
  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO AGRONÔMICO E REAÇÃO À VERRUGOSE E À 

VIROSE DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS DE GENÓTIPOS 

DE MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 

FEDERAL 

 

 
 

 

THALES EDUARDO DE GODOY MAIA 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

ABRIL/2008 



 II

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

DESEMPENHO AGRONÔMICO E REAÇÃO À VERRUGOSE E À VIROSE 

DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS DE GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

 

THALES EDUARDO DE GODOY MAIA 

 

 

ORIENTADOR: JOSÉ RICARDO PEIXOTO 

CO-ORIENTADOR: NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO: 294/2008 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

ABRIL/2008 



 III

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

DESEMPENHO AGRONÔMICO E REAÇÃO À VERRUGOSE E À VIROSE 

DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS DE GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL 

 

 

THALES EDUARDO DE GODOY MAIA 

 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SUBMETIDA À FACULDADE DE 
AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA, COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE, EM AGRONOMIA NA ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO DE DISCIPLINAS DE PRODUÇÃO VEGETAL. 

 

_______________________________________________________________ 

Dr NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, Doutor (Embrapa Cerrados) 

(CO-ORIENTADOR) CPF: 309.620.646-53 E-mail: Junqueira@cpac.embrapa.br 

 

 

APROVADO POR: 

 

_______________________________________________________________ 

Dr. JOSÉ RICARDO PEIXOTO, Doutor (Universidade de Brasília – FAV) 

(ORIENTADOR) CPF: 354.356.236-34 E-mail: peixoto@unb.br 

 

_______________________________________________________________ 

Dra. MARILIA SANTOS SILVA, Doutora (Embrapa Cerrados). 

(Examinador Externo) CPF: 647.662.171-87 E-mail: marilia@cpac.embrapa.br 

  

_______________________________________________________________ 

Dr. BERILDO DE MELO (Universidade Federal de Uberlândia - UFU) 

(Examinador Externo) CPF: 258.062.896-72 E-mail: berildo@ufu.br 

 

Brasília, 24 de abril de 2008. 



 IV

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
Maia, Thales Eduardo de Godoy 
PRODUTIVIDADE E REAÇÃO A VERRUGOSE E À VIROSE DO ENDURECIMENTO 
DOS FRUTOS EM GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO, CULTIVADOS NO 
DISTRITO FEDERAL./ Thales Eduardo de Godoy Maia, orientação de José Ricardo 
Peixoto e Co-orientação, Nilton Tadeu Vilela Junqueira. – Brasília, 2008. 
121p. :il. 
 
Dissertação de Mestrado (M) – Universidade de Brasília / Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária, 2008 
1.Produção. 2.Doenças  I. Peixoto, J. R. II 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

MAIA, T. E. G. Produtividade e reação à verrugose e à virose do 

endurecimento dos frutos de genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no 

Distrito Federal. Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

Universidade de Brasília; 2008, 121p. Dissertação de Mestrado. 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Thales Eduardo de Godoy Maia 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Produtividade e reação à verrugose e 
à virose do endurecimento dos frutos de genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados 
no Distrito Federal. 
Grau: Mestre        Ano: 2008 
 
É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta 
dissertação de mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para 
propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva-se os outros direitos de 
publicação e nenhuma parte desta dissertação de mestrado pode ser reproduzida sem 
autorização por escrito do autor. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Thales Eduardo de Godoy Maia 

E-mail: tegm@uol.com.br 

(61) 84084196 



 V

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor Dr. José Ricardo Peixoto pela orientação, amizade, 

compreensão, motivação e paciência na realização e execução deste trabalho. 

 

A minha família, principalmente meus pais, Vandimur e Sueli, pelo incentivo e 

total apoio no decorrer do curso. 

 

A minha namorada Fabiana pela companhia, ajuda e paciência no decorrer e 

finalização deste trabalho. 

  

Ao Ms. Marcelo Alves Sousa, pela amizade, grande apoio e participação efetiva 

na coleta e avaliação de dados em campo. 

 

Ao Dr. Nilton Junqueira, pela co-orientação. 

 

A Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília 

e todos seus professores que possibilitaram a realização de mais essa etapa 

da minha vida. 

 

Aos funcionários da Fazenda Água Limpa, por terem se dedicado no trabalho. 

 

E agradeço principalmente a Deus por ter me dado a oportunidade de chegar 

até aqui com saúde e com todas essas pessoas talentosas ao meu lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Sobretudo a Deus, aos meus 

maravilhosos pais, Vandimur Maia 

e Sueli Maia. As minhas irmãs, a 

minha namorada e aos meus 

amigos que contribuíram com 

todo apoio e carinho para a 

realização do presente trabalho. 

 

 

 



 VII

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO................................................................................................ VII 

LISTA DE FIGURAS............................................................................... IX 

LISTA DE TABELAS............................................................................... XI 

RESUMO GERAL................................................................................... XVII 

ABSTRACT............................................................................................. XIX 

INTRODUÇÃO GERAL.......................................................................... 1 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................... 5 

REVISÃO DE LITERATURA................................................................... 7 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................ 19 

CAPÍTULO I – DESEMPENHO AGRONÔMICO DE GENÓTIPOS DE 
MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 
FEDERAL. 

 

26 

RESUMO................................................................................................. 27 

ABSTRACT............................................................................................. 28 

INTRODUÇÃO........................................................................................ 29 

MATERIAL E MÉTODOS........................................................................ 31 

RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................. 37 

CONCLUSÕES....................................................................................... 52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................... 53 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................ 54 

 

 

 



 VIII

CAPÍTULO II – INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VERRUGOSE 
(Cladosporium herbarum LINK) EM FRUTOS DE 14 GENÓTIPOS 
DE MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 
FEDERAL. 

 

 

 

57 

RESUMO................................................................................................. 58 

ABSTRACT............................................................................................. 59 

INTRODUÇÃO........................................................................................ 60 

MATERIAL E MÉTODOS........................................................................ 62 

RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................. 69 

CONCLUSÕES....................................................................................... 77 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................... 78 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................ 79 

CAPÍTULO III - INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VIROSE DO 

ENDURECIMENTO DOS FRUTOS EM FOLHAS DE 14 GENÓTIPOS 

DE MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

 

82 

 

 

RESUMO................................................................................................. 83 

ABSTRACT............................................................................................. 84 

INTRODUÇÃO........................................................................................ 85 

MATERIAL E MÉTODOS........................................................................ 87 

RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................. 94 

CONCLUSÕES....................................................................................... 100 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................... 101 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................... 102 



 IX

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 – Produtividade média de 14 genótipos de maracujazeiro-

azedo no primeiro ano de colheita em relação a 9 meses 

de produção (kg/ha) totalizando 20 colheitas. Os 

genótipos são: (1) Vermelhão Ingai, (2) EC RAM, (3) FP 

01, (4) AR 01, (5)MAR  20#23, (6)AR 02, (7)MAR 20#09, 

(8)FB 200, (9)MAR 20#03, (10)MAR 20#46, (11)AP 1, 

(12)GA 2, (13 )MAR 20#36, (14)RC 3. Brasília, FAL-

UnB, 2007. 

38 

Figura 1.2 – Massa média total (g) dos frutos dos 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo cultivados em Brasília. Os 

genótipos são: (1) AR 01, (2) MAR 20#23, (3) AP 1, (4) 

GA 2, (5) EC RAM, (6) MAR 20#09, (7) AR 02, (8) FP 

01, (9) MAR 20#46, (10) RC 3, (11) MAR 20#03, (12) 

MAR 20#36, (13) FB 200, (14) Vermelhão Ingai. Brasília, 

FAL-UnB, 2007.FAL-UNB, 2007. 

41 

Figura 1.3 – Numero total de frutos de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo no primeiro ano de colheita em 

relação a 9 meses de produção (kg/ha) somando 20 

colheitas. Os genótipos são: (1) Vermelhão Ingai, (2) EC 

RAM, (3) FP 01, (4) AR 01, (5)MAR  20#23, (6)AR 02, 

(7)MAR 20#09, (8)FB 200, (9)MAR 20#03, (10)MAR 

20#46, (11)AP 1, (12)GA 2, (13 )MAR 20#36, (14)RC 3. 

Brasília, FAL-UnB, 2007. 

42 

Figura 2.1 – Incidência de verrugose, quanto a época, em frutos de 

maracujazeiro-azedo de 14 genótipos, Brasília, FAL-

UnB, 2008. Os valores de incidência são dados por 

porcentagem (%). Nas épocas *(dias após a primeira 

avaliação) *0= 4/04/07; *40 = 16/05/07 e *80 = 27/06/07 

76 



 X

Figura 2.2 – Severidade de verrugose (% da superfície do fruto 

coberto com lesões), nas épocas *(dias após a primeira 

avaliação) *0= 4/04/07; *40 = 16/05/07 e *80 = 27/06/07. 

76 

Figura 3.1 – Escala de notas empregada na avaliação da severidade 

da doença do endurecimento dos frutos (CABMV). 
92 

Figura 3.2 – Incidência do vírus do endurecimento do fruto em 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 

2007. *(dia após a primeira avaliação) *0 = 26/07/07; *40 

= 4/09/07; *80 = 12/10/07; *120 = 21/11/07. Incidência: 

% de folhas com lesões.  

99 

Figura 3.3 – Severidade do vírus do endurecimento do fruto em 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 

2007. *(dia após a primeira avaliação) *0 = 26/07/07; *40 

= 4/09/07; *80 = 12/10/07; *120 = 21/11/07. Severidade: 

nota de acordo com a escala diagramática. 

99 

 



 XI

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.1 – Dados da Estação Climatológica da Fazenda Água 

Limpa da Universidade de Brasília nos anos de 2006 

e 2007. 

31 

Tabela 1.2 – Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no 

Distrito Federal na Fazenda Água Limpa (FAL) da 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

(FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 2007. 

32 

Tabela 1.3 – Genótipos cultivados em pomares comerciais no 

município de Araguari (MG) utilizados na seleção 

massal na Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade 

de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) da 

Universidade de Brasília (UnB), 2007. 

33 

Tabela 1.4 – Procedência de 8 genótipos de maracujazeiro – 

azedo avaliados no Distrito Federal, FAL, FAV, UNB 

/2007. 

34 

Tabela 1.5 – Classificação do fruto de Maracujá de acordo com o 

seu diâmetro equatorial (mm) utilizadas no 

experimento de avaliação para 14 genótipos. 

Brasília, FAL – UNB, 2007. 

36 

Tabela 1.6 – Produtividade média de 14 genótipos de 

maracujazeiro azedo no primeiro ano de colheita em 

relação a 9 meses de produção (kg/ha). Brasília, 

FAL-UNB, 2007. 

39 



 XII

Tabela 1.7 – Peso médio em gramas dos frutos de primeira 

(PMFP), frutos 1B (PMF1B), frutos 1A (PMF1A), 2A 

(PMF2A) e 3A (PMF3A)  de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

40 

Tabela 1.8 – Produção em Kg/ha de frutos amarelos (PAM), frutos 

rosa (PRS) e produção de frutos roxo (PRX) de 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-

UNB, 2007. 

43 

Tabela 1.9 – Número de frutos total amarelo (NFTAM) e 

porcentagem de frutos amarelos (%Am) de 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-

UNB, 2007. 

44 

Tabela 1.10 – Número de frutos total rosa (NFTRS) e porcentagem 

de frutos rosa (%RS) de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

44 

Tabela 1.11 –  Número de frutos total roxo (NFTRX) e porcentagem 

de frutos roxo (%RX) de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

45 

Tabela 1.12 – Peso médio (g) dos frutos amarelos (PMA), dos 

frutos rosas (PMRS) e dos frutos roxos (PMRX) de 

14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-

UNB, 2007. 

46 

Tabela 1.13 – Produção em Kg/ha de frutos de primeira (FP), frutos 

1B (F1B), frutos 1A (F1A), frutos 2A (F2A) e frutos 

3A (F3A) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, 

Brasília. FAL-UNB, 2007. 

47 



 XIII

Tabela 1.14 – Número de frutos de primeira/ha (NFP), número de 

frutos 1B (NF1B), número de frutos 1A (NF 1A), 

número de frutos 2A (NF 2A) e numero de frutos 3A 

(NF 3A) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, 

Brasília, FAL-UNB, 2007. 

48 

 

Tabela 1.15 – 
Matriz de correlação linear de Pearson para as 

variáveis: Produtividade total (PT), Produtividade de 

frutos de primeira (FP), Produtividade de frutos 1B 

(F1B), Produtividade de frutos 1A (F1A), 

Produtividade de frutos 2A (F2A), Produtividade de 

frutos 3A (F3A); Nº de frutos primeira (NFP), Nº de 

frutos 1B (NF1B), Nº de frutos 1A (NF1A), Nº de 

frutos 2A (NF2A), Nº de frutos 3A (NF3A), N° total de 

frutos (NFT), Peso médio de frutos de primeira 

(PMP), Peso médio de frutos 1B (PM1B), Peso 

médio de frutos 1A (PM1A), Peso médio de frutos 2A 

(PM2A), Peso médio de frutos 3A (PM3A) e Peso 

médio de frutos totais (PMT), durante 9 meses de 

produção (20 colheitas). Brasília, FAL-UnB, 2007. 

50 



 XIV

Tabela 1.16 – Matriz de correlação linear de Pearson para as 

variáveis: Nº total de frutos amarelo (NTA), Nº total 

de frutos rosa (NTRS), Nº total de frutos roxos 

(NRX); Peso médio de frutos amarelos (PMFA), Peso 

médio de frutos rosa (PMRS), Peso médio de frutos 

roxo (PMRX); Porcentagem da produção de frutos 

amarelos (%PAM), Porcentagem da produção de 

frutos rosas (%PRS), Porcentagem da produção de 

frutos roxos (%PRX Porcentagem de frutos amarelos 

(%FAM), Porcentagem de frutos rosas (%FRS), 

Porcentagem de frutos roxos (%FRX), durante 9 

meses de produção (20 colheitas).  Brasília, FAL-

UnB, 2007. 

51 

Tabela 2.1 – De acordo com os dados da Estação Climatológica 

da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília 

as temperaturas máximas e mínimas, a precipitação, 

a umidade relativa do ar e a radiação nos meses de 

abril, maio e junho foram as seguintes: 

62 

Tabela 2.2 – Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no 

Distrito Federal. FAL, FAV, UnB. 2007. 
63 

Tabela 2.3 – Genótipos cultivados em pomares comerciais no 

município de Araguari (MG) utilizados na seleção 

massal. FAL, FAV, UnB, 2007. 

64 

Tabela 2.4 – Procedência de 8 genótipos de maracujazeiro – 

azedo          avaliados no Distrito Federal, FAL, FAV, 

UNB /2007. 

65 

Tabela 2.5 – Notas e Sintomatologia visual utilizada para análise 

dos frutos de genótipos de maracujazeiro-azedo, 

proposta por Junqueira et al., (2003). DF, FAL, 2007. 

67 



 XV

Tabela 2.6 – Severidade e incidência de verrugose em frutos de 

14 genótipos de maracujazeiro-azedo, sob diferentes 

épocas de avaliação. Brasília, FAL-UnB, 2007. 

69 

Tabela 2.7 – Severidade de verrugose em numero de lesões, 

notas e grau de resistência (GR) em frutos de 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-

UnB, 2007. 

71 

Tabela 2.8 – Incidência (%) de Verrugose em frutos de 14 

genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-

UnB, 2007. 

72 

Tabela 2.9 – Severidade de verrugose nas três épocas de 

avaliação em frutos de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. 

73 

Tabela 2.10 – Incidência de verrugose nas três épocas de 

avaliação em frutos de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. 

74 

Tabela 2.11 – Matriz de correlação linear para as variáveis: 

incidência de verrugose (Inc. Ver.) e severidade de 

verrugose (Sev. Ver.). Brasília, FAL-UnB, 2007. 

75 

Tabela 3.1 – De acordo com os dados da Estação Climatológica 

da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília 

as temperaturas máxima e mínima, a precipitação, a 

umidade relativa do ar e a radiação dos meses de 

junho, setembro, outubro e novembro de 2007 foram 

as seguintes. 

87 

Tabela 3.2 – Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no 

Distrito Federal. FAL, FAV, UNB. 2007. 
88 

Tabela 3.3 – Genótipos cultivados em pomares comerciais no 89 



 XVI

município de Araguari (MG) utilizados na seleção 

massal. FAV/UnB, 2007. 

Tabela 3.4 – Procedência de 8 genótipos de maracujazeiro – 

azedo          avaliados no Distrito Federal, FAL, FAV, 

UNB /2007. 

89 

Tabela 3.5 – Notas e sintomatologia visual utilizada para análise 

das folhas. 
91 

Tabela 3.6 – Severidade e Incidência da virose do endurecimento 

dos frutos (VEF) em 14 genótipos de maracujazeiro-

azedo, sob diferentes épocas, Brasília, FAL UnB, 

2007. 

94 

Tabela 3.7 – Severidade e incidência da virose do endurecimento 

dos frutos em 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, 

Brasília, FAL-UnB, 2007. 

96 

Tabela 3.8 – Matriz de correlação linear para as variáveis: 

incidência do vírus (Inc. Vírus.) e severidade do vírus 

(Sev. Vírus.). Brasília, FAL-UnB, 2007. 

97 

 



 XVII

DESEMPENHO AGRONÔMICO E REAÇÃO À VERRUGOSE E À VIROSE 

DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS DE GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo.  

 

 

Resumo Geral – O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, porém, 

apresenta sérios problemas fitossanitários. O presente trabalho foi 

desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade e a reação de genótipos 

de maracujazeiro-azedo à verrugose ou cladosporiose (Cladosporium 

herbarum Link.), e à virose do endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-borne 

mosaic virus - CABMV) adaptados ao cultivo no Distrito Federal. O experimento 

foi realizado na Fazenda Água Limpa, pertencente à Universidade de Brasília 

(UnB). Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com 

quatro repetições, 14 tratamentos (genótipos), 8 plantas úteis por parcela. 

Foram avaliados os 14 genótipos: [PCF-2, EC-RAM, MAR 20#03, MAR 20#09, 

MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-02, YM FB-200, FP-01, RC-

3, GA-2, AP-1], totalizando 1111 plantas por hectare, plantados em setembro 

de 2006. Foi efetuada  irrigação suplementar a partir do mês de março de 

2007. Os parâmetros analisados, após 20 colheitas ou 9 meses, foram: 

produtividade estimada (kg/ha); massa média de frutos (g); classificação dos 

frutos em 5 classes, frutos de primeira, 1B, 1A, 2A e 3A de acordo com o 

diâmetro; número de frutos e coloração externa, amarelo, rosa e roxo. Foram 

avaliadas a incidência e a severidade de verrugose (Cladosporium herbarum) 

nos meses de Abril, Maio e Junho de 2007 e da virose do endurecimento dos 

frutos (Cowpea aphid-borne mosaic virus - CABMV) nos meses de Julho, 

Setembro, Outubro e Novembro de 2007. Os genótipos PCF-2 (15.877kg/ha) e 

EC-RAM (13.968kg/ha) foram os mais produtivos em 20 colheitas. Todos os 

genótipos apresentaram um maior rendimento de frutos amarelos, seguido de 

frutos rosas e roxos. O peso médio dos frutos variou de 105g (PCF-2) a 192g 

(AR-01). Sob condições de campo o genótipo GA-2 foi moderadamente 

susceptível. Os genótipos YM FB-200 e MAR 20#23 foram altamente 
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susceptíveis a verrugose (Cladpsporium herbarum), enquanto que os demais 

genótipos foram susceptíveis. Todos os genótipos foram moderadamente 

susceptíveis à virose do endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-borne 

mosaic virus – CABMV).  

