipo Redondão. 

No presente trabalho o Redondão apresentou severidade de verrugose bem superior (3,86%) 

(Tabela 3.7). Oliveira (2001) encontrou uma taxa ainda mais superior de 11,07% avaliando frutos 

do mesmo genótipo. 

TABELA 3.8 – Incidência de antracnose em frutos de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, 
sob diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

ÉPOCA INCIDÊNCIA 
(%) 

Fevereiro (0) 2,18* a 
Março (40) 3,52 a 
Abril (80) 1,66 a 

Junho (120) 7,66 a  
CV (%) 26.791** 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente entre si 
ao nível de 5% pelo teste Tukey. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 
após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias 
após a primeira avaliação)= 04/06/05. Incidência: % de frutos com lesões. Severidade: % da 
superfície do fruto coberta com lesões. ** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

Não foi encontrada diferença significativa quanto à reação à antracnose nos frutos nas 

quatro épocas avaliadas (Tabela 3.8). Os valores encontrados variaram entre 1,66 a 7,66% de 

frutos com lesões, considerados moderamente resistentes (MR) segundo Junqueira et al., (2003). 

Taxas superiores de incidência à reação à antracnose obtida também sob condições de campo 

foram observadas por Oliveira (2001) onde variaram de 4.65 a 11.93%, nos nove genótipos 
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avaliados, onde o Porto Rico apresentou o maior valor de incidência (11,93%). Sob condições de 

campo Sousa (2005) obteve taxas de incidência de antracnose, variando entre 0,44 a 5,82% de 

frutos com lesões, sendo a maior taxa observada no mês de junho/2005 (5,82%). Neste trabalho, 

no mesmo mês também obteve a maior taxa de incidência à antracnose (7,66%).  

Houve interação entre época e tratamento (genótipo) quanto severidade da antracnose. No 

mês de fevereiro/2005, pode-se observar que o genótipo Redondão apresentou frutos com maior 

percentual (0,84%) da superfície do fruto coberta com lesões, diferindo estatisticamente dos 

genótipos Gigante amarelo e Rubi gigante que não apresentaram sintomas da doença e segundo a 

escala, proposta por Junqueira et al., (2003), descrita na Tabela 3.4 são considerados resistentes 

(R). Já no mês de março/2005 foi observada a maior taxa de Severidade à antracnose pelo 

genótipo Gigante amarelo (0,91%), diferindo significativamente apenas do genótipo Redondão que 

não apresentou sintomas da doença, sendo considerado resistente (R) à antracnose. No mês de 

abril/2005 não foram encontradas diferenças significativas entre o genótipos na reação de 

Severidade à antracnose. Os genótipos Redondão, Rubi gigante e EC-3-0 apresentaram-se 

resistente, sem sintomas da doença já os genótipos Gigante amarelo e EC-L-7 apresentaram 

resistência moderada (MR), com menos de 10% de seus frutos cobertos com lesões. Não houve 

diferença significativa entre os cinco genótipos de maracujazeiro-amarelo avaliados no mês de 

junho/2005, quanto a à reação à antracnose, a porcentagem de Severidade encontrada nos frutos 

variaram entre 0,07 a 0,82% , sendo todos considerados moderadamente resistentes (MR) Tabela 

(3.9). 

Não foram observadas diferenças significativas entre cada genótipo e as quatro diferentes 

épocas de avaliação, com exceção do genótipo Gigante amarelo que apresentou no mês de 

março/2005 a maior taxa de severidade (0,91%) de frutos cobertos com lesões, se diferindo 

estatisticamente apenas do mês de fevereiro/2005, o qual não apresentou nenhum sintoma da 

doença em seus frutos, considerado resistente (R) à antracnose. As equações de regressão para a 

variável severidade à antracnose tiveram um comportamento do tipo linear com um crescimento 

de 0,03% e 0,04% de, para as interações Época x Genótipo Rubi gigante e Redondão, 

respectivamente, um período para o outro durante os 120 dias após a 1ª avaliação (Figuras 3.3 e 

3.4). 
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TABELA 3.9 –Interação entre época e tratamento (genótipo) na avaliação de Severidade (%) de 

antracnose, em frutos de cinco genótipos de maracujazeiro-azedo, sob diferentes épocas de 

avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

ÉPOCA GENÓTIPOS 
Fevereiro (0) Março (40) Abril (80) Junho (120) 

EC-3-0 0,05* a AB 0,12 a AB 0,0 a A 0,12 a  A 
EC-L-7 0,12 a AB 0,07 a AB 0,12 a A 0,35 a  A 

GIGANTE AMARELO 0,00 b B 0,91 a A 0,25 ab A 0,15 ab A 
REDONDÃO 0,84 a A 0,00 a B 0,00 a A 0,07 a A 

RUBI GIGANTE 0,00 a B 0,17 a AB 0,00 a A 0,82 a A  
CV A (%) 2.735** 
CV B (%) 2.012**  

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas linhas e letra maiúscula nas colunas não diferem 
significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste Tukey Épocas: 0 (dia após a primeira 
avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira 
avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 04/06/05.   Incidência: % de frutos 
com lesões. Severidade: % da superfície do fruto coberta com lesões. (A): época e (B) genótipo. 
** Variável transformada para raiz (x+10). 

 

O mês de março/2005 foi o que apresentou maiores taxas quanto a Severidade e a 

incidência de bacteriose (19,84 %) da superfície do fruto coberta com lesões e 99,00% de frutos 

com lesões, se diferindo estatisticamente dos outros meses (Tabela 3.10). Já o mês de junho/2005 

foi o que apresentou os menores percentuais de incidência e severidade de 42,50% e 3,97% e 

respectivamente. Sob condições de campo, Sousa, (2005) obteve também no mês de março/2005, 

as maiores taxas de incidência e severidade de 86,41% e 11,69% e no mês de junho/2005 as 

menores taxas das duas variáveis avaliadas, sendo de 48,68% e 6,31%, respectivamente.  

TABELA 3.10 – Severidade e incidência de bacteriose em frutos de cinco genótipos de 
maracujazeiro-azedo, sob diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

**ÉPOCA SEVERIDADE 
(%) 

INCIDÊNCIA 
(%) 

Fevereiro (0) 4,52* b 50,05 c 
Março (40) 19,84 a 99,00 a 
Abril (80) 7,15 b 77,50 b 

Junho (120) 3,97 b 42,50 c  
CV (%) 53.104 31.661 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente entre si 
ao nível de 5% pelo teste Tukey. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias 
após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias 
após a primeira avaliação)= 04/06/05.   Incidência: % de frutos com lesões. Severidade: % da 
superfície do fruto coberta com lesões. 
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TABELA 3.11 – Severidade e incidência de bacteriose em frutos de cinco genótipos de 
maracujazeiro-azedo, em diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS 
SEVERIDADE 

(%) 
INCIDÊNCIA 

(%) 
EC-3-0 8,43* a  64,38 a 
EC-L-7 7,58 a 68,56 a 

GIGANTE AMARELO 9,48 a 65,00 a 
REDONDÃO 10,53 a    73,75 a    

RUBI GIGANTE 8,33 a 65,19 a 
CV (%) 51.798 25.111 

* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível 5% de significância. Severidade: % da superfície do fruto coberta com lesões.  

 

Não houve diferenças significativas quanto a severidade e a incidência entre os genótipos  à 

bacteriose no fruto. Todos apresentaram resistência moderada (MR), com até 10% da superfície do 

fruto coberta com lesões. Havendo pouca variabilidade entre os genótipos em relação à resistência 

às doenças (Tabela 3.11).  

Resultados inferiores foram obtidos por Junqueira et al. (2003), avaliando os genótipos 

Redondão (3,0%) e EC-3-0 (2,93%) da superfície do fruto coberta com lesões. As equações de 

regressão para as variáveis severidade e incidência à bacteriose tiveram um comportamento do tipo 

quadrático com um ponto de máxima de 54 e 56 dias, respectivamente (Figuras 3.5 e 3.8). 

Todos os cinco genótipos avaliados foram estatisticamente iguais em relação à reação de 

incidência (% de frutos com lesões) de verrugose, de antracnose e de septoriose (Tabela 3.12). 

TABELA 3.12 – Incidência (%) de verrugose, antracnose e septoriose em frutos de cinco 

genótipos de maracujazeiro-azedo, em diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2005. 

GENÓTIPOS 
VERRUGOSE 

(%) 
ANTRACNOSE 

(%) 
SEPTORIOSE 

(%) 
EC-3-0 65,00* a 2,18 a 98,75 a 
EC-L-7 69,38 a 5,11 a 98,75 a 

GIGANTE AMARELO 70,00 a 5,89 a 97,50 a 
REDONDÃO 65,50 a 2,05 a 98,13 a 

RUBI GIGANTE 70,25 a 3,28 a  98,56 a 
CV (%) 25.449 18.137 4.283** 

* Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível 5% de significância. Incidência: % de frutos com lesões. ** Variável transformada para 
raiz (x+10). 
 

De acordo com a classificação de intensidade da correlação de Gonçalves e Gonçalves 

(1985), citado por Guerra e Livera (1999), houve correlação média positiva entre severidade de 
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verrugose com incidência de verrugose, severidade de septoriose com severidade de bacteriose e 

incidência de bacteriose, severidade de antracnose com incidência de antracnose. Houve uma 

correlação positivamente forte entre severidade de bacteriose com incidência de bacteriose (Tabela 

3.13). 

Tabela 3.13 - Matriz de correlação linear para as variáveis: incidência de verrugose (inc.ver.), 
incidência de antracnose (inc.ant.), incidência de septoriose (inc.sep.), incidência de bacteriose 
(inc. bac), severidade de verrugose (sev.ver.), severidade de antracnose (sev.ant), severidade de 
septoriose (sev.sep.), severidade de bacteriose (sev.bac). Brasília, FAL-UnB, 2005. 
 

Var. Sev. 
Ver. 

Sev. 
Sep. 

Sev.  
Ant. 

Sev. 
Bac 

Inc.  
Ver. 

Inc.  
Sep. 

Inc. Ant. Inc.  
Bac. 

Sev. Ver. - - - - - - - - 
Sev. Sep. - - - - - - - - 
Sev. Ant. - - - - - - - - 
Sev. Bac - 0,581* - - - - - - 
Inc. Ver. 0,701* - - - - - - - 
Inc. Sep. - 0,362** - 0,30** - - - - 
Inc. Ant. 0,337** - 0,650* - - - - - 
Inc. Bac. - 0,574* - 0,736* - 0,404** - - 

* Significativo ao nível de 1% de probabilidade; ** Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 3.1 – Severidade de verrugose (% da superfície do fruto coberta com lesões), nas épocas: 0 
(dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias 
após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 04/06/05.  Brasília, 
FAL-UnB, 2005. 
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Figura 3.2 – Severidade de Septoriose (% da superfície coberta com lesões) do fruto de 
maracujazeiro azedo, nas épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a 
primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a 
primeira avaliação)= 04/06/05.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 
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Figura 3.3 – Interação Época x Genótipo Rubi gigante para Severidade de antracnose (% da 
superfície coberta com lesões) de fruto de maracujazeiro-amarelo, nas épocas: 0 (dia após a 
primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a 
primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 04/06/05.  Brasília, FAL-
UnB, 2005. 
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Figura 3.4 – Interação Época x Genótipo Redondão para Severidade de antracnose (% da 
superfície coberta com lesões) de fruto de maracujazeiro-amarelo, nas épocas: 0 (dia após a 
primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a 
primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 04/06/05.  Brasília, FAL-
UnB, 2005. 
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Figura 3.5 – Severidade de Bacteriose (% da superfície coberta com lesões) de fruto de 
maracujazeiro-amarelo, nas épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a 
primeira avaliação) = 16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a 
primeira avaliação)= 04/06/05.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 
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Figura 3.6 – Incidência de Verrugose (%) de frutos de maracujazeiro-amarelo com lesões, nas 
épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 
16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 
04/06/05.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 
 

 
Figura 3.7 – Incidência de Septoriose (%) de frutos de maracujazeiro-amarelo com lesões, nas 
épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 
16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 
04/06/05.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 
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Figura 3.8 – Incidência de Bacteriose (%) de frutos de maracujazeiro-amarelo com lesões, nas 
épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 4/02/05; 40 (dias após a primeira avaliação) = 
16/03/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 25/04/05 e 120( dias após a primeira avaliação)= 
04/06/05.  Brasília, FAL-UnB, 2005. 
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CONCLUSÕES 

 

• O genótipo Rubi gigante foi considerado resistente (R) nas épocas fevereiro (0 dia após a 

primeira avaliação) e abril (80 dias após a primeira avaliação) quanto a severidade à 

antracnose, também se mostraram resistentes o genótipo Redondão nas épocas de março (40 

dias após a primeira avaliação) e de abril (80 dias após a primeira avaliação),  o genótipo 

Gigante amarelo na época de fevereiro (0 dia após a primeira avaliação) e o genótipo EC-3-0 

na época de abril (80 dias após a primeira avaliação) não hoveu uma suficiente pressão de 

seleção; 

• O genótipo Redondão apresentou–se suscetível à severidade à bacteriose quanto os demais 

genótipos apresentaram uma resistência moderada.  

• Não foi verificado diferença significativa entre os genótipos para a incidência à antracnose;  a 

incidência e a severidade à verrugose, septoriose e bacteriose.  

• Houve correlação média positiva entre severidade de verrugose com incidência de verrugose, 

severidade de septoriose com severidade de bacteriose e incidência de bacteriose, severidade 

de antracnose com incidência de antracnose. Houve uma correlação positivamente forte entre 

severidade de bacteriose com incidência de bacteriose indicando que quanto maior a taxa de 

incidência maior a severidade e vice-versa 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VIROSE Cowpea aphid-borne mosaic virus 
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Simone de Paula Miranda Abreu, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela Junqueira e 

Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

 

RESUMO – O endurecimento do fruto pode ser causado por duas espécies de vírus 

(Passionfruit woodiness vírus, PWV) e (Cowpea aphid-borne mosaic vírus, CABMV), é 

considerada a principal virose e uma das principais doenças da cultura do maracujazeiro 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deng.). Foi o objetivo desse trabalho avaliar a incidência 

e a severidade da virose do endurecimento dos frutos (VEF) em folhas de seis genótipos de 

maracujazeiro azedo cultivados no Distrito Federal em diferentes épocas de colheita. O 

experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de Brasília (UnB). 

Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados em esquema de arranjo de parcela 

subdividida, sendo as parcelas formadas pelas épocas de colheitas e subparcelas formadas 

pelos genótipos. Os genótipos utilizados foram: Rubi Gigante, EC-3-0, EC-L-7, RC-03, 

Redondão e Gigante amarelo. Em três diferentes épocas (março, abril e junho do ano de 

2005), de 12 a 15 meses após o plantio. As análises foram realizadas coletando-se 20 folhas, 

na extremidade superior dos ramos, em espaços regulares (10 folhas em cada lado da parcela). 

Foram avaliadas a incidência (% de folhas com virose) e a severidade (nível de mosaico, 

bolhosidade e deformações nas folhas), de acordo com a escala diagramática. Todos os seis 

genótipos avaliados foram considerados suscetível (S), em condições de campo. Houve 

apenas correlação linear forte e positiva entre os dois parâmetros avaliados incidência e 

severidade do vírus. 

 

PALAVRAS – CHAVES: P. edulis f. flavicarpa, grau de resistência, incidência, severidade, 

épocas, genótipos. 