  

Palavras-Chave: Passiflora edulis, doença fúngica, doença viral, 

melhoramento, resistência, produtividade. 



 XIX

AGRONOMIC PERFORMANCE AND REACTION TO FRUIT SCAB AND TO 

WOODINESS VIRUS IN SOUR PASSION FRUIT GENOTYPES CULTIVATED 

IN DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo.  

 

 

 

ABSTRACT – Brazil is the largest passion fruit producer, however, presents 

serious fitosanitary problems. The objective of this work was evaluating the 

yield and the reaction of sour passion fruit genotypes, adapted to Distrito 

Federal's cultivar, to fruit scab or cladosporiose (Cladosporium herbarium Link.), 

and to woodiness virus (Cowpea aphid-borne mosaic virus – CABMV). The 

experiment was carried on at University of Brasilia's Água Limpa Farm. A 

design with randomized blocks with four repetitions, 14 treatments (genotypes), 

8 plants per plot was used. Fourteen genotypes were assessed: [PCF-2, EC-

RAM, MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR 01, 

AR 02, YM FB 200, FP-01, RC-3, GA-2, A-1], totaling 1,111 plants per hectare, 

planted in September 2006. Supplementary irrigation was performed, 

starting on March 2007. The parameters analyzed, after twenty harvests or 9 

months, were: estimated yield (kg/ha); average fruit weight (g); classification of 

fruits into 5 categories according to its diameter (prime fruits, 1B, 1A, 2B and 

3A), number of fruits and external color: yellow, pink and purple. The incidence 

and the severity of fruit scab (Cladosporium herbarum) were assessed in April, 

May and June 2007, while the incidence and the severity of woodiness virus 

(Cowpea aphid-borne mosaic virus - CABMV) in July, September, October and 

November 2007. The genotypes PCF-2 (15,877kg/ha) and EC-RAM 

(13,968kg/ha) were the most productive in 20 harvests. All genotypes showed 

better performance of yellow fruits, followed by pink and purple ones. The 

average  fruit weight ranged from 105g (PCF-2) to 192g (AR-01). Under field 

conditions, genotype GA-2 was moderately susceptible. Genotypes YM FB-

200 and MAR 20#23 were highly susceptible to fruit scab (Cladpsporium 

herbarum), meanwhile the other genotypes were susceptible. All genotypes 



 XX

were moderately susceptible to woodiness virus (Cowpea aphid-borne mosaic 

virus – CABMV).  

 

 Keywords – Passiflora edulis, fungal disease, virus disease, breeding, 

resistance, productivity. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A fruticultura tornou-se um dos mais atrativos investimentos do campo 

brasileiro nas duas últimas décadas, isto devido às condições de clima 

favoráveis, o que permite produzir praticamente todos os tipos de frutas, e 

muitas delas durante todo o ano, vem sendo uma das melhores opções para a 

diversificação das atividades agrícolas. É uma atividade capaz de gerar renda 

em áreas relativamente pequenas, demandando uso intensivo de mão-de-obra.  

Esta alternativa constitui uma grande opção para diversas regiões, em virtude 

do grande consumo de frutas naturais  como também o grande parque 

industrial nas diversas regiões do país. (Nascimento, 2003). 

A fruticultura está em expansão e as demandas por informação sobre 

manejo, controle de doenças, produção de mudas e outras, são crescentes. A 

procura por alimentos saudáveis e adequados às necessidades dos 

consumidores tem aumentado a demanda por frutos e derivados, no Brasil e no 

exterior (Aguiar et al, 2001). 

 O Brasil é o maior produtor mundial de várias frutas, dentre elas, o 

maracujá, que merece destaque, pois é uma fruta que pode ser utilizada na 

produção de  polpas, sucos, iogurtes, geléias, sorvetes e ainda na indústria de 

cosméticos. De 1985 a 1988, a área plantada de maracujá aumentou em torno 

de 200% no Brasil, e tal aumento prossegue a cada ano (Aguiar et al, 2001). 

Por longo período, cerca de 30% do volume produzido era destinado ao 

consumo in natura e os 70% restantes à indústria de suco. Atualmente, a 

situação está praticamente invertida (Silva, 1998), demonstrando o aumento do 

consumo direto da fruta pela população.  

O cultivo comercial é baseado em maracujá-azedo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg.) que representa 97% da área plantada no país. O maracujá-

doce (Passiflora alata Dryand) que é também uma das espécies nativas do 

Brasil, é menos cultivada comercialmente (Oliveira, 1980; Lima, 1998).  

No Brasil, a produtividade média está em torno de 13,9 t/ha (Banco de 

dados do IBGE, 2008), considerada baixa quando comparada com 40 t/ha que 

podem ser obtidas em cultivos comerciais com adequada tecnologia. Segundo 
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Junqueira et al. (1999), existem vários fatores limitantes ao aumento da 

qualidade e da produtividade dos pomares, sendo os principais: o cultivo de 

variedades ou linhagens inadequadas, mudas de baixa qualidade ou 

contaminadas com doenças, ausência de irrigação nas regiões sujeitas ao 

déficit hídrico, adubações inadequadas ou ausentes, falta de correção da 

acidez potencial do solo, não uso da polinização manual e falta de manejo de 

pragas e doenças. 

O termo maracujazeiro é a denominação genérica das espécies de 

Passiflora sp., sendo em sua maioria nativos da América Tropical. O gênero 

Passiflora apresenta mais de 600 espécies (Rizzini, 1978), sendo que, pelo 

menos um terço delas tem o seu centro de origem no Brasil, apresentando 

grande variabilidade genética natural. Apesar disso, os cultivos comerciais do 

país concentram-se numa única espécie, a Passiflora edulis f. flavicarpa 

Degener, também conhecida como maracujá-amarelo ou azedo. Esta espécie 

representa 95% dos pomares devido à qualidade dos seus frutos, ao vigor da 

planta e à alta produtividade. 

O maracujá é comercializado principalmente nas formas: de suco 

concentrado e in natura. 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. Diversas 

linhas de pesquisa têm insistido no melhoramento genético da espécie visando 

resistência às doenças que acometem o maracujazeiro, embora os trabalhos 

ainda sejam pouco numerosos frente à importância dessa problemática. A 
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grande variabilidade genética do gênero Passiflora pode ser explorada por 

seleção massal, conforme verificado por Oliveira (1980) e Meletti et al. (1992) 

visando produtividade e resistência às doenças. Meletti et al. (1997) 

recomenda a exploração de germoplasma nativo em programas de 

melhoramento, com significativos ganhos genéticos, devido à diversidade 

disponível. 

O melhoramento direcionado à qualidade do fruto tem que, 

necessariamente, coincidir seus objetivos com o mercado ao qual o fruto se 

destina, ainda que seja um mercado em constante evolução. 

As doenças que ocorrem no maracujazeiro são um fator muito 

importante no sucesso da lavoura, pois sua ocorrência e falta de controle 

podem acarretar perda de produtividade, diminuição da longevidade da cultura, 

perda de qualidade, aumento do custo de produção, aumento do uso de 

defensivos agrícolas, danos ao meio ambiente, aos trabalhadores e 

consumidores. Portanto, resistência à doenças também deve ser baseada pelo 

melhoramento genético de maracujazeiro. 

As doenças relacionadas à cultura do maracujazeiro de maior 

importância nacional são a bacteriose (causada por Xanthomonas axonopodis), 

as doenças fúngicas como a antracnose (causada por Colletotrichum 

gloeosporioides), a murcha (causada por Septoria passiflorae), a verrugose 

(causada por Cladosporium herbarum) além da principal virose que está 

relacionada ao endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-borne mosaic virus - 

CABMV) ou também pelo (Passion Woodiness vírus - PWV) (Junqueira, 1999). 

Quanto aos problemas fitossanitários, as soluções mais viáveis de 

controle de doenças estão baseadas no manejo integrado que segue as 

diretrizes preconizadas na Produção Integrada Frutas (PIF) e o uso de 

variedades resistentes obtidas nos trabalhos de melhoramento genético, que 

estão sendo conduzidos pela Universidade de Brasília, pela Embrapa e por 

empresas estaduais de pesquisa agropecuária. A grande variabilidade genética 

do gênero Passiflora vem sendo apontada desde o início da década de oitenta 

e têm sido um fator importante nestes trabalhos de melhoramento (Bruckner et 

al, 2002). 
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Este trabalho contribuirá para qualificar genótipos que poderão ser 

usados para desenvolver futuros híbridos, principalmente com a avaliação do 

genótipo GA -2, que é um dos progenitores de cultivares híbridas como BRS 

Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho, que já estão em processo de registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA). 

Nesse contexto, foi desenvolvido o presente trabalho com o objetivo de 

avaliar a produtividade e a reação de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) à verrugose ou cladosporiose e à virose do 

endurecimento dos frutos. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
  
 
Variabilidade das Espécies 

 

 O maracujazeiro é originário da América do Sul, sendo uma planta 

tipicamente tropical com um de seus centros de origem nas regiões de mata 

atlântica, centro-norte do Brasil (MANICA, 1981). 

Segundo Vanderplank (1996), muitas plantas de maracujazeiro são 

encontradas na América do Norte, na Índia Ocidental, nas Ilhas Galápagos, 

África, Austrália e Filipinas, em estado selvagem, mas a maioria é introduzida, 

pois a América do sul é o local de origem de pelo menos 95% das espécies, 

com o restante presente da Ásia, Austrália e América do Norte. 

Entre as espécies de maracujazeiro pode-se verificar uma enorme 

variabilidade genética disponível, em níveis intra e inter específico, tanto para o 

aproveitamento como fonte de germoplasma em programas de melhoramento 

genético ou como planta ornamental (FALEIRO et al., 2005). 

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

(VANDERPLANK, 1991), da qual o gênero Passiflora (maracujazeiro) é o mais 

importante, composto de 24 subgêneros e 465 espécies.  

Existem duas espécies que se destacam na comercialização uma 

produz fruto roxo, (Passiflora edulis Sims) e outra produz fruto geralmente 

amarelo, (Passiflora edulis f. flavicarpa). São encontradas no estado silvestre 

(JUNQUEIRA et al., 2005). 

No Brasil, a principal espécie cultivada de maracujazeiro é a Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa Deg, conhecida por maracujá-azedo, uma fruteira de 

clima tropical com ampla distribuição geográfica. Destaca-se como maior 

produtor mundial de maracujá, devido às excelentes condições edafoclimáticas 

para o seu cultivo (MATTA, 2005). 

 

Botânica 

 

Temos ainda poucos trabalhos de pesquisa sendo desenvolvidos, 

notadamente na área de melhoramento genético de maracujazeiro, visando 
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produtividade, qualidade de frutos e resistência aos principais patógenos. 

Dentre as poucas espécies de Passiflora já estudadas, foram observadas 

grandes variações no florescimento, produtividade, resistência a pragas e 

moléstias, tolerância ao frio e, principalmente, nas características dos frutos 

(Varajão et al., 1973). Essa variabilidade pode ser explorada por seleção 

massal, conforme verificado por Oliveira (1980) e Meletti et al. (1992). O 

maracujazeiro, tanto o amarelo quanto o roxo, apresenta alta variabilidade 

(Oliveira, 1980), grandes diferenças na capacidade produtiva (Landgraf, 1978) 

e, principalmente, variação nas características dos frutos (Meletti, 1998), além 

de resistência a patógenos (BRUCKNER, 1997).  

O maracujazeiro é uma planta perene, mas existem espécies anuais em 

pequeno número, como é o caso de P. gracilis (VANDERPLANK, 1996). 

Porém, em pomares comerciais a planta perene apresenta um ciclo de vida 

médio de 03 e 06 anos (Leite et al., 1995; Manica; 1997). É uma planta 

trepadeira, semilenhosa, de crescimento e frutificação precoce, com os seus 

ramos podendo atingir um comprimento de 10 e 15 metros. É uma planta típica 

de regiões tropicais e subtropicais, porém, quando irrigada, adapta-se também 

a clima seco, desde que se tome o cuidado de não molhar suas flores 

prejudicando assim a polinização. Desenvolve-se em diferentes tipos de solos, 

contando que sejam relativamente profundos, férteis e de boa drenagem 

(JUNQUEIRA et al., 1999). 

Os frutos do maracujazeiro amarelo apresentam peso entre 70 e 130 g. 

As sementes são de coloração pardo escura e são revestidas pelos arilos, de 

onde é extraído o suco (Manica, 1997; Pinto, 2002). 

O caule na base é lenhoso e menos lenhoso em direção ao ápice da 

planta. São cilíndricos ou 3-5 angulado, raro quadrangular, em geral estriado 

longitudinal. São vigorosos, semi-flexíveis e trepadores, sendo cilíndricos em 

Passiflora e fortemente sulcados em Decaloba (VANDERPLANK, 1996). 

As folhas têm disposição alternada, geralmente simples, inteiras ou 

lobadas e forma muito variável, raramente compostas, e margem inteira ou 

serrilhada, às vezes glandular-serrilhadas, normalmente com três nervuras, ou 

cinco nervadas, e raramente peninervadas. Em condições ideais, as folhas do 

maracujazeiro são permanentes, porém, sob estresse hídrico, pragas ou 
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doenças, ventos fortes e geadas, tendem a cair e voltam a brotar no início do 

ciclo seguinte da cultura (Manica, 1997; Cunha, 2002). 

Os pecíolos, estípulas e brácteas apresentam, em geral, glândulas 

nectaríferas ocelares, em número, forma e posições variáveis. As estípulas 

podem ser lineares ou foliáceas, persistentes ou decíduas, as gavinhas, 

ausentes em espécies lenhosas, geralmente solitárias e nascem nas axilas das 

folhas. As brácteas, normalmente presentes, comumente são caducas, 

lineares, setáceas e dispersas no pedúnculo ou até foliáceas. Em alguns 

casos, são pinatipartidas, geralmente involucradas na base da flor, e na maioria 

dos casos são livres, e raramente são conatas e até glandulosas (CUNHA, 

2002). 

O cálice do maracujazeiro é gamossépalo, esverdeado, verde ou até 

muito colorido. O tubo calicinal é pateliforme, infundibuliforme, campanulado ou 

ainda curto ou curto-cilíndrico em alguns casos (CUNHA, 2002). 

A flor do maracujazeiro é completa, destacando-se a coluna chamada 

androginóforo que é bem desenvolvida. São hermafroditas, actinomorfas, 

geralmente isoladas ou aos pares nas axilas das folhas, mais raramente em 

inflorescências racemosas, pseudoracemosas ou até fasciculadas. Nascem 

nas axilas das folhas e são pedunculadas, protegidas na base por brácteas 

foliáceas, geralmente em número de três. O cálice é gamossépalo, esverdeado 

ou colorido, com o tubo calicinal de forma variável de bacia, taça e campânula, 

sendo geralmente verde naquelas espécies de tubo floral curto e fortemente 

colorido naquelas de tubo bem desenvolvido (VANDERPLANK, 1996). 

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 no 

mesmo dia ocorre por volta das treze horas, decrescendo rapidamente, até as 

dezoito horas. As flores do maracujazeiro roxo abrem-se pela madrugada e 

fecham-se antes do meio dia. Tanto as flores do maracujazeiro-azedo quanto 

as do maracujazeiro-roxo, abrem-se apenas uma única vez, exalando um forte 

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

Nas flores do maracujazeiro, ocorre o fenômeno da protandria, segundo 

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

ainda se encontram em posição ereta, não-receptivos. À medida que o tempo 



 10

passa, os estigmas vão-se tornando receptivos com o movimento para baixo e 

estão prontos à medida que atingem a posição horizontal. No entanto, as 

anteras já se encontram esvaziadas pela ação dos agentes polinizadores, 

dificultando, dessa forma, a autopolinização (TEIXEIRA, 1994). 

Por apresentar protandria e auto-incompatibilidade, o maracujazeiro 

depende de polinização cruzada. 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).  

Segundo Vallini et al. (1976) nas condições de Jaboticabal - SP, o 

florescimento iniciou-se 9 meses após a semeadura. Sacramento e Leite 

(1994) observaram que, em Belmonte-BA, as plantas com 5 meses de campo 

iniciaram a colheita, inferindo-se que as primeiras flores em antese surgiram 

aos 90 a 100 dias após a emergência. Para a região do Distrito Federal e 

entorno as primeiras flores surgem de 120 a 180 dias após a emergência 

(JUNQUEIRA et al., 1999). 

O processo continua indefinidamente dependendo do número de ramos 

que vão se formando em cada planta após o aparecimento das primeiras flores 

(Bautista e Salas, 1995). O ápice de crescimento ocorre quando todos os 

ramos estão potencialmente aptos para formarem primórdios florais, ao nível 

de cada nó. Dessa forma, iniciada a produção, esta se mantém continuamente 

durante todo o ano. Entretanto, é notório que, em diversas regiões como no 

Centro-Sul do país, o maracujazeiro apresenta diferentes ciclos produtivos, 

com períodos de entressafra bem definidos, como os apresentados por 

(Aldunate, 1994). Este período de entressafra está relacionado à falta de 

florescimento ou desenvolvimento da gema florífera (Kavati, 1998), resultante 

da necessidade de calor, umidade no solo e dias longos. Devido à exigência de 

um mínimo de onze horas de luz por dia, associada à alta temperatura para 

florescer tem-se observado uma entressafra gerada pelo comprimento do dia. 
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Qualidade dos Frutos 

 

O fruto do maracujazeiro tem a forma ovóide ou globosa, raramente 

fusiforme, com polpa mucilaginosa, é classificado como uma baga. A casca é 

coriácea, quebradiça e lisa, protegendo o mesocarpo, no interior do qual estão 

as sementes, possui de 34,5  e 61 % de casca, em relação ao peso do fruto. O 

tamanho e o formato são diferentes de acordo com a espécie, e o seu diâmetro 

polar pode variar de seis a oito centímetros e o equatorial de cinco a sete 

centímetros. O peso médio dos frutos pode variar de 44g a 160g (Oliveira, 

2000). Queiroz et al. (1996) encontraram peso médio do fruto variando de 103g 

a 110g. Manica et al. (1994) obtiveram frutos de 86,5g a 91,1g no primeiro ano 

de colheita. (Meletti, 1998) trabalharam com 8 híbridos IAC encontraram pesos 

variando entre 170 a 218g para as melhores seleções. (Nascimento, 2003) 

trabalhando com nove genótipos cultivados no Distrito Federal encontrou peso 

médio dos frutos variando de 151g para o IAC-273, a 172g para o genótipo 

MSC. 