 

 

 

INCIDENCE AND SEVERITY OF THE VIROSE Cowpea aphid-borne mosaic virus 
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ABSTRACT – The hardening of the fruit can be caused by two species of virus (Passionfruit 

woodiness virus, PWV) e (Cowpea aphid-borne mosaic virus, CABMV), is considered main 

virose and one of the main illnesses of the culture of the maracujazeiro (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deng.). It was the objective of this work to evaluate the incidence and the 

severity of virose of the hardening of the fruits (VEF) in leves of six cultivated genotypes of 

passion fruit in the Distrito Federal at different times of harvest. The experiment was carried 

through in the Fazenda Água Limpa (FAL) of the Universidade de Brasília (UnB). The 

delineation of blocks casualizados in project of arrangement of subdivided parcel was used, 

being the parcels formed for the times of harvests and subparcelas formed by the genotypes. 

The used genotypes had been: Rubi Gigante, EC-3-0, EC-L-7, RC-03, Redondão and Gigante 

Amarelo. At three different times (March, April and June of the year of 2005), of 12 the 15 

months after the plantation. The analyses had been carried through collecting 20 leves, in the 

superior extremity of the branches, in regular spaces (10 leves in each side of the parcel). The 

incidence (% of leves with virose) and severity had been evaluated (level of mosaic, 

bolhosidade and deformations in leves), in accordance with the diagramática scale. All the six 

evaluated genotypes had been considered susceptible (S), in field conditions. It had only 

strong and positive linear correlation between the two evaluated parameters incidence and 

severity of the virus. 

 

WORDS – KEYS:  P. edulis f. flavicarpa, degree of resistance, incidence, severity, seasons, 

genotypes.   
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil além de ser o maior produtor é também o maior consumidor de maracujá do 

mundo, fazendo com que os objetivos gerais do melhoramento genético, na atualidade, 

estejam voltados para certas características de produtividade, resistência a pragas e a doenças 

(ênfase para as viroses e bacterioses) e a qualidade dos frutos, visando o atendimento dos 

diferentes mercados consumidores desta fruta, ou seja, de fruta fresca ou industrializada. 

(Meletti & Bruckner, 2001).  

A cultura do maracujá é afetada por diversas moléstias, onde os agentes causais são 

fungos, bactérias, nematóides, vírus e fitoplasmas. Sendo os vírus e fitoplasmas, encarados 

com maior preocupação, por causa da imprecisão das informações a seu respeito e também os 

eventuais prejuízos causados por elas (Kitajima et al., 1986, citado por Leão, 2001).  

Nos principais estados brasileiros produtores de maracujá, já relataram a presença do 

vírus do endurecimento dos frutos incluindo, estados como a Bahia, Ceará, Minas Gerais e 

São Paulo. Em todos os casos o PWV foi identificado como agente etiológico da doença, com 

base em características biológicas e sorológicas. Entretanto, estudos realizados baseados em 

análise comparativa da seqüência de aminoácidos da proteína capsidial (CP) de diversos 

isolados brasileiros de potyvírus causadores de endurecimento dos frutos do maracujazeiro, 

previamente identificados como PWV, apontaram alta identidade das seqüências desses 

isolados com os  isolados de Cowpea aphid-borne mosaic vírus (CABMV), e baixa identidade 

com isolados de PWV. (Chagas et al., 1981; Lima et al., 1985; Bezerra et al.,1995; Chagas et 

al., 1992; Costa, 1996, Braz et.,. 1998 e Santana et al., 1999, citados por Nascimento et al., 

2004). 

O Passionfruit woodiness virus (PWV) família Potyviridae, gênero Potyvirus foi 

descrito como agente causador do endurecimento dos frutos por Cobb, na Austrália, no ano de 

1901.  Determinaram a seqüência de aminoácidos da proteína capsidial (CP) de três isolados 

de PWV provenientes da Austrália. Posteriormente, demonstraram que um isolado da África 

do Sul previamente classificado como PWV consistia na verdade em um vírus distinto, 

denominado South African Passiflora virus (SAPV). O Comitê Internacional de Taxonomia 

de vírus (ICTV), não aceitou essa denominação para a nova espécie viral (SAPV), devido à 

alta identidade na seqüência de sua CP com isolados de CABMV, o ICTV reclassificou o 

SAPV como pertencente à espécie CABMV. (Brand et al. (1993); Mckern et al. (1994) e Van 

Regenmortel et al. 2000, citado por Zerbini et al., 2005). 
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Estudos adicionais identificaram o SAPV como uma estirpe do Cowpea aphid-borne 

mosaic virus (CABMV) Dessa forma, reconhece-se atualmente que o endurecimento dos 

frutos do maracujazeiro pode ser causado pelo PWV ou pelo CABMV). Ambos os vírus 

pertencem ao gênero Potyvirus da família Potyviridae. Os potyvírus possuem partícula 

alongada e flexuosa, 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. (Sithole-Niang et al.,. 1996 e Van Regenmortel et al., 2000, citados por Zerbini 

et al., 2005). 

Os sintomas apresentados pelas duas espécies de vírus (PWV e CABMV) em plantas 

de maracujazeiro são: mosaico e deformações foliares, ocasionando a produção de frutos 

pequenos, deformados e com pericarpo endurecido, levando a uma redução significativa na 

produtividade e no ciclo da cultura do maracujazeiro. As duas espécies apresentam 

semelhança na forma de transmissão, sendo ambas transmitidas de maneira não-circulatória 

por várias espécies de afídeos, via extrato foliar tamponado e por enxertia.  

Segundo (Do, anjos et al., 2002), foi realizado um levantamento no período de 1998-

2000, na região do Cerrado do Brasil Central, o qual contastou a presença do vírus em 88,9% 

dos plantios inspecionados na região composta pelo Distrito Federal e Padre Bernardo no 

Goiás, enquanto na região do triangulo mineiro apresentou cerca de 16,75 de ocorrência da 

Virose do endurecimento dos frutos (VEF).Não há trabalhos de avaliação dos danos e das 

perdas causadas por PWV a cultura do maracujá, nem sobre medidas de controle para as 

condições locais (Novaes & Rezende, 1999). 

 Segundo Nascimento (2003), em virtude da alta incidência com que o vírus do 

endurecimento do fruto vem ocorrendo no Brasil, a cultura vem se tornando anual. Além 

disso, dependendo da fase da cultura em que infectam a perda na produção e relativamente 

alta.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar em diferentes épocas a incidência e a severidade 

da virose do endurecimento dos frutos (CABMV) em folhas de seis genótipos de 

maracujazeiro-azedo cultivados no Distrito Federal, visando à obtenção de materiais vegetais 

mais resistentes para futuros cruzamentos destinados à produção comercial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de 

Brasília (UnB), situada na cidade de Vargem Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito 



 

 

99 

Federal, com uma 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). 

 Tabela 4.1 – Dados médios de acordo com a Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa 
(FAL-UnB), temperaturas de máximo e mínima, precipitação, umidade relativa do ar e  
radiação solar do ano de 2005. 

Meses 
Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Miníma (ºC) 

Precipação 
(mm) 

Umidade 
relativa 

(%) 
Radiação (Lv) 

Fevereiro 28,5* 16,8 13,3/371,1 80,1 425,1 
Março 25,7 17,5 12,3/380,2 86,8 346,0 
Abril 26,0 10,2 0,1/4,1 76,5 336,8 
Maio 26,2 12,4 0,6/17,3 76,4 488,2 
Junho 25,5 10,9 0,1/3,8 76,4 346,9 

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com seis genótipos, sete plantas por 

parcela com quatro repetições. Teve a suplementação de água com sistema de irrigação por 

gotejamento de apenas um mês, setembro a outubro de 2004. Foram testados os seguintes 

genótipos: 

Tabela 4.2 – Seis genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados na FAL – UnB, Brasília-DF. 