O peso dos frutos assim como o aumento da resistência às doenças são 

os parâmetros mais importantes a ser melhorado, cuja seleção pode contribuir 

para um rápido incremento a produtividade da cultura. Existe, também, grande 

variabilidade no teor de sólidos solúveis totais e no número de sementes 

(MELETTI, 1998). 

 

 

Propagação Sexuada e Assexuada 

 

A propagação do maracujazeiro pode ser realizada sexuadamente, por 

sementes, ou assexuadamente, por meio de enxertia, estaquia ou cultura de 

tecidos in vitro. A semeadura tem preferência em relação aos métodos 

assexuados devido à facilidade do processo e ao menor tempo de formação 

das mudas (Ferreira, 2000). Entretanto, existem problemas relacionados à 

qualidade fisiológica das sementes, como desuniformidade na germinação, que 

comprometem diretamente a formação das mudas. 

Para a obtenção de sementes de boa qualidade, um dos aspectos que 
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devem ser considerados está relacionado com o momento de sua coleta. O 

momento adequado pode ser constatado acompanhando-se o desenvolvimento 

do fruto e/ou da semente, através de suas características físicas e fisiológicas 

(Carvalho & Nakagawa, 2000). 

A qualidade máxima da semente, com respeito à germinação e ao vigor, 

é tradicionalmente associada à acumulação do peso da matéria seca máxima, 

chamado também de maturidade de massa (Egli, 1998). 

Para Ruggiero et al. (1996), as sementes que irão formar um novo 

pomar de maracujazeiro-amarelo, devem ser coletadas de frutos com 

características adequadas ao destino de produção, ovalados, grandes e 

maduros, com coloração da epiderme amarelo-intensa. Silva & Durigan (2000) 

conceituam como maduros frutos bem desenvolvidos, com casca apresentando 

coloração amarelo-intensa e polpa de cor amarelo-alaranjada. 

 

 

Mercado e Qualidade dos Frutos 

 

Para a região do Distrito Federal e entorno, recomenda-se para o 

mercado in natura, o plantio intercalado das variedades Marília, Golden Star, 

Roxo Autraliano e híbridos envolvendo australiano e as demais variedades. 

Sendo que todo plantio deverá ter pelo menos 10% das plantas de Roxo 

Australiano, 50 a 60% de híbridos e o restante das demais variedades. 

(JUNQUEIRA et. al. 1999) 

Segundo Rizzi et al. (1998), a classificação é feita para distinguir a 

qualidade dos frutos, o tamanho, a uniformidade de cor e a ausência de 

manchas causadas por doenças e pragas. Essa seleção possibilita melhor 

remuneração ao produtor. 

A classificação do maracujá e bastante variada. Em São Paulo é 

adotado o padrão da CEAGESP, onde se baseia no tamanho dos frutos, uma 

padronização que considera o numero de frutos colocados na caixa tipo K, o 

que define os padrões extra AAA (até 75 frutos/caixa), extra AA (75 a 90 

frutos/caixa), extra A (90 a 120 frutos/caixa), extra (120 a 150 frutos/caixa) e 

especial (mais de 150 frutos/caixa), em ordem decrescente de qualidade. 
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Existe outra classificação que é usada e que foi aprovada pelo Programa de 

Melhorias dos Padrões Comerciais e de Embalagens de Hortigranjeiros do 

maracujá azedo. Ela consiste na divisão de grupo e subgrupo, onde o grupo 

corresponde as três cores: amarelo, roxo e rosa-maçã. A classe do maracujá 

foi dividida em cinco tipos diferentes de calibres aceitáveis para a fruta, que 

poderão variar entre 55 a 85 mm para calibres da classe 01 até 04, e maior que 

85 mm para o calibre de classe 05 (Lombardi, 2001). Os atacadistas da 

CEASA-DF utilizam as duas classificações além de comercializarem em sacos 

de telinha amarela (polietileno ou polipropileno-VI) de 18 a 22 Kg (FrutiSéries2, 

2002). Oliveira (2001) e Rangel (2002) utilizaram, uma adaptação das duas 

classificações, onde através do diâmetro equatorial era classificado como: 

Primeira – frutos com diâmetro equatorial igual ou menor que 55; 1B – igual ou 

maior que 55 até 65; 1A – Igual ou maior que 65 até 75; 2 A – igual ou maior 

que 75 até 90, 3A – maior que 90mm. 

 

 

Melhoramento 

 

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. (PIO VIANA e GONÇALVES 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). 

Segundo OLIVEIRA (1980), a seleção massal é um dos métodos de 

melhoramento de cultivares de polinização aberta muito eficaz, isso devido a 

variabilidade genética existente no maracujazeiro, que oferece enorme 

potencial para ser explorada por esse método. Além deste, 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 
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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. 

Para caracteres de fácil mensuração e com considerável herdabilidade a 

seleção massal é eficiente. Segundo MALUF et al. (1989) estudando o ganho 

genético da seleção clonal, verificaram alta herdabilidade estimada e que existe 

grande variação genética para produção total e precoce e peso médio de 

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

para sólidos solúveis, porém menos sujeita à interação com datas de 

amostragem. Para sólidos solúveis foi encontrada herdabilidade 

moderadamente elevada, mas sujeitam a consideração genótipo x 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 que apresenta um grande potencial de uso na cultura do 

maracujazeiro é a produção de híbridos, face as suas inúmeras vantagens. Os 

híbridos são obtidos a partir de linhagens endogâmicas selecionadas, 

variedades de polinização aberta, genótipos ou outras populações divergentes. 
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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). 

 

 

Fitossanidade 

 

Em áreas novas um dos problemas é a morte precoce do maracujazeiro, 

já foi observada lavoura em plena produção com até 6 a 8 anos de idade. 

Entretanto, nestas mesmas áreas, após alguns anos, as lavouras não tem 

ultrapassado 2-3 anos, sendo que em muitos casos, ocorre a morte total com 

apenas 1 ano do plantio. As plantas aparentemente normais, inicialmente 

apresentam perda de turgescência nas regiões de crescimento; progridem para 

amarelecimento geral, e, em 6-10 dias morrem. Entre as diversas causas 

desse problema, podemos citar os problemas fitossanitários causados por 

patógenos e pragas. 

A verrugose é uma das doenças que mais acarreta prejuízos 

especialmente no período de fevereiro a maio, causada pelo fungo 

Cladosporium herbarum, exerce a sua ação destrutiva nas folhas, ramos e 

frutos, que se tornam imprestáveis para o comércio de frutas frescas. Nas 

folhas, os sintomas manifestam-se por lesões circulares medindo 3 a 5 mm. 

Inicialmente, nota-se um halo amarelo e com a evolução da doença, os tecidos 

ficam necrosados, de cor marrom-avermelhada e tendem a cair, deixando 

perfurações nas folhas. Nas épocas mais frias, as folhas podem ficar enroladas 

e quebradiças. Nos ramos, as lesões são longitudinais, formando uma 

rachadura de cor marrom. Nos frutos, os sintomas começam com uma 

descoloração dos tecidos que se tornam aquosos. Em seguida, com o 

secamento desses tecidos, aparecem formações do tipo cortiça, que se juntam 

em diversas áreas do fruto e formam verrugas salientes (FILHO et al, 2002) 

A verrugose dos frutos ocorre em qualquer estação, mas em condições 

de temperatura amena, este patógeno pode ocasionar cancrose nos ramos 

novos, perfurações nas folhas e lesões nos botões florais, quando e então, 
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considerado mais prejudicial. A doença e mais severa nos tecidos novos, pois 

estes são os sítios preferências de infecção (Piza Junior, 1994). 

Em botões florais afetados 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 

numero, ou quando estas lesões ocorrem no pedúnculo, pode ocasionar a 

queda dos botões florais (Goes, 1998). 

As viroses também 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 (Passion fruit Woodiness 

vírus - PWV) (Kitajima et al., 1986, Rezende, 1994). Desde o seu primeiro 

relato, em 1977, até a década de 80, o PWV esteve praticamente restrito às 

regiões produtoras do Nordeste. Mais recentemente, foi detectado em São 

Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Distrito Federal, Goiás e Paraná. (BARBOSA e 

FILHO, 2002). Até o inicio da década de 90, acreditava-se que era a única 

espécie de Potyvírus causadora de endurecimento dos frutos em 

maracujazeiro. Entretanto, estudos demonstraram que na África do sul a 

doença é causada por uma estirpe do (Cowpea aphid-borne mosaic vírus -

CABMV) (Sithole-Niang et al.,1996, citado por Viana, 2007). Estirpes ‘típicas” 

do CABMV infectam caupi, feijoeiro comum e outras espécies de leguminosas, 

mas não infectam o maracujazeiro (Ribeiro et al. 2000). No Brasil, 

historicamente, isolados virais que causam endurecimento dos frutos em 

maracujazeiro têm sido identificados com base em características biológicas e 

sorológicas (Inoue et al.,1995; Costa, 1996). Entretanto, estudos recentes com 

base em análises comparativas da seqüência de nucleotídeos do gene e de 

aminoácidos do peptídeo da capa protéica do PWV demonstraram que este 

possui alta identidade com o (South Africam passiflora vírus – SAPV) e o 

(Cowpea aphid-borne mosaic vírus -CABMV) (Braz  et al., 1998). A identidade 

apresentada entre os isolados brasileiros do PWV e o CABMV é superior a 

mínima necessária para agrupar estes vírus na mesma espécie de Potyvirus, 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo Internacional Committee of Vírus 

Taxonomy (Van Regenmortel et al., 2000). Dessa forma, o CABMV pode ser 
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considerado como a principal espécie de Potyvirus causadora de 

endurecimento dos frutos do maracujazeiro no Brasil. 

A transmissão natural do CABMV em campo ocorre por meio de afideos, 

principalmente pelas espécies Myzus persicae Sulz. e Aphis gossypii Glover 

(Chagas et al., 1981). A relação vírus-vetor é do tipo não persistente (Taylor & 

Greber, 1973). Outras espécies de afídeos já foram demonstradas sendo 

potenciais transmissoras do PWV como Aphis fabae solanella Theobald, 

Toxoptera cirricidus Kirk., Uroleucom ambrosiae Thomas e U. sonchi L. (Costa 

et al., 1995). Até o momento não se tem relatos de transmissão por sementes 

em espécies de maracujazeiro, mas o PWV foi transmitido por sementes de 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) (Costa, 1985, citado por Viana, 2007) 

Os maracujazeiros infectados com o CABMV apresentam sintomas 

generalizados de mosaico foliar, com intensidades variáveis, podendo vir 

acompanhado de bolhas, rugosidade e deformações foliares. As plantas 

apresentam crescimento retardado, bem como o encurtamento dos entrenós, 

além da produção de frutos menores, com endurecimento do pericarpo, grande 

redução da polpa e com espessura irregular. (Kitajima et al.,1986; Ribeiro & 

Mariano, 1997; Rezende, 1994, citados por Viana, 2007). Os sintomas da 

doença nos frutos não são específicos da infecção com o CABMV e os 

mesmos são de valor reduzido para diagnóstico. O endurecimento e 

deformação de frutos são relatados como resultado das infecções ocasionadas 

pelo CABMV (Colariccio et al., 1987) além de insetos e fatores nutricionais que 

também poderão ocasionar estes tipos de sintomatologia. 

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). 

Seleção associada com uma menor concentração do PWV nos tecidos, 

poderá em campo, permitir o melhor desenvolvimento das plantas 

acompanhado por maior produção de frutos comerciais e afetar a velocidade 

de disseminação do vírus dentro da cultura (Barker & Harrison, 1986; Zitter, 

1975). 

A necessidade de quantificação de doenças é imprescindível tanto para 

o estudo de formas de controle, na decisão da eficiência de um fungicida ou na 
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caracterização da resistência varietal, como para a epidemiologia na 

construção de curvas de progresso da doença e estimativa dos danos 

provocados por ela (Amorim, 1995). 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-

AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

  

  

RESUMO - O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de 

14 genótipos cultivados no Distrito Federal. Utilizou-se o delineamento de 

blocos casualizados com quatro repetições, 14 tratamentos (genótipos), 8 

plantas úteis por parcela. Foram avaliados os 14 genótipos: [PCF-2, EC-RAM, 

MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-

02, YM FB-200, FP-01, RC-3, GA-2, AP-1], totalizando 1.111 plantas por 

hectare. Foi efetuada irrigação suplementar. Os parâmetros analisados, após 

vinte colheita (período de 9 meses) foram: produtividade (kg/ha), massa média 

de frutos, número de frutos e coloração da casca. Na avaliação geral houve um 

maior rendimento dos genótipos, PCF-2 com 15,8 t/ha, EC-RAM 13,9 t/ha, FP-

01 12,4 t/ha e o AR-01 com 12,3 t/ha. Dos 14 genótipos avaliados, 2 

produziram mais que a média nacional de 13 t/ha/ano em 2008 (IBGE, 2008). A 

massa média dos frutos variou de 105g para o PCF-2 a 192g para o genótipo 

AR-01. Estes resultados podem ser considerados excelentes comparados com 

outros trabalhos. O número de frutos variou de 33.666 frutos/ha, no genótipo 

RC 3,  a 142.791 frutos/ha no genótipo PCF-2. Todos os genótipos 

apresentaram uma maior produção de frutos amarelos, seguido de frutos de 

cor rosa e de cor roxo. As correlações que se mostraram positivamente muito 

fortes foram: a produção de frutos 1B (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; a produção de frutos 1B 

com a quantidade de frutos 1B; a produção de frutos 1A com a quantidade de 

frutos 1A; a produção de frutos 2A com a quantidade de frutos 2A; a produção 

de frutos 3A com a quantidade de frutos 3A. Para uma melhor avaliação dos 

genótipos deve-se avaliar por dois anos consecutivos.  

 

PALAVRAS -CHAVE: P. edulis f. flavicarpa, maracujá, produtividade. 
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AGRONOMICAL PERFOMANCE OF PASSIONFRUIT GENOTYPES 

CULTIVATED IN DISTRITO FEDERAL. 

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

 

ABSTRACT - The present work had as objective evaluating the yield of 14 

genotypes, cultivated in Federal District. A design with randomized blocks with 

four repetitions, 14 treatments (genotypes) and 8 plants per plot was used. 

Fourteen genotypes were assessed: [PCF-2, EC-RAM, MAR 20#03, MAR 

20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR 01, AR 02, YM FB 200, FP-

01, RC-3, GA-2, A-1], totaling 1,111 plants per hectare. Supplementary 

irrigation was performed. The parameters analyzed, after twenty harvests or 9 

months, were: yield (kg/ha); average fruit weight, number of fruits and peel 

color. In the general evaluation there was a highest yield of genotypes PCF-2 

with 15.8 t/ha, EC-RAM 13.9 with t/ha, FP-01 with 12.4 t/ha and o AR-01 with 

12.3 t/ha. Among the 14 genotypes evaluated, 2 produced more than the 

national average of 13 t/ha/year in 2008 (IBGE, 2008). The average fruit weight 

ranged from 105g for PCF-2 to 192g for genotype AR-01. This esults are to be 

considered outstanding when compared to other works. The number of 

fruits ranged from 33,666 fruits/ha in genotype RC-3 to 142,791 fruits/ha 

in PCF-2. All genotypes showed larger production of yellow fruits, fallowed by 

pink and purple fruits. The correlations that had shown themselves positively 

very strong were: the production of fruits 1B (t/ha) with the amount of fruits 1B; 

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

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

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

of fruits 2A with the amount of fruits 2A; the production of fruits 3A with the 

amount of fruits 3A. For a better assessment of genotypes, an evaluation must 

be performed for two consecutive years.  

  

 

KEYWORDS: P. edulis f. flavicarpa, passion fruit, productivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura brasileira, um dos setores mais relevantes do comércio 

mundial, vem demonstrando sua importância ao contribuir no superávit na 

balança comercial brasileira ao longo das quatro últimas décadas. Esse setor 

apresenta grande potencial de crescimento, entretanto, tem-se defrontado com 

a necessidade de permanentes transformações e ajustes em seus processos 

produtivos, para que possa manter-se e gerar divisas nos mercados. 

(OLIVEIRA, 2000). 

Na fruticultura esses fatores são cada vez mais importantes e é o que 

tem possibilitado ao setor a grande expansão verificada nos últimos anos no 

país. Nesse contexto nacional, a cadeia agroindustrial de maracujá deve ser 

analisada dado o contingente de produtores envolvidos na atividade, em sua 

maioria pequenos proprietários, mas, principalmente, pelo volume de empregos 

diretos e indiretos gerados, que provocam efeitos multiplicadores de renda e 

emprego na economia, além de contribuir para a fixação de famílias no meio 

rural. (Oliveira, 2000; Junqueira et al., 1999). 

No Brasil a cultura do maracujazeiro vem sendo de grande importância 

pela qualidade de seus frutos ricos em sais minerais e vitaminas, sobretudo A e 

C. O suco do maracujá, com aroma e sabor bastante agradáveis é muito bem 

aceito nos diversos mercados e representa um grande potencial de exportação, 

mas a participação do Brasil no mercado internacional vem caindo por 

concorrência forte dos países Colômbia, Peru e Equador na exportação de 

sucos. As suas propriedades farmacológicas, como a maracujina, a passiflorine 

e a calmofilase são especialidades farmacêuticas de amplo uso como 

sedativos e antiespasmódicos (Lima et al., 1994; Melo, 1999). 

O Brasil é atualmente, o maior produtor mundial de maracujá, com 

produção em torno de 615 mil toneladas e área de aproximadamente 45 mil 

hectares (Banco de dados do IBGE, 2008). Apesar de ser o maior produtor, 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 
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fatores, como responsáveis pela baixa produtividade alcançadas na cultura do 

maracujazeiro no Brasil, ao cultivo de variedades ou linhagens inadequadas.  

Outros principais fatores responsáveis pela baixa produtividade e 

qualidade do maracujazeiro-azedo no Brasil são: mudas de baixa qualidade 

e/ou contaminadas com doenças, ausência de irrigação nas regiões sujeitas a 

déficit hídrico, ausência 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 pouca utilização de polinização manual (Junqueira et al., 1999; 

Oliveira, 2000).  

Dessa forma, a produtividade do maracujazeiro pode variar de 5 a 45 

toneladas de frutos/ha/ano (Vallini et al., 1976). 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, A média brasileira é de cerca 

de 13 t/ha/ano, sendo considerada muito baixa em função da baixa tecnologia 

empregada por muitos dos produtores (IBGE, 2008). 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a desempenho 

agronômico de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa) cultivados no Distrito Federal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O experimento foi realizado na fazenda Água Limpa, situada na Vargem 

Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito Federal e pertencente à Universidade 

de Brasília (UnB), 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 da Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa da 
Universidade de Brasília nos anos de 2006 e 2007. 

 

ANO Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

Precipitação 

(mm) 

Umidade 

relativa (%) 

Radiação 

(Lv) 

     Média    Média        Total       Média     Média 

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

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

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com 14 genótipos, 8 plantas 

por parcela com 4 repetições, teve a suplementação de irrigação. Foram 

avaliados os seguintes genótipos. 
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Tabela 1.2 - Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no Distrito Federal 
na Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 
2007. 