GENÓTIPOS CRUZAMENTOS E RETROCRUZAMENTO 

EC-L-7 Sul Brasil X Marilia  

EC-30 Marilia X Rubi gigante) X Marilia 

Gigante Amarelo Redondão X MSC 

RC-3-0 Híbrido de seleção recorrente (P. setacea X Marília) 

Redondão Seleção de material introduzido de Porto Rico em 1996 

Rubi gigante Roxo autraliano X Marilia 

   

As mudas foram obtidas sob estufa, localizada na Estação Biológica da Universidade 

de Brasília, com 72 células (120 ml/célula) e substrato artificial à base de vermiculita. 

 Foram realizados a calagem com calcário dolomítico em todo o terreno e a 

incorporação de 1kg/cova de superfosfato simples. Em toda área de plantio (0,8 ha), foi 

realizada, uma pulverização de Imidaclopride (Confidor®) para o controle de cupim, 

conforme dosagem recomendada. 
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As mudas foram transplantadas para o campo, no dia 02 de fevereiro de 2004, noventa 

dias após a semeadura. O espaçamento utilizado foi de 2,75 entre linhas e 2,5 entre plantas, 

totalizando 1.454 plantas por hectare. Para o plantio aplicaram-se de 200g de calcário 

dolomítico por cova e foram feitas 4 adubações com intervalo de 15 dias. Nessas adubações 

foram utilizados por planta 200g de sulfato de amônio mais 100g de cloreto de potássio. A 

partir do dia 14 de dezembro de 2004, até 12 de maio de 2005 foi realizada a cada 15 dias a 

adubação de produção (Tabela 4.3).  

 

Tabela 4.3 – Adubações de cobertura realizadas nos seis genótipos de maracujazeiro-amarelo 

na FAL-UnB no período de Dezembro de 2004 a Maio de 2005.  

Meses/Ano Quinzena K2O  
(g/Planta) 

N 
(g/Planta) 

P2O5 

(g/Planta) 
1ª 30 20 - Dezembro/2004 

2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Janeiro/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 111 Fevereiro/2005 

 2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Março/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Abril/2005 
2ª 30 20 - 
1ª 30 20 - Maio/2005 
2ª 30 20 - 

*As adubações foram realizadas quinzenalmente. 

 

Os níveis de adubação de potássio, nitrogênio foram: 100g de sulfato de amônio ou 

20g de N mais 50 g de cloreto de potássio ou 30g de K2O. Foram realizadas duas adubações 

com superfosfato simples no plantio (1 kg/cova) e outra um ano depois em fevereiro de 2005, 

no estagio de plena produção da planta, 650 g/planta. As coberturas foram realizadas 

superficialmente, em círculo, à distância de 40 cm a 50 cm do colo da planta, o mesmo foi 

realizado com o superfosfato simples. 

A lavoura foi conduzida utilizando o sistema de sustentação de espaldeira vertical, 

com os mourões distanciados de 5 m e 1 fio de arame liso a 1,8 metro de altura em relação ao 

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

deixando por cada fio de arame duas brotações laterais em sentido contrário uma da outra. As 

brotações, a partir daí, cresceram livremente, não sendo realizadas podas de renovação. 
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O controle de ervas daninhas foi realizado inicialmente com a utilização de roçagem 

nas entrelinhas. Posteriormente, utilizaram-se apenas duas aplicações de herbicidas nas 

entrelinhas seguidas pela capina manual na coroa. Foi utilizado o herbicida Gliphosate no dia 

10 de março de 2005 e a segunda aplicação no dia 28 de abril de 2005, sempre com 

pulverização mecanizada nas dosagens recomendadas para a cultura. 

Foi realizado uma pulverização com os inseticidas Deltametrina (Piretróide) (Decis®) 

e Imidaclopride (Confidor®), no dia 29 de março de 2005, para o controle de pragas nas 

dosagens recomendadas para a cultura.  

 As análises foram realizadas coletando-se 20 folhas, na extremidade superior dos 

ramos, em espaços regulares (10 folhas em cada lado da parcela) e atribuído uma nota de 

acordo com a escala que se segue. 

TABELA 4.4 – Notas e Sintomatologia visual utilizada para análise das folhas de seis 
genótipos de maracujazeiro azedo, Brasília, FAL, 2005. 

*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) 

*Escala diagramática 1- Análise visual de sintomas da Virose do endurecimento dos frutos 

(VEF). 

As avaliações, em número de três, foram realizadas a cada 40 dias, nas seguintes 

datas: 0 (dia após a primeira avaliação): 18 de março de 2002, 40 (dias após a primeira 

avaliação): 27 de abril de 2002 e 80 (dias após a primeira avaliação): 06 de Junho de 2005. 

As análises de variância para cada parâmetro bem como as comparações entre as 

médias foram realizadas pelo teste de Ducan ao nível de 5% de significância, foram 

executados com a utilização do “software SANEST”, de autoria de Zonta e Machado (1995). 

Foram realizadas análises de regressão polinomial, cujas as equações foram 

selecionadas baseando-se na significância de seus coeficientes ao nível de 5% de 

probabilidade. Também, foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis 

(severidade e incidência) avaliadas, baseando-se na significância de seus coeficientes. A 

classificação de intensidade da correlação para p ≤ 0,01, considerou muito forte (r ± 0,91 a ± 
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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 

 

 Houve efeito significativo entre as épocas quanto à severidade (nota) do vírus nos 

genótipos avaliados (Tabela 4.5). Houve severidade máxima de 2,33 (nota), nos meses de 

março (0) dia e junho (80 dias após a primeira avaliação), se diferindo significativamente do 

mês de abril (40) dias após a 1ª avaliação (Tabela 4.5). A equação obtida pelo parâmetro 

severidade (nota) foi do tipo quadrática, apresentando ponto de mínimo aos 40,12 dias após a 

primeira avaliação, ou seja, aproximadamente na segunda avaliação, realizada no mês de 

Abril/2005.  

Tabela 4.5 – Incidência e severidade da virose do endurecimento dos frutos (CABMV) de 
seis genótipos de maracujazeiro-azedo, em diferentes épocas de avaliação, Brasília, FAL –
UnB, 2005. 

**Época INCIDÊNCIA 
(%) 

SEVERIDADE 
(nota) 

Março (0) 80,63* a 2,33 a 
Abril (40) 69,80 b 2,17 b 
Junho (80) 72,30 b 2,33 a 

C.V. 9.998 8.623 
*Médias seguidas por mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si ao 
nível de 5% pelo teste de Ducan. **0 (dia após a primeira avaliação) = 18/03/05; 40 (dias 
após a primeira avaliação ) = 27/04/05; 80 (dias após a primeira avaliação) = 06/06/05. 
Incidência: % de folhas com lesões. Severidade: nota de acordo com a escala diagramática. 
 

Em relação à escala diagramática de severidade (nota) (Tabela 4.4), o grau de 

resistência apresentada por todos os seis genótipos avaliados foram considerados 

medianamente susceptíveis (MD) à incidência de VEF, variando de 2,04 a 2,83. O genótipo 

Rubi Gigante foi o que apresentou o maior nota de severidade (2,83) diferindo 

significativamente dos outros cinco genótipos avaliados (Tabela 4.6), os genótipos RC-3, EC-

3-0 e Gigante amarelo apresentaram as menores notas, 2,08, 2,04 e 2,06, respectivamente. 

Comparando os resultados observados neste trabalho, com os genótipos Rubi gigante e 

Redondão se mostraram susceptível (S) à virose. Já Sousa (2005) em ensaios em campo 

aberto e utilizando a mesma escala de notas e época de avaliação, verificou-se que os mesmos 

genótipos apresentaram-se resistente (R) à virose. Leão (2001) verificou que mudas do 

genótipo Redondão sob casa-de-vegetação também se mostraram resistentes (R) ao VEF. 