GENÓTIPOS 

AR-01 

AR-02 

MAR 20#03 

MAR 20# 09 

MAR 20#23 

MAR 20#36 

MAR 20#46 

Yellow Máster FB-200 

EC-RAM 

RC-3 

PCF-2 

AP-1 

GA-2 

FP-01 

 

 

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

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

massal de plantios comerciais contendo nove materiais superiores, 

considerando os aspectos de produtividade, qualidade de frutos e resistência 

aos fitopatógenos, trazidos do município de Araguari - Minas Gerais conforme 

descrito na Tabela 1.3. 
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Tabela 1.3 - Genótipos cultivados em pomares comerciais no município de 
Araguari (MG) utilizados na seleção massal na Fazenda Água 
Limpa (FAL) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
(FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 2007. 

 
1 Maguary `Mesa 1` 

2 Maguary `Mesa 2` 

3 Havaiano 

4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 

5 Seleção DF 

6 EC-2-O 

7 F1 (Marília x Roxo Australiano), 

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

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

x Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)]. 

 

 

 

Os materiais utilizados nesse experimento denominados, Yellow Máster 

FB-200, AR-01, AR-02, AP-1, EC-RAM, GA-2, FP-01 e PCF-2, foram obtidos 

conforme o descrito na tabela 1.4. 
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Tabela 1.4 - Procedência de 8 genótipos  de maracujazeiro–azedo avaliados 
no Distrito Federal, Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) da Universidade de 
Brasília (UnB), 2007. 

Genótipos Origem 

Yellow Máster FB-
200  

Cultivar comercial; 

AR-01 Híbrido (RC1) de polinização controlada entre as 
cultivares Marília x Roxo Australiano retrocruzado para 
Marília, ou seja, F1 x Marília; 

AR-02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de 
uma população de Roxo Australiano. 

AP-1 Cultivar obtida do cruzamento entre tipos de maracujá-
amarelo de alta produtividade, selecionados em pomar 
comercial. 

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

GA-2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente 

FP-01 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção individual, 
com características de tolerância a fotoperíodos 
menores. 

PCF-2 P. edulis f. flavicarpa x P. setacea, geração RC 3 

 

 

 

O experimento foi instalado em solo Latossolo Vermelho-Amarelo, fase 

argilosa, profundo, boa drenagem. As mudas foram obtidas por meio de 

semeadura no dia 10 de junho de 2006 com a utilização de sacos plásticos de 

volume de 1 litro contendo terra peneirada, sob casa de vegetação localizada 

na Fazenda Água Limpa. As mudas foram transplantadas para o campo em 

Setembro de 2006 com adubação de 700 g de Superfosfato simples por cova. 

O espaçamento utilizado foi de 3 m entre linhas e 3 m entre plantas, totalizando 

1111 plantas por hectare. 

A suplementação de água foi feita via sistema de irrigação, sendo 

realizada da seguinte forma: 7 horas de irrigação e um turno de 2 dias. A média 

de 1,8 litros por metro linear por hora. Foram realizadas adubações 

seqüenciais de cobertura com 70 g de KCl e 30 g de Sulfato de Amônio nos 
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dias 25 de Outubro de 2006, 24 de Dezembro de 2006 e 10 de Janeiro de 

2007, respectivamente. Nos dias 11 e 21 do mês de Abril de 2007 foram 

realizadas outras duas adubações com 100 g de KCl, 100 g de Sulfato de 

Amônio e 100 g de Superfosfato simples por cova, em círculo, à distância 

aproximada de 50 cm do colo da planta, superficialmente. Nos dias 16 de 

outubro, 07 e 21 de novembro e 05 e 13 de dezembro foram realizadas 

adubações de cobertura. Foi feita uma adubação foliar com 04/16/16 NPK+ 

micro, com bomba costal com uma dosagem de 600 mL em 20 litros de água. 

16 de agosto de 2007, utilizando bomba costal sendo reabastecida por sete 

vezes, totalizando 140 litros de calda para todo o experimento. Foi realizada 

uma pulverização de 15 mL de Deltametrina em 24 de dezembro de 2006. 

Aplicou-se Glifosato (no meio das linhas) e 150 mL + 50g de uréia, com 

utilização de bomba costal de 20 litros. No dia 22 de setembro de 2007, foi 

inserido calcário dolomítico, 1000 kg/ha. 

O controle de plantas daninhas na linha foi feito com aplicação de 4 

bombas costais de Glifosato, com a dosagem: 250 mL do herbicida + 70 g de 

Uréia por bomba, totalizando 80 litros de calda, 1 litro de herbicida e 280 g de 

Uréia. Para o controle de ácaro utilizou acaricida: Abamectina 200 mL por 100 

litros de água com 1000 litros de calda. A aplicação foi realizada em 17 outubro 

de 2007. 

A lavoura foi conduzida utilizando o sistema de sustentação de 

espaldeira vertical, com os mourões distanciados de 6 m e 2 fios de arame liso 

um a 2 m de altura e outro a 1,50 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. 

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.  

 Não se realizou polinização artificial para aumentar a frutificação. As 

colheitas foram realizadas quinzenalmente de abril a novembro, e 
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semanalmente em dezembro. Os frutos colhidos eram levados para um 

armazém onde foram contados e classificados pela cor e tamanho, depois 

pesados e os resultados anotados em uma planilha. 

 

Tabela 1.5 - Classificação do fruto de Maracujá de acordo com o seu diâmetro 
equatorial (mm) utilizadas no experimento de avaliação para 14 
genótipos. Brasília, FAL – UNB, 2007. 

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: Produção em kg/ha de frutos de primeira, 

frutos 1 A, 1B, 2 A e 3 A; número de frutos por planta de primeira, frutos 1 A, 

1B, 2 A e 3 A; massa média dos frutos de primeira, frutos 1 A, 1B, 2 A e 3 A, a 

porcentagem de frutos da cor amarela, rosa e roxa e a porcentagem da 

produtividade de frutos de cor amarela, rosa e roxa. 

A primeira colheita de frutos para análises foi realizada no dia 04 de Abril 

de 2007 sendo a última no dia 26 de dezembro de 2007 totalizando 20 

colheitas ou 9 meses de produção. 

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

comparação das médias através do teste de Duncan 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 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 análise de variância mostrou diferença entre os genótipos significativa 

das seguintes variáveis, número de frutos do tipo primeira, 1A, 2A e 3A, massa 

média de frutos do tipo 3A e massa média total, produtividade de frutos do tipo 

primeira, 1A, 2A, e 3A, massa média de frutos amarelos, número de frutos 

rosas, produtividade de frutos rosas, número de frutos roxos, massa média de 

frutos roxos, produtividade de frutos roxos, porcentagem do número frutos 

amarelos, rosas e roxos, porcentagem da produtividade de frutos amarelos, 

rosas e roxos. 

 As variáveis, número de frutos 1B e número de frutos totais, massa 

média de frutos de primeira, 1B, 1A e 2A, produtividade de frutos 1B e 

produtividades de fruto totais, número de frutos amarelos, produtividade de 

frutos amarelos e massa média de frutos rosas, não foram significativas. 

 A produtividade total estimada variou de 4.893 a 15.877 t/ha, o que 

corresponde a 225% a mais de produtividade do genótipo PCF-2 (mais 

produtivo em 20 colheitas) em relação ao genótipo RC-3 que obteve apenas 

4,893 t/ha (menos produtivo em 20 colheitas). Além do PCF-2 foram ainda bem 

produtivos os genótipos EC-RAM e FP-01 (Figura 1.1) e (Tabela 1.6). 

É bom destacar que o genótipo GA-2, com produtividade de 9,8 t/ha, que 

foi um dos genótipos estudados, é um dos progenitores de cultivares híbridas 

como BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho. A cultivar BRS Sol do 

Cerrado (Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento-MAPA com número 21716), que foi obtido com base no 

melhoramento populacional por seleção recorrente e obtenção e avaliação de 

híbridos intra-especificos, derivado das matrizes Seleção GA-2 e MA (matriz 

derivada da seleção Redondão). A cultivar BRS Ouro Vermelho (Registro 

Nacional de Cultivares-MAPA com número 21713) foi obtido com base no 

melhoramento populacional por seleção recorrente e obtenção e avaliação de 

híbridos intra-especificos, derivado das matrizes selecionadas (Cv. Sul Brasil 

Marília x Seleção de Passiflora edulis Roxo) F1 x matriz derivada do GA-2. Nas 

condições do DF, possui potencial para produtividade em torno de 40 t/ha no 

primeiro ano de produção, se plantados de maio a junho, com irrigação. 



 38

Oliveira (2001) observou em 20 colheitas uma produtividade de 

aproximadamente 17.000 Kg/ha ano com o genótipo Redondão. Nascimento 

(2003) observou em 61 colheitas uma produtividade de 39.290kg/ha do 

genótipo Vermelhão. 
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Figura 1.1 – Média da Produtividade de 14 genótipos de maracujazeiro azedo 
no primeiro ano de colheita em relação a 9 meses de produção 
(kg/ha) totalizando 20 colheitas. Os genótipos são: (1) PCF-2, (2) 
EC RAM, (3) FP 01, (4) AR 01, (5)MAR  20#23, (6)AR 02, (7)MAR 
20#09, (8)FB 200, (9)MAR 20#03, (10)MAR 20#46, (11)AP 1, 
(12)GA 2, (13 )MAR 20#36, (14)RC 3. Brasília, FAL-UnB, 2007. 
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Tabela 1.6 – Produtividade de 14 genótipos de maracujazeiro azedo no 
primeiro ano de colheita em relação a 9 meses de produção 
(kg/ha). Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPO PRODUTIVIDADE (Kg/ha) 
PCF-2 15.877     a 

EC-RAM 13.968     a 
FP 01 12.491     a 
AR 01 12.320     a 

MAR 20#23 12.197     a 
AR 02  12.050     a       

MAR 20#09  11.989     a 
FB 200  11.906     a 

MAR 20#03    10.181    ab 
MAR 20#46    10.173    ab 

AP 1     9.876     ab 
GA 2     9.850     ab 

MAR 20#36     9.654     ab  
RC 3     4.893      b 
C.V. 37.864 % 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5%, 
teste Duncan. 

 

Oliveira (2001) verificou uma produtividade do genótipo Itaquiraí com 

aproximadamente 14.000 kg em 20 colheitas. Rangel (2002) também observou 

uma produtividade do genótipo Itaquiraí com 23.968 kg/ha em 44 colheitas. 

Sousa (2005) verificou uma produtividade dos genótipos YM FB-200 e RC-3  

de 15.878 kg/ha e 7.586 kg/ha respectivamente, em 6 meses de produção 

totalizando também 20 colheitas. Abreu (2006) obteve apenas 2.920 kg/ha com 

genótipo RC-3 em 17 colheitas, totalizando 6 meses de produção. 

É importante ressaltar que com a polinização artificial, que não foi feita 

neste trabalho, poderia aumentar substancialmente a produtividade estimada e 

o número de frutos, especialmente aqueles de menor tamanho, porém, 

provavelmente reduziria a massa média, o que desfavorecia a produção 

destinada ao mercado in natura, mas por outro lado seria importante para o 

mercado industrial que ainda domina o agronegócio do maracujazeiro azedo. 

 Os genótipos EC-RAM, MAR 20#46, AR-02, AP-1, MAR 20#46 

apresentaram maior massa média de  frutos de primeira (94g), 1B (149g), 1A 

(227g), 2A (359g) e 3A (448g) respectivamente (tabela 1.7). Observa-se uma 

ótima massa média dos frutos em cada categoria, determinada pela 

classificados quanto ao diâmetro. Estão acima da média comparando com 
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trabalho de Sousa (2005) que em 20 colheitas e 6 meses verificou para o 

genótipo YM FB-200 (183g) para frutos 1A e (236g) para frutos 2A. 

Frutos maiores e mais pesados são mais cotados para o mercado in 

natura, que exige frutos de maior diâmetro e de boa aparência física. Por outro 

lado é previsível que quanto maior seja a massa média, menor seja a 

quantidade de frutos produzidos, entretanto o valor por quilograma de fruto 

negociado é maior do que aqueles destinados ao mercado industrial.  

Tabela 1.7 – Massa média em gramas dos frutos de primeira (MFP), frutos 1B 
(MF1B), frutos 1A (MF1A), 2A (MF2A) e 3A (MF3A)  de 14 
genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPOS MFP MF1B MF1A MF2A MF3A 

EC RAM 94 a 133 ab 212 a 303 a 400 abc 

AP 1 88 a 134 ab 204 a 359 a 390 abc 

AR 01 87 ab 142 ab 192 a 278 a 354 cde 

AR 02 86 ab 117 b 227 a 310 a 388 abc 

MAR 20#46 86 ab 149 a 222 a 281 a 448 a 

FP 01 85 ab 126 ab 193 a 275 a 369 bcd 

RC 3 85 ab 128 ab 212 a 285 a 410 abc 

MAR 20#09 85 ab 145 a 204 a 292 a 0 f 

MAR 20#23 84 ab 139 ab 203 a 274 a 0 f 

MAR 20#03 82 ab 127 ab 225 a 316 a 370 bcd 

FB 200 80 ab 131 ab 204 a 259 a 0 f 

GA 2 79 ab 130 ab 204 a 284 a 343 de 

MAR 20#36 77 ab 136 ab 214 a 300 a 300 e 

PCF-2 67 b 124 ab 192 a 344 a 425 ab 

CV 14.187%     11.978%    12.817%    19.931% 12.838% 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5%. 

Teste Duncan. 

 

O AR-01 obteve a maior massa média total de frutos, (192g), seguido do 

MAR 20#03, (176g) (figura 1.2). Esse resultado é presumível, visto que não se 

fez polinização manual, diminuindo a quantidade de frutos e aumentando sua 

massa média. Entretanto, é importante considerar a polinização entomófila, 

normalmente resulta na produção de frutos menores em relação à polinização 
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manual, em razão do maior número de sementes proporcionado pela 

polinização manual. Medeiros (2005) observou com os genótipos EC-2-0 e 

Marília Seleção Cerrado massa média total de (196g) e (183g), 

respectivamente, após 13 colheitas, apenas 3 meses, com isso favoreceu uma 

alta massa média de frutos. Já Sousa (2005) obteve a maior massa média total 

com o genótipo Maracujá Morango (152g) seguido do PES-9 (152g), após 20 

colheitas ou 6 meses. Fortaleza (2002), analisando genótipos de maracujá 

azedo, encontrou valores de maior massa média de (137g) a (103g), bem 

inferiores aos resultados desse trabalho paro o mesmo parâmetro. 
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Figura 1.2 - Massa média total (g) dos frutos dos 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo cultivados em Brasília. Os genótipos 
são: (1) AR-01, (2) MAR 20#23, (3) AP-1, (4) GA-2, (5) EC-
RAM, (6) MAR 20#09, (7) AR-02, (8) FP-01, (9) MAR 20#46, 
(10) RC-3, (11) MAR 20#03, (12) MAR 20#36, (13) FB-200, 
(14) PCF-2. Brasília, FAL-UnB, 2007. 

 

O PCF-2 foi o que obteve maior numero de frutos produzidos, 142.791 

frutos/ha, o restante variou de 91.750 a 33.666 frutos/ha. (Figura 1.3). Mesmo 

não havendo diferença significativa no teste de Duncan, nota-se uma grande 

diferença quantitativa no número de frutos produzidos pelo PCF-2 em relação 

aos demais genótipos avaliados, conseqüentemente ele obteve a menor massa 

média.(Figura 1.2). 



 42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
il 

fr
u

to
s/

h
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Figura 1.3 - Numero total de frutos de 14 genótipos de maracujazeiro azedo no 
primeiro ano de colheita em relação a 9 meses de produção 
(kg/ha) somando 20 colheitas. Os genótipos são: (1) PCF-2, (2) 
EC-RAM, (3) FP-01, (4) AR-01, (5) MAR 20#23, (6) AR-02, (7) 
MAR 20#09, (8) FB-200, (9) MAR 20#03, (10) MAR 20#46, (11) 
AP-1, (12) GA-2, (13 ) MAR 20#36, (14) RC-3. Brasília, FAL-UnB, 
2007. 

 

O FP 01 teve a maior produção de frutos de cor amarela (12.274 kg/ha) 

com uma baixa produção de frutos rosas (216 kg/ha) e nenhum fruto roxo. O 

EC-RAM apresentou a maior produção de frutos rosas (4.569 kg/ha) e a maior 

produção de frutos roxos (2826 kg/ha), mas a segunda pior produção de frutos 

amarelos (6571 kg/ha). O genótipo RC-3 teve o pior rendimento de frutos 

amarelos (4770 kg/ha). O genótipo MAR 20#36 só teve frutos de cor amarela 

(9654 kg/ha) (tabela 1.8). Sousa observou maior produção de frutos de cor 

amarela com Redondão e YM FB-100, (20.994 kg/ha) e (20.128kg/ha) e maior 

produção de frutos rosas com MAR 20#09 e MAR 20#10, (7042 kg/ha) e (4012 

kg/ha). Abreu (2006) obteve maior produção de frutos de cor amarela, rosa e 

roxo com os genótipos EC-L-7 (14.080 kg/ha), Rubi Gigante (3.590 kg/ha) e 

Rubi Gigante (2.080 kg/ha), respectivamente. 
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 Tabela 1.8 - Produção em Kg/ha de frutos amarelos (PAM), frutos rosa (PRS) 
e produção de frutos roxo (PRX) de 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPOS PAM  PRS  PRX  
FP 01 12.274 a    216 bcd 0 c 
AR 01 12.211 a  98 cd 179 c 
AR 02 11.869 a    155 bcd 27 c 
PCF-2 11.821 a 1.695 b 543 b 

MAR 20#23 11.294 a      864 bcd 40 c 
FB 200 10.244 a  1.322 b 340 bc 

MAR 20#09 9.935 a   1.874 ab 230 bc 
GA 2 9.846 ab   4 d 0 c 

MAR 20#03 9.845 ab     306 bcd 29 c 
MAR 20#36 9.654 ab 0 d 0 c 

AP 1 9.401 ab      297 bcd 179 bc 
MAR 20#46 8.712 ab 1.234 bc 227 bc 

EC-RAM 6.571 ab   4.569 a 2.826 a 
RC 3 4.770  b      123 bcd 0 c 
C.V. 5.131 % 17.173 % 12.244 % 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste de Duncan. 