Nascimento (2003) verificou uma resistência moderada (MR) a esta virose, em plantas do 

genótipo Redondão, sob cultivo em campo aberto.  
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Tabela 4.6 – Incidência e severidade da virose do endurecimento dos frutos (CABMV) de 
seis genótipos de maracujazeiro-azedo, em diferentes épocas de avaliação. Brasília, FAL-
UnB, 2005. 

GENÓTIPO INCIDÊNCIA 
(%) 

SEVERIDADE 
(nota) 

Grau de Resistência 

EC-3-0 66,25* c 2,08 c S 
EC-L-7 82,50 a 2,43 b S 

GIGANTE AMARELO 67,08 c 2,06 c S 
RE-0-3 66,67 c 2,04 c S 

REDONDÃO 74,17 b   2,23  bc S 
RUBI GIGANTE 88,75 a 2,83 a  S 

CV (%) 11.182 11.158 
* Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Duncan ao nível 5% de significância. Incidência: % de folhas com lesões. Severidade: nota de 
acordo com a escala diagramática. 
  

Em princípio, os materiais não podem ser utilizados como fonte de resistência, pois 

segundo a escala de nota, os seis genótipos avaliados foram considerados susceptível (S), 

dentro de um mesmo genótipo.  

A época de março (0) dias apresentou maior incidência (80,63) % de folhas com lesões se 

diferindo significativamente dos meses de abril e junho de 2005. Em relação ao mesmo 

parâmetro os genótipos EC-L-7 e Rubi Gigante apresentaram as maiores incidências 82,50 e 

88,75% de folhas com lesões, se diferindo de todos os outros quatro genótipos avaliados, os 

menores valores de incidência foram observados nos genótipos EC-3-0 (66,25%), RC-3 

(66,67%) e Gigante amarelo com 67,08% de folhas com lesões. A equação obtida pelo 

parâmetro incidência (%) foi do tipo quadrática, apresentando ponto de mínimo aos 52,50 

dias após a primeira avaliação, ou seja, aproximadamente 12,50 dias após a segunda 

avaliação, entre os meses de abril e maio de 2005.  

Segundo os dados meteorológicos apresentados na Tabela 4.3, pode-se observar que a 

época de março foi a que apresentou a maior precipitação cerca de 380,2 mm/mês, umidade 

relativa de 86,8% e temperatura mínima de 17,5°C com relação aos meses de abril e junho de 

2005, indicando que o ambiente úmido e chuvoso influenciou de maneira positiva na 

incidência e severidade da virose em maracujazeiro-azedo. 

De acordo com a classificação de intensidade da correlação linear de Gonçalves e 

Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999), houve apenas uma correlação 

positivamente forte (0,884) entre a incidência e a severidade ao vírus. 
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A utilização de parâmetros como incidência e severidade utilizando método de escala 

de notas, tem sido bastante utilizado em trabalhos de melhoramento genético com a finalidade 

de identificar genótipos resistentes. A escala diagramática proposta por Novaes e Rezende 

(1999), utilizada por diversos autores como Leão (2001) e Pinto (2002) para avaliação de 

mudas em casa de vegetação. Para a realização do presente trabalho utilizou-se a escala com 

quatro notas e parâmetros, a mesma utilizada por Sousa (2005) e por Nascimento (2003), 

porém considerando apenas as três primeiras notas e parâmetros. 

Os métodos de controle da virose (CABMV) são considerados apenas preventivos, os 

quais incluem 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 de estirpes fracas e a identificação de genótipos com resistência ao vírus do 

endurecimento dos frutos (Chagas et al. 1992; Piza Jr. et al. 1993, citados por Sousa 2005). 

Na Austrália, o controle tem sido feito com o uso de pré-imunização com estirpes 

fracas do PWV que não afetam o desenvolvimento das plantas, a produção e nem a qualidade 

dos frutos sendo de grande utilidade essa forma de controle. (Simmonds 1959, citado por 

Kitajima et al. 1986). 

 Outra forma de controle é através do melhoramento genético. A seleção massal em 

maracujá é normalmente utilizada pelo agricultor, o qual escolhem as melhores plantas pra 

fornecer sementes para o plantio seguinte (Oliveira 1980, Oliveira e Ferreira 1991). Esses 

autores citam que, nessa seleção não tem sido encontrado 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 deve atuar com 

eficiência. 

 O método de seleção massal tem sido empregado por Oliveira (1980) em trabalhos de 

melhoramento genético em maracujá-azedo para o aumento da produtividade. Para resistência 

a fitopatógenos, os trabalhos de melhoramento são poucos no Brasil, notadamente para o 

Passionfruit woodiness virus (PWV) (Leão 2001). A grande importância da seleção massal, 

considerado o passo inicial de um programa de melhoramento genético, especialmente, de 

espécies com base genética mais ampla, na seleção de genótipos e plantas com um bom nível 

de resistência. A partir da obtenção de genótipos superiores quanto à resistência ao PWV, o 

próximo passo que poderá ser seguido é a clonagem desse material, através da estaquia, por 

exemplo, ocasião em que poderá se completar a avaliação utilizando também o método DAS-

ELISA, em que mede a concentração do vírus no tecido (Novaes e Rezende 1999). 
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Figura 4.1 – Incidência do vírus do endurecimento do fruto, em seis genótipos de 
maracujazeiro-azedo. Brasília, FAL-UnB, 2005. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 
18/03/05; 40 (dias após a primeira avaliação ) = 27/04/05; 80 (dias após a primeira avaliação) 
= 06/06/05. 

y = 0,0042x2 - 0,4377x + 80,63      R2 = 1,00
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Figura 4.2 – Severidade (nota) do vírus do endurecimento do fruto, em seis genótipos de 
maracujazeiro-azedo. Brasília, FAL-UnB, 2005. Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação) = 
18/03/05; 40 (dias após a primeira avaliação ) = 27/04/05; 80 (dias após a primeira avaliação) 
= 06/06/05. 
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CONCLUSÕES 

 

• Todos os seis genótipos avaliados apresentaram-se susceptíveis à virose, em condições de 

campo. 

• Houve apenas correlação forte entre a incidência e severidade do vírus, indicando que 

quanto maior a taxa de incidência maior a severidade e vice-versa.
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ANEXO A: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO I) 
 
 

Tabela A.1 – Quadro da análise de variância para a variável Produção Total (t/ha). 
 

 

                          QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5         509.2732495  101.8546499     15.4264   0.00008 ** 

BLOCOS                  3          11.8309680    3.9436560      0.5973   0.62976 ns 

RESIDUO                15          99.0395379    6.6026359  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         620.1437555  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      12.381667 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.753 % 

 

 
Tabela A.2 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos 1ª (t/ha). 
                               

 

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5          81.2414798   16.2482960     10.6898   0.00031 * 

BLOCOS                  3           5.2632837    1.7544279      1.1542   0.36017 ns 

RESIDUO                15          22.7998164    1.5199878  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         109.3045799  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       5.245833 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   23.502 % 

 

 

Tabela A.3 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos 1B (t/ha). 
 

 

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5          66.4103870   13.2820774     12.7373   0.00016 ** 

BLOCOS                  3           3.0319791    1.0106597      0.9692   0.56525 ns 

RESIDUO                15          15.6414958    1.0427664  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          85.0838620  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.318750 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   23.645 % 
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Tabela A.4 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos 1A (t/ha). 
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5          35.0777224    7.0155445     13.0601   0.00014 ** 

BLOCOS                  3           3.1032458    1.0344153      1.9257   0.16812 ns 

RESIDUO                15           8.0576292    0.5371753  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          46.2385975  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       2.617917 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   27.996 % 

 

 

Tabela A.5 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos 2A (t/ha). 
 

 

 

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

TRATAMEN                5           0.0720258    0.0144052      6.9546   0.00183 * 

BLOCOS                  3           0.0061969    0.0020656      0.9973   0.57747 ns 

RESIDUO                15           0.0310698    0.0020713 ------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23           0.1092925  

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

MEDIA GERAL =       3.250517 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    1.400 % 

 

 
Tabela A.6 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos  3A (t/ha). 

 
 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           0.0099916    0.0019983      3.3293   0.03178 * 

BLOCOS                  3           0.0011353    0.0003784      0.6305   0.60965 ns 

RESIDUO                15           0.0090034    0.0006002  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23           0.0201304  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.177590 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    0.771 % 
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Tabela A.7 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos primeira. 
 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5       14574.5999095 2914.9199819     11.6371   0.00022 * 

BLOCOS                  3        1126.4552674 375.4850891      1.4990   0.25472 ns 

RESIDUO                15        3757.2883656 250.4858910 -------------------------

---------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23       19458.3435424  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      65.763748 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   24.066 % 

 

 

Tabela A.8 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos 1B. 
                                                   

 

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5        4009.5386182  801.9077236     13.5382   0.00012 * 

BLOCOS                  3          96.4305736   32.1435245      0.5427   0.66383 ns 

RESIDUO                15         888.4969226   59.2331282  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23        4994.4661144  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      34.511665 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   22.301 % 

 

 

Tabela A.9 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos 1A. 
                               

 

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.       Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

TRATAMEN                5        1449.2464879   289.8492976      9.1849  0.00058 * 

BLOCOS                  3         294.8005659   98.2668553       3.1139  0.05722 ns 

RESIDUO                15         473.3550296   31.5570020  

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

TOTAL                  23        2217.4020833  

-----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

MEDIA GERAL =      23.122500 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   24.295 % 
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Tabela A. 10 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos 2A. 
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.       Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           3.7071082   0.7414216      0.4917   0.77880 ns 

BLOCOS                  3           3.8575425   1.2858475      0.8527   0.51109 ns 

RESIDUO                15          22.6185709   1.5079047  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          30.1832216  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.872912 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   31.707 % 

 

 

Tabela A.11 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos 3A. 
                                                   

 

                          QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           0.2028109    0.0405622      2.2305   0.10472 ns 

BLOCOS                  3           0.0421308    0.0140436      0.7723   0.52966 ns 

RESIDUO                15           0.2727764    0.0181851  

 

TOTAL                  23           0.5177181  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.424679 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    3.938 % 

 

 

Tabela A.12 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade total de frutos. 
 

                                             

                          QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5         124.4611538   24.8922308      4.2247   0.01352 * 

BLOCOS                  3           9.2323258    3.0774419      0.5223   0.67682 ns 

RESIDUO                15          88.3803492    5.8920233  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         222.0738288  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      12.196014 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   19.903 % 
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Tabela A.13 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos amarelos 
(t/ha). 
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5         365.9029601   73.1805920     18.1059   0.00004 ** 

BLOCOS                  3           3.2728120    1.0909373      0.2699   0.84691 ns 

RESIDUO                15          60.6270156    4.0418010  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         429.8027876  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      10.745417 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   18.710 % 

 

 

Tabela A.14 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos rosas 
(t/ha). 
 

                               

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           0.6516639   0.1303328      4.4187   0.01140 * 

BLOCOS                  3           0.0870691   0.0290230      0.9840   0.57173 ns 

RESIDUO                15           0.4424322   0.0294955  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23           1.1811652  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.336408 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    5.148 % 

 

 

Tabela A.15 – Quadro da análise de variância para a variável Produção de frutos roxos 
(t/ha). 
 

 

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           0.2396176   0.0479235      3.5779   0.02479 * 

BLOCOS                  3           0.1261825   0.0420608      3.1402   0.05595 * 

RESIDUO                15           0.2009130   0.0133942  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23           0.5667130  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.303176 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    3.504 % 
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Tabela A.16 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos 
amarelos.  
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.       Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5         146.6548153    29.3309631     5.6017   0.00445 * 

BLOCOS                  3           5.4558861    1.8186287      0.3473   0.79359 ns 

RESIDUO                15          78.5413614    5.2360908  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         230.6520628  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      11.283077 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.280 % 

 

 

Tabela A.17 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos rosas.  
 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5          16.8117095    3.3623419      1.7376   0.18641 ns 

BLOCOS                  3           3.8266097    1.2755366      0.6592   0.59269 ns 

RESIDUO                15          29.0258849    1.9350590  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          49.6642041  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.500073 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   30.912 % 

 

 

Tabela A.18 – Quadro da análise de variância para a variável Quantidade de frutos roxos.  
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.       Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           7.6079381    1.5215876      1.6796   0.19974 ns 

BLOCOS                  3           2.0042198    0.6680733      0.7374   0.54837 ns 

RESIDUO                15          13.5888673    0.9059245 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          23.2010252 -------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.249358 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   22.399 % 
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Tabela A.19 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de frutos 
amarelos (g).  
 

 

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5       10244.1266567 2048.8253313      2.0713   0.12588 ns 

BLOCOS                  3       11285.0472215 3761.6824072      3.8029   0.03241 * 

RESIDUO                15       14837.3936919  989.1595795  

TOTAL                  23       36366.5675701  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     191.249161 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   16.445 % 

 

 

Tabela A.20 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de frutos rosas 
(g).  
 

                               

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5          83.9858693   16.7971739      1.3695   0.28991 ns 

BLOCOS                  3           7.5759946    2.5253315      0.2059   0.89063 ns 

RESIDUO                15         183.9824888   12.2654993  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         275.5443527  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      10.121070 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   34.603 % 

 

 

Tabela A.21 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de frutos roxos 
(g).  
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5         194.5373926   38.9074785      4.8516   0.00793 * 

BLOCOS                  3          24.4931466    8.1643822      1.0181   0.41369 ns 

RESIDUO                15         120.2939314    8.0195954  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23         339.3244707 -------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       9.305991 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   30.431 % 
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Tabela A.22 – Quadro da análise de variância para a variável Porcentagem de frutos 
amarelos (%).  
 

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5        1763.2702720  352.6540544      1.1993   0.35606 ns 

BLOCOS                  3         377.7205963  125.9068654      0.4282   0.73866 ns 

RESIDUO                15        4410.7331136  294.0488742  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23        6551.7239819  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      85.333748 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.095 % 

 

 
Tabela A.23 – Quadro da análise de variância para a variável Porcentagem de frutos rosas 
(%).  
 

                               

                                 QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           7.3730704    1.4746141      1.1676   0.36992 ns 

BLOCOS                  3           1.7651293    0.5883764      0.4659   0.71356 ns 

RESIDUO                15          18.9437860    1.2629191  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          28.0819857  

----------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =       4.173518 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   26.927 % 

 

 
Tabela A.24 – Quadro da análise de variância para a variável Porcentagem de frutos roxos 
(%).  
 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA ---------------------

-------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN                5           3.6747185    0.7349437      1.4083   0.27663 ns 

BLOCOS                  3           0.9584920    0.3194973      0.6122   0.62065 ns 

RESIDUO                15           7.8278347    0.5218556  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  23          12.4610452  

----------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =       3.944400 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   18.314 % 
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ANEXO B: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO II) 

 
Tabela B.1 – Quadro da análise de variância para a variável Comprimento (cm).                              
 

 

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.      S.Q.            Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3        0.0954449       0.0318150    0.1377    0.93333 ns 

EPOCA                   2        3.7349436       1.8674718    8.0832    0.02023 * 

RESIDUO (A)             6        1.3861898       0.2310316  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           5.2165783  

TRATA                   4           4.4522732    1.1130683      4.7479   0.00381 * 

EPO*TRA                 8           1.3328067    0.1666008      0.7106   0.68177 ns 

RESIDUO (B)            36           8.4396425    0.2344345  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59          19.4413007  

----------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =       8.224834 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    5.844 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    5.887 % 

 

 

 

Tabela B.2 – Quadro da análise de variância para a variável Diâmetro (cm).                              
 