 

 

 

O PCF-2 apresentou o maior numero de frutos amarelos (118.250 

frutos/ha), representando 86.7% de frutos amarelos. Mas esses frutos tinham 

menor massa que os frutos do FP-01. O MAR 20#23 teve o segundo maior 

numero de frutos amarelos (81.417 frutos/ha), representando 90,9% de frutos 

amarelos (tabela 1.13). Todos os genótipos tiveram maior porcentagem de 

frutos amarelos, seguidos de rosas e roxos. Dos 14 genótipos, 13 tiveram mais 

de 80% de frutos amarelos. O EC-RAM foi o único que teve apenas 47,3% de 

frutos amarelos. O MAR 20#36 foi o único que apresentou 100% de frutos 

amarelos, seguido dos genótipos GA-2 com 99,9% e do AR-01 com 99,3% 

(tabela 1.14). O genótipo EC-RAM apresentou o maior número de frutos rosas 

(30.417 frutos/ha), representando 34,1% de frutos rosas (tabela 1.15). O EC-

RAM apresentou o maior numero de frutos roxos (16.375 frutos/ha), 

representando 18,5% de frutos roxos. Os genótipos MAR 20#06, GA-2, RC-3 e 

FP-01 não obtiveram frutos de casca com coloração roxa (tabela 1.16). Oliveira 

(2001) observou uma produção de 100% de frutos amarelos com IAC-273 e 

Itaquiraí. Abreu (2006) obteve o maior numero de frutos amarelos, rosas e 
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roxos com os genótipos EC-3-0 (200.254 frutos/ha), Rubi Gigante (29.189 

frutos/ha) e Rubi Gigante (17.088 frutos/ha). Já Sousa (2005) registrou o maior 

numero de frutos amarelos com YM FB-100, (170.335 frutos/ha). 

Tabela 1.9 - Número de frutos total amarelo (NFTAM) e porcentagem de frutos 
amarelos (%Am) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, 
Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPO                   NFTAM %AM 
PCF-2 118.250 a 86.65 ab 

MAR 20#23 81.417 ab 90.90 ab 
FP 01 77.792 ab 97.51 ab 

MAR 20#09 76.709 ab 83.90 b 
FB 200 75.417 ab 84.07 b 
AR 01 73.417 ab 99.33 ab 
AR 02 72.167 ab 97.69 ab 

MAR 20#03 70.042 ab 97.42 ab 
MAR 20#46 67.125 ab 83.80 b 

AP 1 64.042 ab 96.59 ab 
GA 2 63.667 ab 99.90 a 

MAR 20#36 60.317 b 100 a 
EC-RAM 44.958 b 47.26 c 

RC 3 32.375 b 96.46 ab 
C.V.                 5.555% 10.331% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste de Duncan. 

Tabela 1.10 - Número de frutos total rosa (NFTRS) e porcentagem de frutos 
rosa (%RS) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, 
FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPO                   NFTRS %RS 
EC –RAM 30.417 a 34.08 a 

PCF-2  18.292 ab 10.13 bc 
MAR 20#09 12.792 ab 15.04 b 

FB 200 10.875 ab 12.81 b 
MAR 20#46 9.708 abc 14.42 b 
MAR 20#23 6.041 bcd 8.89 bc 

AP 1 2.125 bcd 2.56 bc 
MAR 20#03 1.958 bcd 2.36 bc 

FP 01 1.834 bcd 2.49 bc 
AR 02 1.292 bcd 1.76 bc 
RC 3 1.292 bcd 3.55 bc 
AR 01 500 cd 0.54 c 
GA2 42 d 0.10 c 

MAR 20#36 0 d 0 c 
C.V.                       23.662% 20.521% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste de Duncan. 
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Tabela 1.11 - Número de frutos total roxo (NFTRX) e porcentagem de frutos 
roxo (%RX) de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, 
FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPO                   NFTRX %RX 
EC-RAM 16.375 a 18.49 a 
PCF-2 6.250 b 3.07 b 
FB 200 2.833 cd 2.68 b 

MAR 20#46 1500 bcd 1.71 b 
MAR 20#09 1083 bc 1.04 b 

AP 1 875 cd 0.83 b 
AR 02 333 cd 0.55 b 

MAR 20#23 250 cd 0.22 b 
AR 01 83 cd 0.13 b 

MAR 20#03 83 cd 0.22 b 
MAR 20#36 0 d 0 b 

GA 2 0 d 0 b 
RC 3 0 d 0 b 
FP 01 0 d 0 b 
C.V.                         19.638% 8.544% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste de Duncan. 

 

O genótipo AR-02 obteve a maior massa média de frutos amarelos 

(173g) seguido dos genótipos AR-01 (168g) e GA-2 (165g) (Tabela 1.13). O 

PCF-2 obteve a menor massa média de frutos amarelos (103g). O EC-RAM 

teve a maior massa média de frutos rosas (148g), seguido dos genótipos MAR 

20#09 (140g) e MAR 20#03 (125g). O MAR 20#09 teve maior massa média de 

frutos roxos (195g) (Tabela 1.13). Abreu (2006) registrou a maior massa média 

de frutos amarelos, rosas e roxos com os genótipos EC-3-0 (206g), Rubi 

Gigante (169g) e Rubi Gigante (181g). Sousa (2005) obteve a maior massa 

média de frutos rosas com o genótipo Gigante Amarelo (149g). 
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Tabela 1.12 – Massa média (g) dos frutos amarelos (PMA), dos frutos rosas 
(PMRS) e dos frutos roxos (PMRX) de 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPOS PMA PMRS PMRX 
AR 02 173 a 108 abc 65 abc 
AR 01 168 ab 100 abc 33 c 
GA 2 165 ab 25 bc 0 c 
FP 01 160 abc 63 abc 0 c 
RC 3 158 abc 93 abc 0 c 
AP 1 153 abcd 95 abc 118 abc 

EC RAM 148 abcd 148 a 170 ab 
MAR 20#23 143 bcd 103 abc 68 abc 
MAR 20#46 138 cd 98 abc 128 abc 
MAR 20#03 138 cd 125 ab 88 abc 

FB 200 138 cd 120 ab 55 bc 
MAR 20#36 135 cd 0 c 0 c 
MAR 20#09 130 d 140 a 195 a 

PCF-2 103 e 70 abc 105 abc 
C.V. 10.661% 2.954% 3.746% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste de Duncan. 
 

O PCF-2 teve a maior produtividade de frutos de primeira (5.760 kg/ha), 

seguido do genótipo MAR 20#46 (3.205 kg/ha) que são frutos com 

classificação considerados para a indústria, pois não são aceitos no mercado in 

natura (tabela 1.13). O genótipo PCF-2 também teve maior produtividade de 

frutos 1B (5.068 kg/ha) (tabela 1.13). A maior produtividade para os frutos 1A, 

2A e 3A foram obtidos pelos genótipos EC-RAM (5.444 kg/ha), AR-01 (2.752 

kg/ha) e GA-2 (425 kg/ha), respectivamente, (tabela 1.13), considerados no 

mercado comercial para consumo in natura. Nascimento (2003) obteve com o 

genótipo EC-2-O (28.110 kg/ha) de frutos de primeira e com genótipos F1 

(Marilia. X Roxo Australiano) (5.669 kg/ha), MSC (2.221 kg/ha) e MSC (669 

kg/ha) de frutos 1A, 2A e 3A, respectivamente. Sousa (2005) registrou com o 

genótipo Vermelhinho a maior produtividade de (10.224 kg/ha) de frutos de 

primeira em sua seleção e com o genótipo Redondão a maior produtividade de 

(1.562 kg/ha) de frutos 2A, inferior aos (2.752 kg/ha) de frutos 2A do AR-01 

deste trabalho (tabela 1.9). Segundo Abreu (2006) o genótipo Rubi Gigante 

(7.360 kg/ha) apresentou a maior produtividade de frutos de primeira. 
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Tabela 1.13 - Produtividade em kg/ha de frutos de primeira (FP), frutos 1B 
(F1B), frutos 1A (F1A), frutos 2A (F2A) e frutos 3A (F3A) de 14 
genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília. FAL-UNB, 2007. 

 GENÓTIPOS FP F1B F1A F2A F3A 
PCF-2 5.760 a 5.068 a 2.932 abc 212 d 35 c 

MAR 20#46 3.205 b 3.800 a 2.768 bc 342 d 58 c 
MAR 20#23 2.660 bc 4.440 a 4.717 ab 381 cd 0 c 
MAR 20#09 2.580 bc 4.174 a 4.777 ab 458 cd 0 c 

FB 200 2.477 bc 3.855 a 4.720 ab 854 bcd 0 c 
MAR 20#36 2.132 bcd 3.722 a 3.316 abc 472 cd 13 c 

EC RAM 2.082 bcd 4.769 a 5.444 a 1.656 ab 17 c 
MAR 20#03 1.999 bcd 3.468 ab 3.377 abc 1.231 bcd 105 c 

FP 01 1.302 bcd 4.024 a 5.007 ab 1.808 ab 350 ab 
GA 2 1.193 cd 2.736 ab 3.457 abc 2.040 ab 425 a 
AR 02 1.155 cd 3.543 a 4.300 ab 2.719 a 333 ab 
AP 1 1.057 cd 3.714 a 3.632 abc 1.378 bc 96 c 

AR 01 1.023 cd 3.525 a 4.675 ab 2.752 a 337 ab 
RC 3 826 d 1.400 b 1.627 c 892 bcd 148 bc 
CV 17.907% 16.757% 15.910% 15.906% 6.249% 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5%. 
Teste Duncan.  

 
O maior número de frutos tipo primeira (87.000), 1B (37.262), 1A 

(26.209), 2A (9.750) e 3A (1.292) foram obtidos pelos genótipos PCF-2, EC-

RAM, FP-01, AR-01 e GA-2 respectivamente (tabela 1.14). Abreu (2006) 

observou 91.285 frutos de primeira com o genótipo Rubi Gigante, 27.910 frutos 

1A com o Redondão. 
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Tabela 1.14 - Número de frutos de primeira/ha (NFP), número de frutos 1B 
(NF1B), número de frutos 1A (NF 1A), número de frutos 2A (NF 
2A) e numero de frutos 3A (NF 3A) de 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UNB, 2007. 

GENÓTIPOS NFP NF 1B NF 1A NF 2A NF 3A 
PCF-2 87.000a 39.958a 15.042ab 708d 83e 

MAR 20#46 38.459b 25.042ab 13.542ab 1.167d 125e 
MAR 20#23 32.500bc 31.500a 22.125a 1.584cd 0 f 
MAR 20#09 32.167bc 32.625a 24.167a 1.625cd 0 f 

FB 200 31.375bc 30.542a 23.959a 3.250bcd 0 f 
MAR 20#36 29.125bcd 27.292ab 15.625ab 1.583cd 42e 
MAR 20#03 24.250bcd 27.209a 16.458ab 3.875bcd 292cde 

EC RAM 23.250bcd 37.262a 25.750a 5.417abc 42 
GA 2 15.125bcd 21.125ab 18.208ab 7.959ab 1.292a 
FP 01 14.917cd 31.333a 26.209a 6.167ab 1.000ab 
AR 02 13.625cd 28.917a 21.375a 9.000a 875abcd 
AR 01 12.792cd 25.834ab 24.708a 9.750a 917abc 
AP 1 11.833d 30.542a 19.458a 4.958abc 250de 
RC 3 10.791d 11.125b 8.125b 3.208bcd 417bcde 
CV 28.378% 21.519% 20.333% 25.713% 14.456% 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância 
5%, pelo teste Duncan. 

 

As diferenças em produtividade se devem, presumivelmente, as 

seguintes causas: a) Os materiais estão sempre segregando por se tratar de 

materiais de polinização aberta, causando diferença nos diversos campos de 

produção, considerando que a propagação foi feita via sexuada por todos os 

autores mencionados; b) às diferentes condições de manejo hídrico e 

nutricional; c) às diferentes épocas de cultivo; d) à formação de mudas em 

diferentes substratos e embalagens. No presente trabalho as mudas foram 

formadas em sacos de polietileno de 1 litro e substrato: solo + adubo mineral, 

com bastante espaço para desenvolvimento radicular, enquanto outros autores 

utilizaram substrato artificial à base de vermiculita mais cascas de Pinus spp. e 

bandejas de poliestireno com 72 células, pouco espaço para desenvolvimento 

radicular, o que, de certa forma, interfere no desenvolvimento do sistema 

radicular do maracujazeiro no campo. 

Segundo DEGENHARDT et al. (2005), as correlações simples são 

utilizadas com freqüência em plantas de ciclo longo, principalmente nas 

nativas. Seu conhecimento é útil, principalmente quando há dificuldade na 

seleção de um caráter, em razão de sua baixa herdabilidade ou se este for de 
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difícil mensuração ou identificação (FALCONER, 1987). Em alguns casos, 

estas análises são consideradas suficientes para esclarecer relações entre 

caracteres de importância econômica para estas culturas. 

As correlações que se mostraram positivamente muito fortes foram; o 

número total de frutos com o número total de frutos amarelos; a produção de 

frutos tipo primeira com o número de frutos tipo primeira; a produção de frutos 

tipo 1B com o número de frutos tipo 1B; a produção de frutos tipo 1A com o 

número de frutos tipo 1A; a produção de frutos tipo 2A com o número de frutos 

tipo 2A; a produção de frutos tipo 3A com o número de frutos tipo 3A.  

As correlações que se mostraram positivamente forte foram: número de 

frutos tipo 1B com número de frutos tipo 1A; a produtividade total com as 

variáveis produção de frutos primeira, número de frutos tipo primeira, número 

de frutos tipo 1A, produção de frutos tipo 1A, número total de frutos e número 

de frutos amarelos;  a produção de frutos tipo primeira com a  produção de 

frutos tipo 1 B e o número de frutos tipo 1B; a produção de frutos tipo 1B com 

as variáveis: produção de frutos tipo 1A, número de frutos tipo primeira, número 

de frutos tipo 1A, número total de frutos, produção de frutos amarelos  e com o 

numero de frutos amarelos;  a produção de frutos 1A com as variáveis: número 

de frutos tipo 1B e 1A e número total de frutos, produtividade total e número de 

frutos amarelos; o número de frutos tipo primeira com número de frutos tipo 1B; 

o número de frutos tipo 1B com número de frutos tipo 1A e produção de frutos 

amarelos; o número de frutos tipo 1A com a produção de frutos amarelos; o 

número total de frutos com a produção de frutos amarelos; a produção de 

frutos amarelos com o número de frutos amarelos; a produção de frutos rosa 

com o número de frutos rosa; a produção de frutos roxos  com número de 

frutos roxos e o peso médio de frutos roxos; a quantidade de frutos roxos com 

porcentagem de frutos roxos. (Tabela 1.17 e Tabela 1.18), de acordo com 

Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999). 

As correlações que se mostraram negativamente muito forte foram: 

porcentagem (%) de frutos amarelos com a porcentagem (%) de frutos rosas e 

forte foram: porcentagem de frutos amarelos com 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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Tabela 1.15 - Matriz de correlação linear de Pearson para as variáveis: Produtividade total (PT), Produtividade de frutos de 
primeira (FP), Produtividade de frutos 1B (F1B), Produtividade de frutos 1A (F1A), Produtividade de frutos 2A 
(F2A), Produtividade de frutos 3A (F3A); Nº de frutos primeira (NFP), Nº de frutos 1B (NF1B), Nº de frutos 1A 
(NF1A), Nº de frutos 2A (NF2A), Nº de frutos 3A (NF3A), N° total de frutos (NFT), Peso médio de frutos de 
primeira (PMP), Peso médio de frutos 1B (PM1B), Peso médio de frutos 1A (PM1A), Peso médio de frutos 2A 
(PM2A), Peso médio de frutos 3A (PM3A) e Peso médio de frutos totais (PMT), durante 9 meses de produção 
(20 colheitas). Brasília, FAL-UnB, 2007. 

Var. FP F1B F1A F2A F3A NFP NF1B NF1A NF2A NF3A NFT PMP PM1B PM1A PM2A PM3A PMT 
PT 0,722 0,925 0,832 - - 0,724 0,932 0,824 - - 0,961 - - - - - -0,360 

FP - 0,745 0,341 -0,341 - 0,990 0,713 0,329 -0,347 - 0,851 -0,374 - - - - -0,531 

F1B - - 0,734 - - 0,736 0,982 0,719 - - 0,929 - - - - - -0,361 

F1A - - - 0,473 - 0,348 0,765 0,983 0,494 - 0,726 - - - - - - 

F2A - - - - 0,686 -0,323 - 0,471 0,984 0,673 - - - - - - - 

F3A - - - - - - - - 0,710 0,995 - - - - - - - 

NFP - - - - - - 0,713 0,343 -0,324 - 0,863 -0,457 - -0,325 - - -0,573 

NF1B - - - - - - - 0,765 - - 0,941 - - - - - -0,390 

NF1A - - - - - - - - - 0,313 0,733 - - -0,394 - - - 

NF2A - - - - - - - - - 0,713 - - - - - - - 

NF3A - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NFT - - - - - - - - - - - -0,371 - - - - -0,489 

PMP - - - - - - - - - - - - 0,442 0,362 - - 0,530 

PM1B - - - - - - - - - - - - - 0,321 - - - 

PM1A - - - - - - - - - - - - - - - - 0,433 

PM2A - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PM3A - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PMT - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 1.16 – Matriz de correlação linear de Pearson para as variáveis: Nº total de frutos amarelo (NTA), Nº total de frutos 
rosa (NTRS), Nº total de frutos roxos (NRX); Peso médio de frutos amarelos (PMFA), Peso médio de frutos 
rosa (PMRS), Peso médio de frutos roxo (PMRX); Porcentagem da produção de frutos amarelos (%PAM), 
Porcentagem da produção de frutos rosas (%PRS), Porcentagem da produção de frutos roxos (%PRX 
Porcentagem de frutos amarelos (%FAM), Porcentagem de frutos rosas (%FRS), Porcentagem de frutos roxos 
(%FRX), durante 9 meses de produção (20 colheitas).  Brasília, FAL-UnB, 2007. 

Var. NTRX PMA PMRS PMRX PA PRS PRX %PAM %PRS %PRX %FAM %FRS %FRX 
NTFA - -0,514 - - 0,680 - - - - - - - - 
NTRS 0,668 - 0,677 0,429 - 0,949 0,662 -0,734 0,805 0,562 -0,743 -0,818 0,563 
NTRX - -0,385 0,318 0,673 - 0,670 0,964 -0,729 0,640 0,832 -0,725 0,643 0,830 
PMA - - - - - - - - - - - - - 

PMRS - - - 0,330 - 0,616 - -0,394 0,465 - -0,386 0,455 - 
  PMRX - - - - 0,609 0,434 - -0,461 0,439 0,460 -0,437 0,428 0,409 

PA - - - - - - - - - - - - - 
PRS - - - - - - 0,688 -0,828 0,899 0,610 -0,822 0,895 0,600 
PRX - - - - - - - -0,802 0,689 0,921 -0,790 0,689 0,909 

%PAM - - - - - - - - -0,959 -0,862 0,995 -0,956 -0,858 
%PRS - - - - - - - - - 0,700 -0,957 0,995 0,697 
%PRX - - - - - - - - - - -0,855 0,705 0,993 
%FAM - - - - - - - - - - - -0,963 -0,859 
%FRS - - - - - - - - - - - - 0,706 
%FRX - - - - -  - - - - - - - 



 52 

CONCLUSÃO 

  
A variabilidade fenotípica dos materiais avaliados ficou evidenciada nas 

diferenças relativamente acentuadas na produtividade, massa e número de 

frutos e na coloração da casca. 

Dentre os 14 genótipos avaliados os PCF-2, EC-RAM e FP-01 foram os 

que obtiveram maior produtividade (t/ha) em 20 colheitas, superando a média 

nacional. 

A maior massa média foi dos frutos roxos, seguidos de amarelos e rosas. 

A porcentagem de frutos amarelos superou os 80% em 13 dos 14 

genótipos avaliados. Apenas o EC-RAM apresentou a porcentagem de amarelos 

abaixo de 50%. Por outro lado, o genótipo MAR 20#36 apresentou 100% de 

frutos amarelos. 

Os genótipos PCF-2, EC RAM, FP 01, AR 01 e GA 2 apresentaram o 

maior número de frutos tipo de primeira, 1B , 1A , 2A  e 3A respectivamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os materiais foram promissores para o programa de melhoramento 

genético, exceto o RC-3, que ficou longe do rendimento dos demais, mas deve-

se continuar e diversificar esta pesquisa, por exemplo: complementar a 

produtividade com a soma de mais colheitas para poder analisar mais meses de 

produção; obter a qualidade dos frutos por análises físico-químicas ex: Número 

de sementes por fruto e quantificação de sólidos solúveis totais; obter a 

produtividade com polinização artificial; implantar pesquisas com os genótipos 

em ambientes controlados e cruzamentos controlados. Tudo com o objetivo de 

complementar e confirmar os resultados apresentados. 

 



 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, S. P. M. Desempenho agronômico, características físico-químicas 

e reação a doenças em genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no 

Distrito Federal. Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

Universidade de Brasília, 2006, 109p. Dissertação de Mestrado. 

 

BANCO DE DADOS AGREGADOS DO SISTEMA INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA – SIDRA 

Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pam/ Acesso em: 

8/01/2008. 

 

DEGENHARDT, J.; DUCROQUET, J.; GUERRA, M.P.; NODARI, R.O. Variação 

fenotípica em plantas de duas famílias de meios-irmãos de goiabeira-serrana 

(Acca sellowiana Berg.) em um pomar comercial em São Joaquim-SC. Revista 

Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.27, n.3, p.462-466, 2005. 

 

DOS ANJOS, J. R. N; JUNQUEIRA, N. T. V.; CHARCHAR, M. J. A. 

Levantamento do Passsion fruit Woodiness Vírus em maracujazeiro azedo no 

Cerrado do Brasil central. In: Congresso Brasileiro de Fruticultura, 17, Belém, 

2002. Anais... Belém: SBF, 2002. p. 520. 

 

FALCONER, D.S. Introdução à genética quantitativa, Viçosa: UFV, 1987. 

279p. 

 

FORTALEZA, J. M. Influência da adubação potássica e da época de colheita 

sobre as características físico-químicas dos frutos de nove genótipos de 

maracujazeiro azedo cultivados no Distrito Federal. Brasília: Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2002. 59P. 

Dissertação de Mestrado. 

 

GOMES, F.P. Curso de Estatística Experimental. 8.ed. São Paulo: Nobel, 

1978. 430p 



 55 

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. 

 

IBGE.http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/ acessado em janeiro de 2008. 

 

JUNQUEIRA, N. T. V.; ICUMA, I. M.; VERAS, M. C. M.; OLIVEIRA, M. A. S.; 

DOS ANJOS, J. R. N. Cultura do maracujazeiro. In: Incentivos a fruticultura no 

Distrito Federal: Manual de Fruticultura. Brasília, COOLABORA, 1999. P. 42-52. 

 

LIMA, A. A.; SANTOS FILHO, H. P.; FRANCELLI, M.; SANCHES, N. F.; 

BORGES, A. L. A cultura do maracujá. Empresa Brasileira de Agropecuária. 

Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical, Brasília. 

EMBRAPA-SPI, 76p., 1994. 

 

MANICA, I. Fruticultura tropical 1. Maracujá. São Paulo: Ed. Agronômico 

Ceres, 1981. 151p. 

 

MEDEIROS, S. A. F. Desempenho agronômico e caracterização físico-

química de genótipos de maracujá-roxo e maracujá-amarelo no Distrito 

Federal. Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade 

de Brasília, 2005, 95p. Dissertação de Mestrado. 

 

MELO, K. T. Comportamento de seis cultivares de maracujazeiro-azedo 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) em Vargem Bonita no Distrito 

Federal. Brasília: Unb, 1999. 75p. Dissertação de Mestrado. 

 

NASCIMENTO, A.C. Produtividade, incidência e severidade de doenças em 

nove genótipos de maracujazeiro-azedo sob três níveis de adubação 

potássica no Distrito Federal. Brasília, 2003. 133p. Dissertação de mestrado. 

 

 

 



 56 

OLIVEIRA, A. T. Produtividade e avaliação da incidência e severidade de 

doenças em frutos de nove genótipos de maracujazeiro azedo cultivados 

sob influência de adubação potássica no Distrito Federal. Brasília: Unb, 

2001. 83p. Dissertação de mestrado. 

 

 

OLIVEIRA, J. A. Efeito dos substratos artificiais no enraizamento e no 

desenvolvimento de maracujazeiro azedo e doce por estaquia. Brasília: 

UnB. 2000. 71p. Dissertação de mestrado. 

 

RANGEL, L.E.P. Desempenho agronômico de nove genótipos de 

maracujazeiro-azedo cultivados sob três níveis de adubação potássico no 

Distrtito Federal. Brasília, Universidade de Brasília, 2002. 45p. Dissertação de 

Mestrado. 

 

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. 

 

VALLINI, P. C.; RUGGIERO, C.; LAM SÁCHEZ, A.; FERREIRA, F. R. Studies 

on the flowering period of yellow passion fruit Passiflora edulis f. flavicarpa 

Deg. In the region of jaboticabal, São Paulo. Acta Hortculturae, Leuven, v. 57, p. 

233-235, 1976. 

 

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. 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VERRUGOSE (Cladosporium 

herbarum LINK) EM FRUTOS DE 14 GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 

FEDERAL. 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VERRUGOSE (Cladosporium herbarum 

LINK) EM FRUTOS DE 14 GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO 

CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira. Marcelo Alves de Figueiredo Sousa.  

 

  

RESUMO – Neste trabalho objetivou-se avaliar a incidência e a severidade da 

verrugose. O experimento foi desenvolvido na área experimental da fazenda 

Água Limpa pertencente a UnB, Brasília-DF. Utilizou-se o delineamento de 

blocos casualizados com quatro repetições, 14 tratamentos (genótipos), 8 

plantas úteis por parcela. Foram avaliados os 14 genótipos: [PCF-2, EC-RAM, 

MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-02, 

YM FB-200, FP-01, RC-3, GA-2, AP-1]. Em abril, maio e junho de 2007 (7 a 9 

meses após o plantio) foram realizadas, na colheita, avaliações de incidência e 

severidade para a verrugose. Para a avaliação foi considerado o número de 

lesões na casca do fruto. A incidência e severidade de verrugose nos frutos 

apresentaram diferenças para os meses avaliados. Sob condições de campo o 

genótipo GA-2 foi moderadamente susceptível. Os genótipos YM FB-200 e MAR 

20#23 foram altamente susceptíveis a verrugose (Cladpsporium herbarum), 

enquanto que os demais genótipos foram susceptíveis. Deve-se continuar com 

novas avaliações, sob condições controladas (casa-de-vegetação) e com uso de 

isolados do fungo em inoculações artificiais com objetivo principal de seleção de 

plantas individuais resistentes à doença.  

 

 

PALAVRAS – CHAVES: Passiflora edulis, Cladosporium herbarum, incidência, 

severidade, épocas, genótipos. 
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INCIDENCE AND SEVERITY OF SCAB (Cladosporium herbarum LINK.) IN 

FRUITS OF 14 PASSION FRUIT GENOTYPES CULTIVATED IN DISTRITO 

FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

 

ABSTRACT - This work was carried to evaluate incidence and severity of fruit 

scab. The experiment was developed in the experimental area of University of 

Brasilia's Água Limpa Farm, Brasilia-DF. A design with randomized blocks with 

four repetitions, 14 treatments (genotypes) and 8 plants per plot was used. 

Fourteen genotypes were assessed: [PCF-2, EC-RAM, MAR 20#03, MAR 

20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR 01, AR 02, YM FB 200, FP-

01, RC-3, GA-2, A-1]. In April, May and June 2007 (7 to 9 months after planting) 

evaluations were carried during harvest, to assess incidence and severity for fruit 

scab. For this evaluation it was considered the number of wounds on the fruits 

peel. The incidence and severity of scab in fruits showed differences for the 

months evaluated. Under field conditions, genotype GA-2 was moderately 

susceptible. Genotypes YM FB-200 and MAR 20#23 were highly susceptible to 

fruit scab (Cladpsporium herbarum), meanwhile the other genotypes were 

susceptible. New evaluations must be carried on, under controlled conditions 

(greenhouse) and with fungal isolates in artificial inoculation with the primary 

objective of selection of individual plants resistant to the disease.  

  

  

KEY WORDSS: Passiflora edulis, Cladosporium herbarium, incidence, severity, 

periods, genotypes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O maracujazeiro (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma fruteira tropical 

cultivada de norte a sul do Brasil, possui entre 550 a 600 espécies, das quais 

150 são nativas do Brasil e mais de 60 produzem frutos aproveitados com 

alimento. Seu fruto apresenta excelentes qualidades nutritivas, sendo rico em 

minerais e vitaminas, principalmente A e C, o suco possui aroma e sabor exótico 

e agradáveis bem pronunciados, além de possuir qualidades farmacológicas, 

como a produção de maracujina, passiflorina e calmofilase, de amplo uso como 

sedativo e antiespasmódicos (LIMA et al., 1994; MELO, 1999). 

Com o desenvolvimento da cultura do maracujazeiro a partir dos anos 70, 

as áreas cultivadas foram aumentadas sem obedecer a um sistema de plantio 

que observasse os cuidados necessários com a introdução de materiais e 

disseminação de doenças. Isso ocasionou um aumento dos problemas 

fitossanitários na cultura, e muitos deles ainda estão sem controle eficiente. 

Segundo Junqueira et al. (1999) e Nascimento et al. (2003), várias 

doenças atacam o maracujazeiro azedo no Cerrado sendo que a antracnose, a 

cladosporiose, a septoriose, a bacteriose, a seca das ramas, a podridão de 

raízes, nematóides e morte prematura são as mais importantes. 

Das 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 herbarum e 

tem provocado, ultimamente, sérios prejuízos nas lavouras, especialmente no 

período de fevereiro a maio. Destas, segundo Nascimento et al. (2003) a 

verrugose (Cladosporium herbarum) e a antracnose (Colletotrichum 

gloeosporioides) são as principais doenças de frutos de maracujazeiro azedo 

nos cerrados. 

Esta doença, causada pelo fungo Cladosporium herbarum, exerce a sua 

ação destrutiva nas folhas, ramos e frutos, que se tornam imprestáveis para o 

comércio de frutas frescas. Nas folhas, os sintomas manifestam-se por lesões 

circulares medindo 3 a 5 mm. Inicialmente, nota-se um halo amarelo e, com a 

evolução da doença, os tecidos ficam necrosados, de cor marrom-avermelhada 

e tendem a cair, deixando perfurações na folha. Nas épocas mais frias, as folhas 
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podem ficar enroladas e quebradiças. Nos ramos, as lesões são longitudinais, 

formando uma rachadura de cor marrom, assemelhando-se a uma canoa. Nos 

frutos, os sintomas começam com uma descoloração dos tecidos que se tornam 

aquosos. Em seguida, com o secamento desses tecidos, aparecem formações 

do tipo cortiça, que se juntam em diversas áreas do fruto e formam verrugas 

salientes. As lesões limitam-se apenas à casca, não causando nenhum 

apodrecimento interno na polpa dos frutos. A doença ocorre com maior 

freqüência nos tecidos novos, sob temperaturas amenas, variando de 15°C a 

22°C (FILHO et al., 2002). 

Na prática, o fruto do maracujá é colhido, geralmente, quando já caiu, 

com idade de 80 dias após a antese. O fruto neste estado encontra-se 

senescente e tende a murchar rapidamente. (RUGGIERO, 1996). 

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 experimento foi avaliar a incidência e severidade da 

verrugose (Cladosporium herbarum LINK ) em frutos de 14 genótipos de 

maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) cultivados no Distrito 

Federal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na fazenda Água Limpa, situada na Vargem 

Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito Federal e pertencente à Universidade 

de Brasília (UnB), 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 2.1 - Dados da Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa da 
Universidade de Brasília dos meses de Abril, Maio e Junho do ano 
de 2007. 

ANO 

2007 

Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Mínima (ºC) 

Precipitação 

(mm) 

Umidade 

relativa (%) 

Radiação 

(Ly) 

 Média Média Total Média Média 

Abril 28,2 14,2 88,1 79,4 322,5 

Maio 27,4 11,2 1,3 72,8 339,6 

Junho 26,9 9,0 0,0 68,9 341,8 

 

 Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com 14 genótipos, 8 plantas 

por parcela com 4 repetições, teve a suplementação de irrigação. Testaram-se 

os seguintes genótipos. 
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Tabela 2.2 - Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no Distrito Federal na 
Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 
2007. 

GENÓTIPOS 

AR-01 

AR-02 

MAR 20#03 

MAR 20# 09 

MAR 20#23 

MAR 20#36 

MAR 20#46 

Yellow Máster FB-200 

EC-RAM 

RC-3 

PCF-2 

AP-1 

GA-2 

FP-01 

 

 

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

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

massal de plantios comerciais contendo nove materiais superiores, 

considerando os aspectos de produtividade, qualidade de frutos e resistência 

aos fitopatógenos, trazidos do município de Araguari - Minas Gerais conforme 

descrito na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Genótipos cultivados em pomares comerciais no município de 
Araguari (MG) utilizados na seleção massal na Fazenda Água 
Limpa (FAL) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
(FAV) da Universidade de Brasília (UnB), 2007. 

 
1 Maguary `Mesa 1` 

2 Maguary `Mesa 2` 

3 Havaiano 

4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 

5 Seleção DF 

6 EC-2-O 

7 F1 (Marília x Roxo Australiano), 

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

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

x Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)]. 

 

 

 

 Os materiais utilizados nesse experimento denominados, Yellow Máster 

FB-200, AR 01, AR 02, AP 1, EC-RAM, GA 2, FP 01 e PCF-2, foram obtidos 

conforme o descrito na tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Procedência de 8 genótipos de maracujazeiro–azedo avaliados no 
Distrito Federal, Fazenda Água Limpa (FAL) da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) da Universidade de 
Brasília (UnB), 2007. 

Genótipos Origem 

Yellow Máster FB-
200  

Cultivar comercial; 

AR-01 Híbrido (RC1) de polinização controlada entre as 
cultivares Marília x Roxo Australiano retrocruzado para 
Marília, ou seja, F1 x Marília; 

AR-02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de 
uma população de Roxo Australiano. 

AP-1 Cultivar obtida do cruzamento entre tipos de maracujá-
amarelo de alta produtividade, selecionados em pomar 
comercial. 

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

GA-2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente 

FP-01 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção individual, 
com características de tolerância a fotoperíodos 
menores. 

PCF-2 P. edulis f. flavicarpa x P. setacea, geração RC 3 

 

 

O experimento foi instalado em solo Latossolo Vermelho-Amarelo, fase 

argilosa, profundo, boa drenagem. As mudas foram obtidas por meio de 

semeadura no dia 10 de junho de 2006 com a utilização de sacos plásticos de 

volume de 1 litro contendo terra peneirada, sob casa de vegetação localizada na 

Fazenda Água Limpa. As mudas foram transplantadas para o campo em 10 de 

Setembro de 2006 com adubação de 700 g de Superfosfato simples por cova.  

A suplementação de água foi feita via sistema de irrigação, sendo 

realizada da seguinte forma: 7 horas de irrigação e um turno de 2 dias. A média 

de 1,8 litros por metro linear por hora. Foram realizadas adubações seqüenciais 

de cobertura com 70 g de KCl e 30 g de Sulfato de Amônio nos dias 25 de 

Outubro de 2006, 24 de Dezembro de 2006 e 10 de Janeiro de 2007, 

respectivamente. Nos dias 11 e 21 do mês de Abril de 2007 foram realizadas 

outras duas adubações com 100 g de KCl, 100 g de Sulfato de Amônio e 100 g 
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de Superfosfato simples por cova, em círculo, à distância aproximada de 50 cm 

do colo da planta, superficialmente. Nos dias 16 de outubro, 07 e 21 de 

novembro e 05 e 13 de dezembro foram realizadas adubações de cobertura. Foi 

feita uma adubação foliar com 04/16/16 NPK+ micro, aplicada com bomba 

costal, na dosagem de 600 mL em 20 litros de água, totalizando 140 litros de 

calda para todo o experimento. Foi realizada uma pulverização de 15 mL de 

Deltametrina, em 24 de dezembro de 2006. Aplicou-se Glifosato (no meio das 

linhas) e 150 mL + 50g de uréia. No dia 22 de setembro de 2007, foi inserido 

calcário dolomítico, 1000 kg/ha. 

O controle de plantas daninhas na linha com Glifosato foi feito com 

aplicação de 4 bombas costais com a dosagem: 250 mL do herbicida + 70 g de 

Uréia por bomba, totalizando 80 litros de calda, 1 litro de herbicida e 280 g de 

Uréia. Para o controle de ácaro utilizou acaricida: Abamectina 200 mL por 100 

litros de água com 1000 litros de calda. A aplicação foi realizada em 17 de 

outubro de 2007. 

A lavoura foi conduzida utilizando o sistema de sustentação de espaldeira 

vertical, com os mourões distanciados de 6 m e 2 fios de arame liso um a 2 m de 

altura e outro a 1,50 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. 

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.  

 Não se realizou polinização artificial para aumentar a frutificação. As 

colheitas foram realizadas nos meses de abril a junho. Os frutos colhidos eram 

levados para um armazém onde primeiramente fazia a classificação agronômica 

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 Abril de 2007 e finalizando no 

dia 27 de junho de 2007. Utilizando inoculo natural. 

O grau de resistência aos fungos (Cladosporium herbarum) foi obtido 

utilizando a escala de notas relatada por Junqueira et al. (2003) (tabela 2.5), 
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onde nota 1: os frutos não apresentaram sintomas de doenças, sendo o 

genótipo considerado resistente (R); nota 2: os frutos apresentavam até 10% do 

superfície coberta, com lesões, sendo o genótipo considerado moderadamente 

resistente (MR); nota 3: os frutos apresentavam de 11% a 30% da superfície 

coberta por lesões, sendo o genótipo considerado susceptível (S) e nota 4: os 

frutos apresentavam mais de 31% da superfície coberta por lesões, sendo o 

genótipo considerado altamente susceptível. 

 

 

Tabela 2.5 – Notas e Sintomatologia visual utilizada para análise dos frutos de 
genótipos de maracujazeiro-azedo, proposta por Junqueira et al., 
(2003). Brasília, FAL, 2007. 