 

 

                       QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.3416312    0.1138771      0.6002   0.64021 ns  

EPOCA                   2           1.1400102    0.5700051      3.0042   0.12449 ns 

RESIDUO (A)             6           1.1384035    0.1897339 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           2.6200450  

TRATA                   4           1.9318066    0.4829516      3.1698   0.02456 * 

EPO*TRA                 8           0.5227731    0.0653466      0.4289   0.89588 ns 

RESIDUO (B)            36           5.4849393    0.1523594  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59          10.5595640  

----------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =       7.088500 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    6.145 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    5.507 % 
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Tabela B.3 – Quadro da análise de variância para a variável Rel. comprimento/ diâmetro.                              
 
 
                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.0043333    0.0014444      0.4999   0.69804 ns 

EPOCA                   2           0.0133433    0.0066717      2.3090   0.18013 ns 

RESIDUO (A)             6           0.0173367    0.0028894  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           0.0350133  

TRATA                   4           0.1936833    0.0484208     18.8693   0.00001 ** 

EPO*TRA                 8           0.0096567    0.0012071      0.4704   0.86901 ns 

RESIDUO (B)            36           0.0923800    0.0025661 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59           0.3307333  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       1.166667 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    4.607 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    4.342 % 

 

 

 

Tabela B.4 – Quadro da análise de variância para a variável Espessura da casca (cm).                              
                               

 

 

                                QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.0149250    0.0049750      0.9595   0.52844 ns 

EPOCA                   2           0.0010900    0.0005450      0.1051   0.90116 ns 

RESIDUO (A)             6           0.0311100    0.0051850  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           0.0471250  

TRATA                   4           0.1558733    0.0389683      9.1427   0.00010 ** 

EPO*TRA                 8           0.0229267    0.0028658      0.6724   0.71357 ns 

RESIDUO (B)            36           0.1534400    0.0042622  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59           0.3793650  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.618500 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   11.642 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   10.555 % 
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Tabela B.5 – Quadro da análise de variância para a variável Pesos médio dos frutos (g).                               
 

 

                                     

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.       Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3       896.1061770    298.7020590      0.4405   0.73434 ns 

EPOCA                   2     13981.9637790   6990.9818895     10.3095   0.01205 * 

RESIDUO (A)             6      4068.6660642    678.1110107  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11       18946.7360202  

TRATA                   4         431.2203568  107.8050892      0.1500   0.95927 ns 

EPO*TRA                 8        1760.6659116  220.0832389      0.3061   0.95834 ns 

RESIDUO (B)            36       25880.6522125  718.9070059 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59       47019.2745010 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     131.840668 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   19.752 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   20.337 % 

 

 

 
Tabela B.6 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de casca (g).                               
 

                                    

 

  

                            QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3        1725.7266398  575.2422133      1.5961   0.28586 ns 

EPOCA                   2         245.7610598  122.8805299      0.3410   0.72665 ns 

RESIDUO (A)             6        2162.4140531  360.4023422  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11        4133.9017527  

TRATA                   4        2568.0423090  642.0105773      1.3951   0.25445 ns 

EPO*TRA                 8        1751.8917131  218.9864641      0.4759   0.86529 ns 

RESIDUO (B)            36       16566.5728578  460.1825794  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59       25020.4086327  

 

MEDIA GERAL =      86.446335 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   21.961 % 

               

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   24.815 % 
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Tabela B.7 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de polpa (g).                               
 
 

                                       

 

                              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3        680.7267411   226.9089137      0.7291   0.57267* 

EPOCA                   2      13134.4438539  6567.2219270     21.1017   0.00260** 

RESIDUO (A)             6       1867.3092615   311.2182103  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11       15682.4798565  

TRATA                   4        1882.8431605   470.7107901     1.8070   0.14804 

EPO*TRA                 8        1352.1509656   169.0188707     0.6489   0.73295 

RESIDUO (B)            36        9377.6090833   260.4891412  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59       28295.0830660  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      45.560665 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   38.721 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   35.425 % 

 

 

 
Tabela B.8 – Quadro da análise de variância para a variável Peso médio de suco (g).                               
 
 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.        Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3         298.5668391   99.5222797      4.7327   0.05082 ns 

EPOCA                   2        4590.2082573 2295.1041287    109.1413   0.00016 * 

RESIDUO (A)             6         126.1724559   21.0287427  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11        5014.9475524  

TRATA                   4         650.8720271  162.7180068      2.1633   0.09215 * 

EPO*TRA                 8         248.7983927   31.0997991      0.4135   0.90521 ns 

RESIDUO (B)            36        2707.7860009   75.2162778  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59        8622.4039731  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      27.042334 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   16.958 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   32.071 % 
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Tabela B.9 – Quadro da análise de variância para a variável Sólidos solúveis totais (SST).                               
                                                                 

 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           2.0809814    0.6936605      0.8908   0.50075 ns 

EPOCA                   2           5.2240296    2.6120148      3.3544   0.10502 ns 

RESIDUO (A)             6           4.6720894    0.7786816  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11          11.9771004  

TRATA                   4           5.2627722    1.3156931      2.5234   0.05708 *   

EPO*TRA                 8           2.3347879    0.2918485      0.5597   0.80407 ns 

RESIDUO (B)            36          18.7702786    0.5213966  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59          38.344939 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      13.059000 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    6.757 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    5.529 % 

 

 

 

Tabela B.10 – Quadro da análise de variância para a variável Acidez titulável – AT (% ac. 
cítrico).                               
 
 

                                                                     

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           3.3193789    1.1064596      1.9740  0.21911 ns 

EPOCA                   2          72.9670657   36.4835328     65.0899  0.00033 ** 

RESIDUO (A)             6           3.3630571    0.5605095  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11          79.6495017  

TRATA                   4           4.6184928    1.1546232      2.3924   0.06792 * 

EPO*TRA                 8           1.1935858    0.1491982      0.3091   0.95716 ns 

RESIDUO (B)            36          17.3742424    0.4826178 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59         102.8358226  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       6.748833 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    11.093 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   10.294 % 
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Tabela B.11 – Quadro da análise de variância para a variável pH.                               
 
 

 

                          QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.1342200   0.0447400      1.3433   0.34599 ns 

EPOCA                   2           0.6245200   0.3122600      9.3753   0.01477 * 

RESIDUO (A)             6           0.1998399   0.0333066  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           0.9585799  

TRATA                   4           0.0132733   0.0033183      0.1361   0.96523 ns 

EPO*TRA                 8           0.1968968   0.0246121      1.0092   0.44708 ns 

RESIDUO (B)            36           0.8779900   0.0243886  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59           2.0467400 -------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.059000 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    5.944 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    5.105 % 

 

 

 

Tabela B.12– Quadro da análise de variância para a variável Ratio (SST/AT).                               
 

 

 

                               

                          QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.1778800    0.0592933      0.4105   0.75317 ns 

EPOCA                   2           5.5058033    2.7529017     19.0607   0.00322 * 

RESIDUO (A)             6           0.8665701    0.1444283  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           6.5502534  

TRATA                   4           1.1522401    0.2880600      4.2091   0.00693 * 

EPO*TRA                 8           0.1901300    0.0237663      0.3473   0.94059 ns 

RESIDUO (B)            36           2.4637502    0.0684375  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59          10.3563737  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       2.049333 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   18.544 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   12.765 % 
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Tabela B.13 – Quadro da análise de variância para a variável Nº de sementes por fruto.                               
 