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) 

 

 

Sousa (2005) propôs duas modificações nesta escala, que foi utilizada 

nesse trabalho: 1) a classe considerada moderadamente resistente alterou para 

moderadamente susceptível, sem alterar as porcentagens de lesões; 2) alterou a 

porcentagem de lesões por número de lesões. Desta forma, o grau de 

resistência ao fungo (Cladosporium herbarum) para cada fruto amostrado, foi 

obtido utilizando a escala de notas: nota 1: 0 -1 lesão, Resistente (R); nota 2: 

Maior que 1 < 5  lesões, moderadamente susceptível (MS); nota 3: os frutos 

apresentam mais que 5 e menos do que 10 lesões, susceptíveis (S); e nota 4: os 

frutos que apresentam mais que 10 lesões, altamente susceptíveis (AS). 

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

comparação das médias através do teste de Duncan ao nível de 5% de 
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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). 



 69 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os genótipos avaliados não mostraram diferenças significativas quanto a 

incidência e severidade da verrugose, o mesmo ocorreu na avaliação dos 

genótipos em quatro diferentes épocas. 

Houve efeito significativo de épocas de avaliação na incidência e 

severidade de verrugose nos genótipos avaliados, apresentando a época de 

Abril (primeira avaliação), com maior severidade 15,28 (numero de lesões), 

diferindo significativamente das outras duas épocas, que apresentaram 

severidade de 4,43 e 4,16 respectivamente (tabela 2.6). A maior incidência 

também foi observada em Abril de 93,73% diferindo significativamente das 

outras duas épocas, que apresentaram 75,02% e 72,32% (Tabela 2.6).   

 

 

Tabela 2.6 – Severidade e incidência de verrugose em frutos de 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, sob diferentes épocas de avaliação. Brasília, 
FAL-UnB, 2007. 

ÉPOCA 
SEVERIDADE 

(n° de lesões) 

INCIDÊNCIA 

(%) 

Abril (0)             15,28 a 93,73 a 

Maio (40) 4,43  b 75,02 b 

Junho (80) 4,16  b 72,32 b 

C.V. 5,552 % 6,937% 

*Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem 
significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste Duncan. Épocas: 0 (dia 
após a primeira avaliação); 40 (dias após a primeira avaliação) e 80 (dias após a 
primeira avaliação). Incidência: % de frutos com lesões. Severidade: % da 
superfície do fruto coberta com lesões. 

 

Nota-se um decréscimo da incidência e severidade ao longo do período 

analisado, mesmo não havendo controle químico ou de qualquer outra natureza 

para o controle de verrugose. Este decréscimo ocorreu provavelmente pela 

diminuição das precipitações, que no mês de abril quando foi realizada a 

primeira coleta de dados, foi de 88,1 mm de chuva. Já no mês seguinte em 
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maio, data da segunda coleta, foi de apenas 1,3 mm de chuva. Já no mês de 

junho, data da ultima coleta de dados não foi registrada precipitação 

pluviométrica. Conseqüentemente ocorreu diminuição da umidade, fazendo com 

que ocorresse menor taxa de multiplicação do fungo, menor pressão de inóculo, 

causando menor disseminação da doença. 

 Apesar de não haver diferença significativa da severidade de verrugose 

entre genótipos, pelo teste de F, verifica-se uma diferença numérica 

considerável de 178% do mais suscetível, FB-200 em relação ao menos 

suscetível, GA-2. (Tabela 2.7). Mostrando que o genótipo GA-2, que foi o que 

apresentou melhores resultados de resistência a verrugose, mesmo não 

diferindo pelo teste de análise de variância, foi promissor para a continuidade da 

pesquisa, sendo ele na pesquisa superior aos demais genótipos analisados. 

É bom destacar que o genótipo GA-2, um dos genótipos estudados, é um 

dos progenitores de cultivares híbridas como BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro 

Vermelho.  A cultivar BRS Sol do Cerrado (Registro Nacional de Cultivares do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA com número 21716), 

que foi obtido com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e 

obtenção e avaliação de híbridos intra-especificos, derivado das matrizes 

Seleção GA-2 e MA(matriz derivada da seleção Redondão). A cultivar BRS Ouro 

Vermelho (Registro Nacional de Cultivares-MAPA com número 21713) foi obtido 

com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e obtenção e 

avaliação de híbridos intra-especificos, derivado das matrizes selecionadas (Cv. 

Sul Brasil Marília x Seleção de Passiflora edulis Roxo) F1 x matriz derivada do 

GA-2. 
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Tabela 2.7 – Severidade de verrugose em numero de lesões, notas e grau de 
resistência (GR) em frutos de 14 genótipos de maracujazeiro-
azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. 

GENÓTIPOS 
SEVERIDADE          

(n° de lesões) 

NOTA 

           

G.R. 

 

YM FB-200                13,48   4 AS 

MAR 20#23 10,37  4 AS 

MAR 20#09 9,99  3 S 

MAR 20#46 9,55  3 S 

MAR 20#36 9,23  3 S 

AR-02 8,47  3 S 

MAR 20#03 8,34 3 S 

AR-01 6,86  3 S 

EC RAM 6,48  3 S 

AP-1 6,25  3 S 

FP-1 6,13  3 S 

PCF-2 6,03  3 S 

RC-3 5,48  3 S 

GA-2 4,84  2  MR 

C.V. 18.340 %   

 

 Abreu (2006), na época de fevereiro (primeira avaliação) apresentou as 

menores porcentagens de severidade e incidência à verrugose de 2,46% e 

48,00%, respectivamente.  

Sousa (2005), na época de fevereiro (primeira avaliação) obteve para 

severidade e incidência à verrugose, 2,60% e 53,57%, respectivamente, com os 

seus melhores genótipos avaliados. Nas quatro épocas avaliadas por ele os 

frutos apresentaram até 10% da superfície dos frutos com lesões, sendo 

considerados moderadamente susceptíveis (MS), de acordo com a escala 

diagramática proposta por Junqueira et al., (2003) com as alterações proposta 

por Sousa (2005). 
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Tabela 2.8 - Incidência (%) de Verrugose em frutos de 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. 

GENÓTIPOS INCIDÊNCIA 
(%) 

MAR 20#36 90,83  
AR-01 88,06  
FB-200 83,61  
AP-1 83,09  
FP-1 81,94  

MAR 20#03 81,67  
MAR 20#23 79,79  

GA-2 79,76  
PCF-2 79,167  

MAR 20#09 78,33  
RC-3 78,33  

MAR 20#46 75,83  
AR-02 74,86  

EC-RAM 69,72  
C.V. 19.655% 

*Médias seguidas com a mesma letra nas colunas não diferem 
significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan. 

 

Miranda (2004), trabalhando com 50 genótipos, sob condições de campo, 

observou que todos foram moderadamente resistentes (MR) a verrugose, ou 

seja, com uma taxa inferior a 10% da superfície de frutos coberta com lesões. 

Oliveira (2001) encontrou para o mês de março uma taxa de incidência de 

71,46% e severidade de 11,73% e para o mês de abril 53,46% e 4,88%, inferior 

ao encontrado neste trabalho, uma das causas possíveis foi o modo de 

determinação do grau de resistência da doença, uma vez que é feita por 

observação do avaliador, outra foi que os piores genótipos avaliados tiveram 

elevada área lesionada, elevando a média de lesão dos genótipos. 

Nascimento (2003) no mês de março, segunda avaliação, observou uma 

taxa inferior de 0,96% da superfície de frutos coberta com lesões de verrugose 

no genótipo Redondão. Oliveira (2001) encontrou uma taxa superior de 11,07% 

avaliando frutos do mesmo genótipo nos meses de março e abril.  

Apesar de não haver diferença significativa na interação genótipos x 

épocas, os valores dos genótipos nas épocas foram expressivos, com maior 

severidade e incidência na época 0, bem maiores que os resultados obtidos nas 

outras duas épocas, podendo ser observados na (Tabela 2.9) e (Tabela 2.10). 
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Como explicado anteriormente este decréscimo ocorreu devido, entre 

outros, provavelmente pela diminuição das precipitações pluviométricas, que no 

nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho foram de 251,7 mm; 

237,0 mm; 19,3 mm; 88,1 mm; 1,3 mm; 0 mm, respectivamente. Nos meses de 

abril, maio e junho foi realizada a primeira, segunda e terceira coletas de dados 

respectivamente. Conseqüentemente ocorreu diminuição da umidade, fazendo 

com que ocorresse menor taxa de multiplicação do fungo, menor pressão de 

inóculo, e consequentemente menor disseminação da doença. 

 

Tabela 2.9 – Severidade de verrugose nas três épocas de avaliação em frutos 
de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 
2007. 

GENÓTIPOS 
SEVERIDADE 
(n° de lesões) 

 SEVERIDADE 
(n° de lesões) 

 SEVERIDADE 
(n° de lesões) 

 

Época 0  Época 40  Época 80  
GA-2 5,7 S 4,2 MS 4,6 MS 

MAR 20#36 17,9 AS 5,0 S 4,8 MS 
AR-02 11,3 AS 8,5 S 5,6 S 
AR-01 11,0 AS 3,0 MS 6,5 S 

MAR 20#09 20,5 AS 5,8 S 3,7 MS 
MAR 20#03 13,9 AS 6,5 S 4,7 MS 
YM FB-200 21,2 AS 11,0 AS 8,2 S 
MAR 20#23 23,8 AS 3,9 MS 3,4 MS 

AP-1 12,8 AS 1,6 MS 4,3 MS 
RC-3 10,2 AS 2,3 MS 4 MS 
PCF-2 12,2 AS 4,1 MS 1,8 MS 

EC-RAM 16,4 AS 1,5 MS 1,5 MS 
MAR 20#46 24,8 AS 2,3 MS 1,6 MS 

FP-01 12,3 AS 2,4 MS 3,6 MS 

Épocas: 0 (0 dia após a primeira avaliação); 40 (40 dias após a primeira 
avaliação) e 80 (80 dias após a primeira avaliação). 
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Tabela 2.10 – Incidência de verrugose nas três épocas de avaliação em frutos 
de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 
2007. 

GENÓTIPOS 
Incidência (%) Incidência (%) Incidência (%) 

Época 0 Época 40 Época 80 
GA 2 90,83 76,70 71,79 

MAR 20#36 97,50 87,50 87,50 
AR 02 88,89 71,10 64,58 
AR 01 72,50 80,00 87,50 

MAR 20#09 95,00 75,00 65,00 
MAR 20#03 95,00 70,00 80,00 
YM FB 200 90,00 87,50 73,33 
MAR 20#23 92,50 82,50 64,38 

AP 1 69,45 70,00 86,67 
RC 3 90,00 70,00 75,00 

PCF-2 97,50 85,00 55,00 
EC RAM 92,50 50,00 66,67 

MAR 20#46 97,50 70,00 60,00 
FP 01 71,88 75,00 75,00 

Épocas: 0 (dia após a primeira avaliação); 40 (dias após a primeira avaliação) e 
80 (dias após a primeira avaliação). 

 

As equações de regressão para a severidade (nota) e incidência (%) a 

verrugose ao longo das 3 épocas, tiveram um comportamento do tipo linear com 

um decréscimo médio de 12,47% e 11,76%, respectivamente, do primeiro para o 

segundo período e assim sucessivamente. (Figuras 2.1 e 2.2). Abreu (2006) 

encontrou um crescimento médio de 1,12% e 9,48%. 

Apesar de afetar o aspecto visual dos frutos de maneira negativa, 

reduzindo a atratividade para o comércio dos frutos in natura, a verrugose não 

afeta a qualidade do suco (Santos et al., 1999). 

De acordo com a classificação de intensidade da correlação de 

Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999), houve uma 

correlação positiva média entre incidência a verrugose com severidade da 

verrugose. Oliveira (2001), Sousa (2005) e Abreu (2006) com experimentos em 

campo, sem aplicação de defensivos, também encontraram uma correlação 

positiva média entre incidência e severidade da verrugose (Tabela 2.11). 
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Tabela 2.11 - Matriz de correlação linear para as variáveis: incidência de 

verrugose e severidade de verrugose. Brasília, FAL-UnB, 2007. 

VARIÁVEIS SEVERIDADE DE 

VERRUGOSE 

INCIDÊNCIA DE 

VERRUGOSE 

SEVERIDADE DE 

VERRUGOSE 

- 0,5157 

INCIDÊNCIA DE 

VERRUGOSE 

- - 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

.



 76 

91,06
80,35

69,64

y = -0.2677723x+91.068155 

R2 = 0.8430

0

20

40

60

80

100

0 40 80

Época (dias)

In
ci

d
ên

ci
a 

d
e 

ve
rr

u
g

o
se

 

  Figura 2.1 – Incidência de verrugose, quanto a época, em frutos de 
maracujazeiro-azedo de 14 genótipos, Brasília, FAL-UnB, 2008. 
Os valores de incidência são dados por porcentagem (%). Nas 
épocas *(dias após a primeira avaliação) *0= 4/04/07; *40 = 
16/05/07 e *80 = 27/06/07. 
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Figura 2.2 – Severidade de verrugose (% da superfície do fruto coberto com 
lesões), nas épocas *(dias após a primeira avaliação) *0= 4/04/07; 
*40 = 16/05/07 e *80 = 27/06/07. 
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CONCLUSÃO 

 
A variabilidade fenotípica dos materiais avaliados ficou evidenciada na 

ocorrência dos três diferentes graus de susceptibilidade (altamente susceptíveis, 

susceptíveis e moderadamente susceptíveis). 

Os Genótipos YM FB-200 e MAR 20#23 foram altamente susceptíveis 

(AS) quanto à severidade à verrugose.  

Os genótipos MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 20#36, MAR 20#46, EC-

RAM, RC-3, AR-01, AR-02, RC-3, AP-1, PCF-2 foram susceptível (S) e o 

genótipo GA-2 foi moderadamente susceptível (MS), portanto pode ser 

considerado como promissor para o programa de melhoramento genético que 

visa a obtenção de genótipos resistentes a verrugose (Cladosporium herbarum). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante salientar que a pesquisa foi conduzida sem o uso de 

defensivos agrícolas e que foi contribuidora para selecionar genótipos mais 

resistentes, porém deve-se continuá-la, complementando com avaliação em 

casa de vegetação com clones de plantas do campo e com o uso de inóculo 

artificial, necessário para que possa minimizar os efeitos do ambiente, que foram 

as causas mais prováveis no recuo drástico da doença, dentre a primeira 

avaliação e às demais. 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VIROSE DO ENDURECIMENTO 

DOS FRUTOS EM FOLHAS DE 14 GENÓTIPOS DE 

MARACUJAZEIRO-AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO 

FEDERAL 
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INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DA VIROSE DO ENDURECIMENTO DOS 

FRUTOS EM FOLHAS DE 14 GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO 

CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa.  

 

  

RESUMO – A virose do endurecimento dos frutos (VEF) é considerada 

economicamente a mais importante virose no maracujazeiro (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Den) por causar grandes danos a planta e aos frutos, 

tornando-os impróprios para o consumo. O experimento foi realizado na 

Fazenda Água limpa, pertencente a Universidade de Brasília (Unb) e objetivou 

avaliar a incidência e severidade da virose do endurecimento dos frutos (VEF) 

em folhas de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo cultivados no Distrito 

Federal. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados com quatro 

repetições, 14 tratamentos (genótipos), 8 plantas úteis por parcela, 1111 

plantas/ha. Os genótipos utilizados foram: [PCF-2, EC-RAM, MAR 20#03, MAR 

20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR-01, AR-02, YM FB-200, FP-

01, RC-3, GA-2, AP-1]. Foram avaliadas a incidência (numero de folhas com a 

doença) e a severidade (nível de mosaico, bolhosidade e deformações nas 

folhas de acordo com a escala diagramática 1) nos meses de  julho, setembro, 

outubro e novembro. Todos os genótipos, de acordo com o grau de resistência, 

foram considerados moderadamente susceptíveis  sob condições de campo, 

devendo ser utilizados em novas avaliações, sob condições controladas (casa-

de-vegetação) e com uso de isolados do fungo em inoculações artificiais com 

objetivo principal de seleção de plantas individuais resistentes à doença. 

 

 

PALAVRAS – CHAVES: Passiflora edulis, resistência, genótipos, virose.  

 

 

 

 



 84 

INCIDENCE AND SEVERITIES OF WOODINESS VIRUS IN LEAVES OF 14 

SOUR PASSION FRUIT GENOTYPES CULTIVATED IN DISTRITO FEDERAL.  

Thales Eduardo de Godoy Maia, José Ricardo Peixoto, Nilton Tadeu Vilela 

Junqueira, Marcelo Alves de Figueiredo Sousa. 

 

 

ABSTRACT - The woodiness virus (Cowpea aphid-borne mosaic virus) is 

considered the economically most important virus disease of Passion fruit 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Den) for causing great damage to plant and 

to fruits, turning them unfit for consumption. The experiment was carried on at 

University of Brasilia's Água Limpa Farm, and had the objective of evaluating 

incidence and severities of woodiness virus in leaves of 14 sour passion fruit 

genotypes cultivated in Distrito Federal. A design with randomized blocks with 

four repetitions, 14 treatments (genotypes), 8 plants per plot and 1,111 

plants/ha was used. The genotypes used were: [PCF-2, EC-RAM, MAR 20#03, 

MAR 20#09, MAR 20#23, MAR 20#36, MAR 20#46, AR 01, AR 02, YM FB 200, 

FP-01, RC-3, GA-2, A-1]. The incidence (amount of sick leaves) and severity 

(level of mosaic, blisters and malformation of the leaves according 

to diagrammatic scale 1) were analyzed in July, September, October and 

November. All genotypes were considered moderately susceptible under field 

conditions. These genotypes must be used in new evaluations, under controlled 

condition (greenhouse) and with fungal isolates in artificial inoculation with the 

primary objective of selection of individual plants resistant to the disease.  

  

 

KEYWORDS: Passiflora edulis, resistance, genotypes, viruses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o Brasil destaca-se como maior produtor e maior consumidor 

de maracujá do mundo, com uma produção em 2006, de 615.196 t., obtida em 

uma área de 45.327ha. Mesmo com um aumento de produtividade nos últimos 

anos ainda é considerada baixa, de 13 t/ha (Banco de Dado do IBGE, 2008). Isto 

se deve ao fato que, a cultura do maracujá, é afetada por diversas moléstias, 

onde os agentes causais são fungos, bactérias, nematóides, vírus e fitoplasmas. 

Os três primeiros grupos são passiveis de controle por produtos químicos ou 

praticas culturais. Já os vírus e fitoplasmas, sempre foram encarados com 

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). 

Uma anomalia conhecida na Austrália é o “woodiness” do maracujazeiro, 

desde o relato de Cobb (1901), que foi posteriormente estudada por Noble 

(1928) e (1938) e Magee (1948). Quando McNight (1953) investigou o 

“woodiness” que ocorria em New South Wales, percebeu que este era diferente 

daquele descrito anteriormente em Victoria. Posteriormente, os trabalhos de 

Taylor (1959) e Taylor e Kimble (1964) vieram esclarecer esta contradição, 

demonstrando que o “woodiness” da região de Victoria era causado pelo vírus 

do mosaico do pepino (CMPV), enquanto aquele que ficava nas zonas mais ao 

norte foi causado pelo PWV. 