 

 

                                QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3      2387.8874703    795.9624901      0.4395   0.73495 ns 

EPOCA                   2    209727.0283655 104863.5141828     57.9045   0.00040 ** 

RESIDUO (A)             6     10865.8462866   1810.9743811  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11    222980.7621223  

TRATA                   4      6020.2705575 1505.0676394        0.8179   0.52409 ns 

EPO*TRA                 8     21919.3921035 2739.9240129        1.4889   0.19526 ns 

RESIDUO (B)            36     66248.8686383 1840.2463511  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  59    317169.2934217  

----------------------------------------------------------------------------------- 

               

MEDIA GERAL =     158.660995 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   26.822 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   27.038 % 
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ANEXO C: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO III) 

 

Tabela C.1 – Quadro da análise de variância para a variável Severidade verrugose (%).                               

 

 

                           QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA -------------------------

---------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.          S.Q.            Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

-----------------------------------------------------------------------------------

BLOCOS                  3        13.1719704      4.3906568      1.7316   0.22947 ns 

EPOCA                   3       110.3863675     36.7954558     14.5113   0.00122 * 

RESIDUO (A)             9        22.8208003      2.5356445] 

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               15       146.3791381 

TRATAMEN                4        18.9380297     4.7345074      1.0064   0.41453 ns 

EPO*TRA                12        49.5387281     4.1282273      0.8775   0.57485 

nsESIDUO (B)           48       225.8130730     4.7044390 -------------------------

----------------------------------------------------------TOTAL                  79         

440.668969 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.389500 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   36.277 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   49.413 % 

 

Tabela C.2 – Quadro da análise de variância para a variável Severidade septoriose (%).                               

 

 

                QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO   G.L.           S.Q.                Q.M.      VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3          56.4958412     18.8319471      0.4276   0.74045 ns 

EPOCA                 3        1412.9879444    470.9959815     10.6953   0.00297 * 

RESIDUO (A)           9         396.3400052     44.0377784 

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15        1865.8237908  

TRATAMEN              4          95.7156294     23.9289073      1.0438   0.39526 ns 

EPO*TRA              12         209.6383737     17.4698645      0.7620   0.68582 ns 

RESIDUO (B)          48        1100.4043468     22.9250906 ------------------------

----------------------------------------------------------TOTAL                79        

3271.5821406 

----------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =      15.892250 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   41.757 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   30.128 % 
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Tabela C.3 – Quadro da análise de variância para a variável Severidade antracnose (%).                               

 

 

                    QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

-----------------------------------------------------------------------------------

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3         0.0065055      0.0021685      0.2840   0.83654 ns 

EPOCA                   3         0.0141169      0.0047056      0.6162   0.62426 ns 

RESIDUO (A)             9         0.0687245      0.0076361  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               15         0.0893469  

TRATAMEN                4         0.0135932      0.0033983      0.8226   0.51913 ns 

EPO*TRA                12         0.1301964      0.0108497      2.6262   0.00895 *   

RESIDUO (B)            48         0.1983061      0.0041314  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  79         0.4314426 ---------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.194856 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    2.735 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    2.012 % 

 

 

 

Tabela C.4 – Quadro da análise de variância para a variável Severidade xanthomonas (%).                              

 

 

                     QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.           Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3          48.0026783     16.0008928      0.7215   0.56610 ns 

EPOCA                 3        3323.1284167   1107.7094722     49.9494   0.00006 ** 

RESIDUO (A)           9         199.5897516     22.1766391 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15        3570.7208466  

TRATAMEN              4          84.4742505     21.1185626      1.0009   0.41742 ns 

EPO*TRA              12         195.1725407     16.2643784      0.7708   0.67738 ns 

RESIDUO (B)          48        1012.7767001     21.0995146 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

TOTAL                79        4863.1443379 ---------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       8.867875 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   53.104 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   51.798 % 
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Tabela C.5 – Quadro da análise de variância para a variável Incidência verrugose (%).                               

 

                                             

              QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.         Q.M.         VALOR F   PROB.> 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3         322.6500000    107.5500000      1.2685   0.34269 ns 

EPOCA                 3       11494.6500000   3831.5500000     45.1923   0.00007 ** 

RESIDUO (A)           9         763.0500000     84.7833333 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15       12580.3500000  

TRATAMEN              4         419.2000000    104.8000000      0.3497   0.84379 ns 

EPO*TRA              12        2864.6000000    238.7166667      0.7965   0.65269 ns 

RESIDUO (B)          48       14385.8000000    299.7041667 

----------------------------------------------------------------------------------

TOTAL                79       30249.9500000  

 

MEDIA GERAL =      68.025002 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   13.536 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   25.449 % 

 

Tabela C.6 – Quadro da análise de variância para a variável Incidência septoriose (%).                              

                                    
 

                                 QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO   G.L.           S.Q.             Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3          16.3375000      5.4458333      1.0000   0.56224 ns 

EPOCA                 3         291.3375000     97.1125000     17.8324   0.00068 ** 

RESIDUO (A)           9          49.0125000      5.4458333 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15         356.6875000  

TRATAMEN              4          18.2000000      4.5500000      0.2565   0.90343 ns 

EPO*TRA              12          61.6000000      5.1333333      0.2894   0.98793 ns 

RESIDUO (B)          48         851.4000000     17.7375000 ------------------------

----------------------------------------------------------- 

TOTAL                79        1287.8875000 ---------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      98.337502 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    2.373 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    4.283 % 
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Tabela C.7 – Quadro da análise de variância para a variável Incidência antracnose (%).                               

 

 

                             QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO   G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3           2.6432417      0.8810806      0.8988   0.51939 ns 

EPOCA                 3           7.5630283      2.5210094      2.5716   0.11874 ns 

RESIDUO (A)           9           8.8230048      0.9803339  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15          19.0292748  

TRATAMEN              4           3.4699200      0.8674800      1.9309   0.11962 ns 

EPO*TRA              12           8.5873957      0.7156163      1.5928   0.12561 ns 

RESIDUO (B)          48          21.5649379      0.4492695  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                79          52.6515284  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.695688 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   26.791 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   18.137 % 

 

 

 

Tabela C.8 – Quadro da análise de variância para a variável Incidência xanthomonas (%).                              

 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO    G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                3        1317.6500000    439.2166667      0.9965   0.56081 ns 

EPOCA                 3       40123.7500000  13374.5833333     30.3435   0.00017 ** 

RESIDUO (A)           9        3966.9500000    440.7722222  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS             15       45408.3500000  

TRATAMEN              4         983.6250000    245.9062500      0.8591   0.50290 ns 

EPO*TRA              12        2895.8750000    241.3229167      0.8431   0.60775 ns 

RESIDUO (B)          48       13738.9000000    286.2270833  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                79       63026.7500000  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      67.375000 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =   31.661 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   25.111 % 
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ANEXO D: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO IV) 

 

Tabela D.1 – Quadro da análise de variância para a variável Severidade  Virose (nota).                               

 

 

                         QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.6831598    0.2277199      5.9066   0.03231 * 

EPOCAS                  2           0.4389584    0.2194792      5.6929   0.04116 * 

RESIDUO (A)             6           0.2313194    0.0385532  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11           1.3534376  

GENOTIPO                5           5.6753128    1.1350626     17.5834   0.00001 ** 

EPO*GEN                10           0.3760417    0.0376042      0.5825   0.81997 ns 

RESIDUO (B)            45           2.9048956    0.0645532  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  71          10.3096877  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       2.277083 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    9.998 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   11.158 % 

 

Tabela D.2 – Quadro da análise de variância para a variável Incidência  Virose (%).                               

 

 

                               QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.          Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3         612.1527778   204.0509259      3.7038   0.08107 * 

EPOCAS                  2        1544.4444444   772.2222222     14.0168   0.00620 * 

RESIDUO (A)             6         330.5555556    55.0925926  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11        2487.1527778  

GENOTIPO                5        5414.2361111 1082.8472222     15.7135   0.00001 ** 

EPO*GEN                10         680.5555556   68.0555556      0.9876   0.53159 ns 

RESIDUO (B)            45        3101.0416667   68.9120370  

----------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  71       11682.9861111  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      74.236115 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    8.623 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   11.182 % 