Desde o seu primeiro relato, em 1977, até a década de 80, o PWV esteve 

praticamente restrito às regiões produtoras do Nordeste. Mais recentemente, foi 

detectado em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Distrito Federal, Goiás e 

Paraná. (Barbosa & Filho, 2002). Até o inicio da década de 90, acreditava-se 

que era a única espécie de Potyvírus causadora de endurecimento dos frutos 

em maracujazeiro. Entretanto, estudos demonstraram que na África do sul a 

doença é causada por uma estirpe do (Cowpea aphid-borne mosaic vírus -

CABMV) (Sithole-Niang et al.,1996, citado por Viana, 2007). Estirpes ‘típicas” do 

CABMV infectam caupi, feijoeiro comum e outras espécies de leguminosas, mas 

não infectam o maracujazeiro (Ribeiro et al. 2000). No Brasil, historicamente, 

isolados virais que causam endurecimento dos frutos em maracujazeiro, têm 
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sido identificados com base em características biológicas e sorológicas (Inoue et 

al.,1995; Costa, 1996). Entretanto, estudos recentes com base em análises 

comparativas da seqüência de nucleotídeos do gene e de aminoácidos do 

peptídeo da capa protéica do PWV demonstraram que este possui alta 

identidade com o (South Africam passiflora vírus – SAPV) e o (Cowpea aphid-

borne mosaic vírus -CABMV) (Braz  et al., 1998). A identidade apresentada entre 

os isolados brasileiros do PWV e o CABMV é superior a mínima necessária para 

agrupar estes vírus na mesma espécie de Potyvirus, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Internacional Committee of Vírus Taxonomy (Van 

Regenmortel et al., 2000). Dessa forma, o CABMV pode ser considerado como a 

principal espécie de Potyvirus causadora de endurecimento dos frutos do 

maracujazeiro no Brasil. 

A transmissão natural do CABMV em campo ocorre por meio de afideos, 

principalmente pelas espécies Myzus persicae Sulz. e Aphis gossypii Glover 

(Chagas et al., 1981). A relação vírus-vetor é do tipo não persistente (Taylor & 

Greber, 1973). Até o momento não se tem relatos de transmissão por sementes 

em espécies de maracujazeiro, mas o PWV foi transmitido por sementes de 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) (Costa, 1985, citado por Viana, 2007). 

Segundo Nascimento et al., (2003) em virtude da alta incidência com que 

o vírus do endurecimento dos frutos vem ocorrendo, a cultura vem se tornando 

anual. Alem disso, dependendo da fase da cultura em que infectam, a perda na 

produção e relativamente alta. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência e severidade 

da virose do endurecimento dos frutos causada pelo (Cowpea aphid-borne 

mosaic vírus – CABMV) em folhas de 14 genótipos de maracujazeiro-azedo 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) cultivados no Distrito Federal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na fazenda Água Limpa, situada na Vargem 

Bonita, distante 25 Km ao sul do Distrito Federal e pertencente à Universidade 

de Brasília (UnB), 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 da Estação Climatológica da Fazenda Água Limpa da 
Universidade de Brasília dos meses de Julho, setembro, outubro e 
novembro do ano de 2007. 

ANO 

 2007 

Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Mínima (ºC) 

Precipitação 
(mm) 

Umidade 
relativa (%) 

Radiação 

(Ly) 

 Média Média Total Média Média 

Julho 27,5 9,6 0,0 66,2 335,0 

Setembro 30,4 11,8 0,5 48,4 498,5 

Outubro 31,1 14,5 74,9 59,8 422,7 

Novembro 28,8 16,4 142,0 77,5 372,2 

 

 

Utilizou-se delineamento de blocos ao caso, com 14 genótipos, 8 plantas 

por parcela com 4 repetições, teve a suplementação de irrigação. Testaram-se 

os seguintes genótipos. 
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Tabela 3.2 - Genótipos de maracujazeiro-azedo avaliados no Distrito Federal na 
Fazenda Água Limpa (FAL), da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária (FAV), da Universidade de Brasília (UnB), 
2007. 

GENÓTIPOS 

AR-01 

AR-02 

MAR 20#03 

MAR 20# 09 

MAR 20#23 

MAR 20#36 

MAR 20#46 

Yellow Máster FB-200 

EC-RAM 

RC-3 

PCF-2 

AP-1 

GA-2 

FP-01 

 

 

 

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

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

massal de plantios comerciais contendo nove materiais superiores, 

considerando os aspectos de produtividade, qualidade de frutos e resistência 

aos fitopatógenos, trazidos do município de Araguari - Minas Gerais conforme 

descrito na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Genótipos cultivados em pomares comerciais no município de 
Araguari (MG), utilizados na seleção massal na fazenda Água 
Limpa (FAL), da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
(FAV), da Universidade de Brasília (UnB), 2007. 

 
1 Maguary `Mesa 1` 
2 Maguary `Mesa 2` 
3 Havaiano 
4 Marília Seleção Cerrado (MSC) 
5 Seleção DF 
6 EC-2-O 
7 F1 (Marília x Roxo Australiano), 
8 F1 [Roxo Fiji (introdução das ilhas Fiji) x Marília]; 
9 RC1 [F1 (Marília (seleção da Cooperativa sul Brasil de Marília – SP) 

x Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)]. 

Os materiais utilizados nesse experimento denominados, YM FB-200, AR-

01, AR-02, AP-1, EC-RAM, GA-2, FP-01 e PCF-2, foram obtidos conforme o 

descrito na tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Procedência de 8 genótipos de maracujazeiro–azedo          
avaliados no Distrito Federal, FAL, FAV, UNB /2007. 

Genótipos Origem 

YM FB-200  Cultivar comercial; 

AR-01 Híbrido (RC1) de polinização controlada entre as 

cultivares Marília x Roxo Australiano retrocruzado para 

Marília, ou seja, F1 x Marília; 

AR-02 Seleção individual de plantas resistentes à antracnose de 

uma população de Roxo Australiano. 

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

amarelo de alta produtividade, selecionados em pomar 

comercial. 

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

flavicarpa 

GA-2 Híbrido entre duas plantas obtidas por seleção recorrente 

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

com características de tolerância a fotoperíodos 

menores. 

PCF-2 P. edulis f. flavicarpa x P. setacea, geração RC3. 
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O experimento foi instalado em solo Latossolo Vermelho-Amarelo, fase 

argilosa, profundo, boa drenagem. As mudas foram obtidas por meio de 

semeadura no dia 10 de junho de 2006 com a utilização de sacos plásticos de 

volume de 1 litro contendo terra peneirada, sob casa de vegetação localizada na 

Fazenda Água Limpa. As mudas foram transplantadas para o campo em 

Setembro de 2006 com adubação de 700 g de Superfosfato simples por cova.  

A suplementação de água foi feita via sistema de irrigação, sendo 

realizada da seguinte forma: 7 horas de irrigação e um turno de 2 dias. A média 

de 1,8 litros por metro linear por hora. Foram realizadas adubações seqüenciais 

de cobertura com 70 g de KCl e 30 g de Sulfato de Amônio nos dias 25 de 

Outubro de 2006, 24 de Dezembro de 2006 e 10 de Janeiro de 2007, 

respectivamente. Nos dias 11 e 21 do mês de Abril de 2007 foram realizadas 

outras duas adubações com 100 g de KCl, 100 g de Sulfato de Amônio e 100 g 

de Superfosfato simples por cova, em círculo, à distância aproximada de 50 cm 

do colo da planta, superficialmente. Nos dias 16 de outubro, 07 e 21 de 

novembro e 05 e 13 de dezembro foram realizadas adubações de cobertura. Foi 

feita uma adubação foliar com 04/16/16 NPK+ micro com bomba costal com 

uma dosagem de 600 mL em 20 litros de água. 16 de agosto de 2007, utilizando 

bomba costal sendo reabastecida por sete vezes, totalizando 140 litros de calda 

para todo o experimento. Foi realizada uma pulverização de 15 mL de 

Deltametrina em 24 de dezembro de 2006. Aplicou-se Herbicida Glifosato (no 

meio das linhas) e 150 mL + 50 g de uréia, com utilização de bomba costal de 

20 litros. No dia 22 de setembro de 2007, foi inserido calcário dolomítico, 1000 

kg/ha. 

O controle de plantas daninhas na linha com Herbicida Glifosato foi feito 

com aplicação de 4 bombas costais com a dosagem: 250 mL do herbicida + 70 g 

de Uréia por bomba, totalizando 80 litros de calda, 1 litro de herbicida e 280 g de 

Uréia. Para o controle de ácaro utilizou acaricida: Abamectina 200 mL por 100 

litros de água com 1000 litros de calda. A aplicação foi realizada em 17 outubro 

de 2007. 

A lavoura foi conduzida utilizando o sistema de sustentação de espaldeira 

vertical, com os mourões distanciados de 6 m e 2 fios de arame liso um a 2 m de 

altura e outro a 1,50 em relação ao solo. As plantas foram conduzidas em haste 
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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. 

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.  

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 seque. 

 

Tabela 3.5 – Notas e sintomatologia visual utilizada para análise das folhas. 

Nota Sintomatologia Visual 

1 Folha sem sintoma de mosaico (Resistente – R) 

2 Folha apresentando mosaico leve e sem deformações foliares  

(Medianamente Suscetível  – MS) 

3 Folha apresentando mosaico leve, bolhas e deformações foliares  

(Susceptível – S) 

4 Folha apresentando mosaico severo, bolhas e deformações foliares 

(Altamente susceptível - AS) 

*Escala diagramática 1- Análise visual de sintomas da virose do endurecimento 
dos frutos (VEF). 
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Figura 3.1 – Escala de notas empregada na avaliação da severidade da doença 
do endurecimento dos frutos (CABMV). 

 

Depois foi feito a média das notas encontradas. Desta forma o índice de 

severidade à virose do endurecimento dos frutos foi obtido utilizando a escala de 

notas que proponho a seguir: de 1 - 1,5 nota 1, Resistente (R); de 1,5 – 2,5 nota 

2, moderadamente susceptível (MS); de 2,5 – 3,5, nota 3, susceptível (S); 3,5 – 

4, nota 4, altamente susceptível (AS). 

As avaliações, em número de quatro, foram realizadas a cada 40 dias, a 

primeira foi realizada dia 26 de Julho de 2007 e a ultima realizada dia 21/11/07. 

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

comparação das médias através do teste de Duncan 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. 

 

 

1

4

2 

3 
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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 

 

Não houve diferença significativa de incidência e severidade do patógeno 

entre os genótipos nas diferentes épocas de avaliação. Entretanto, no geral, a 

incidência e a severidade do patógeno diferiu nas diferentes épocas de 

avaliação. 

Houve severidade máxima de 2,01 (nota), no mês de julho (primeira 

avaliação) e 1,96 (nota) no mês de setembro (40 dias após a primeira 

avaliação), se diferindo significativamente dos outros dois meses, outubro (80) e 

novembro (120 dias após a 1ª avaliação) (Tabela 3.6). A equação de regressão 

para a severidade e incidência do patógeno em 4 diferentes épocas apresentou 

ajuste cúbico (Figura 3.1). 

Ocorrendo incidência máxima de (70%), no mês de julho, primeira 

avaliação, seguido de (69,46%) no mês de setembro, segunda avaliação, se 

diferindo significativamente dos outros dois meses avaliados, outubro (80) e 

novembro (120 dias após a 1ª avaliação). 

 

Tabela 3.6 – Severidade e Incidência da virose do endurecimento dos frutos 
(VEF) em 14 genótipos de maracujazeiro-azedo, sob diferentes 
épocas, Brasília, FAL –UnB, 2007. 

ÉPOCA SEVERIDADE INCIDÊNCIA 

Julho (0) 2,01 a 70,00 a 

Setembro (40) 1,96 a 69,46 a 

Outubro (80) 1,83 b 59,46 b 

Novembro (120) 1,70 c 53,30 c 

C.V. 3.312 % 5.462 % 

*Médias seguidas por mesma letra nas colunas não diferem significativamente 
entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan. *(dia após a primeira avaliação) *0 
= 26/07/07; *40 = 4/09/07; *80 = 12/10/07; *120 = 21/11/07. Incidência: % de 
folhas com lesões. Severidade: nota de acordo com a escala diagramática. 

 

 

Houve diferença significativa apenas da incidência do vírus nos genótipos 

avaliados. Houve uma incidência máxima de 71,88% do genótipo AP-1 

diferenciando dos demais e uma mínima de 59,69% dos genótipos MAR 20#09, 
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YM FB-200 e FP-01 (Tabela 3.7). Abreu (2006) obteve uma incidência máxima 

de 88,75% com o genótipo Rubi Gigante e uma mínima de 66,25% com o 

genótipo EC-3-0 avaliados nos meses de março, abril e junho. Já Sousa (2005) 

nos meses de março, abril e maio, obteve uma incidência máxima de 93,42% 

com o genótipo PES-9 e uma mínima de 72,08% com o genótipo Redondão. 

Não houve diferença significativa da severidade do vírus nos genótipos 

avaliados. Em relação à escala diagramática de severidade (nota) (Tabela 3.7), 

o grau de resistência apresentada por todos os 14 genótipos avaliados foram 

considerados medianamente susceptíveis (MS) com severidade variando de 

1,98 a 1,76. Os que apresentaram as maiores notas de severidade de (1,98) 

foram os genótipos, EC-RAM e RC-3. Já os genótipos MAR 20#03 e FP-01 

foram os genótipos que apresentaram as menores notas 1,76 e 1,77, entre os 14 

genótipos avaliados (Tabela 3.7), Comparando com o trabalho de Abreu (2006) 

que também foi conduzido em ensaios em campo aberto com inóculo natural 

nos meses de março a junho, os genótipos RC-3, EC-3-0 e Gigante Amarelo 

apresentaram as menores notas de, 2,08, 2,04 e 2,06, respectivamente, bem 

maiores que as menores deste trabalho. Já Sousa (2005) nos meses de março a 

maio, em ensaios em campo aberto e utilizando a mesma escala de notas de 

avaliação, verificou-se que os mesmos genótipos apresentaram-se 

medianamente susceptíveis (MS) à virose com inoculação artificial. Leão (2001) 

verificou que mudas do genótipo Redondão sob casa-de-vegetação também se 

mostraram medianamente susceptíveis (MS) ao VEF. Nascimento (2003) 

verificou com o genótipo Redondão uma resistência (R) a esta virose, sob cultivo 

em campo aberto, nos meses de março a maio. 

É bom destacar que o genótipo GA-2, um dos genótipos estudados, é um 

dos progenitores de cultivares híbridas como BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro 

Vermelho. A cultivar BRS Sol do Cerrado (Registro Nacional de Cultivares do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA com número 21716), 

que foi obtido com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e 

obtenção e avaliação de híbridos intra-especificos, derivado das matrizes 

Seleção GA-2 e MA (matriz derivada da seleção Redondão). A cultivar BRS 

Ouro Vermelho (Registro Nacional de Cultivares-MAPA com número 21713) foi 

obtido com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e 
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obtenção e avaliação de híbridos intra-especificos, derivado das matrizes 

selecionadas (Cv. Sul Brasil Marília x Seleção de Passiflora edulis Roxo) F1 x 

matriz derivada do GA-2. Tem sido tolerante a doenças foliares, incluindo a 

virose. 

Tabela 3.7 - Severidade e incidência da virose do endurecimento dos frutos em 
14 genótipos de maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. 

GENÓTIPOS INCIDENCIA 

(%) 

SEVERIDADE 

(nota) 

Grau 

AP-1 71,88 a 1,97 ab MS 

EC-RAM 68,44 ab 1,98 a MS 

RC-3 65,63 ab 1,98 a MS 

MAR 20#23 64,69 ab 1,88 abc MS 

GA-2 63,13 b 1,90 abc MS 

AR-02 62,81 b 1,84 abc MS 

MAR 20#46 62,81 b 1,87 abc MS 

AR-01 61,88 b 1,82 abc MS 

MAR 20#36 61,25 b 1,90 abc MS 

MAR 20#03 60,63 b 1,76   c  MS 

PCF-2 60,63 b 1,88 abc MS 

MAR 20#09 59,69 b 1,85 abc MS 

YM FB-200 59,69 b 1,86 abc MS 

FP-01 59,69 b 1,77 bc MS 

CV. 16.990 % 12.882 %  

*Médias seguidas por mesma letra nas colunas não diferem significativamente 
entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan. 

 
De acordo com a classificação de intensidade da correlação de 

Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999), houve uma 

correlação forte positiva entre a severidade e a incidência do vírus (Tabela 3.8). 

Nascimento (2003) também encontrou correlação positiva forte entre a 

severidade e a incidência do vírus. Abreu (2006) encontrou a mesma correlação 

positiva forte. Já Sousa (2005) obteve uma correlação positiva média. Todos os 

trabalhos foram realizados em campo, nos meses de fevereiro a julho. 
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Tabela 3.8 - Matriz de correlação linear para as variáveis: incidência do vírus e 

severidade do vírus. Brasília, FAL-UnB, 2007. 

VARIÁVEIS SEVERIDADE DO 

VÍRUS 

INCIDÊNCIA DO VÍRUS 

SEVERIDADE DO 

VÍRUS 

- 0,8613 

INCIDÊNCIA DO 

VÍRUS 

- - 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Atualmente, os métodos de controle dessa virose têm sido apenas 

preventivos que incluem cuidados para retardar a disseminação do vírus nas 

áreas onde a doença já existe e nas áreas endêmicas. 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 (Kitajima et al., 1986; Chagas et al., 1992; Piza Jr. Et al., 1993) citados por 

(Abreu, 2006). 

A utilização de parâmetros como incidência e severidade utilizando 

método de escala de notas têm sido bastante utilizados em trabalhos de 

melhoramento visando identificar genótipos com resistência. Essa técnica foi 

proposta por Novaes e Rezende (1999) e utilizada por diversos autores como 

Leão (2001) e Pinto (2002) para avaliação de mudas. Para a realização do 

presente trabalho utilizou-se a escala com quatro parâmetros, utilizado por 

Nascimento et al (2003) e utilizada em campo, adaptado. 

A seleção massal em maracujá é normalmente utilizada pelo agricultor, o 

qual escolhe as melhores plantas pra fornecer sementes para o plantio seguinte. 

Por essa seleção não tem sido encontrado o resultado esperado 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 vem atuando com eficiência (Oliveira e Ferreira, 1991) citado por 

(Nascimento, 2003). Neste trabalho os genótipos MAR 20#03, MAR 20#09, MAR 

20#23, MAR 20#36 e MAR 20#46 foram obtidos por seleção massal, onde o 

primeiro apresentou a menor severidade (nota 1,76) entre todos os genótipos 

testados, evidenciando a importância desse método de melhoramento genético 
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para a cultura do maracujazeiro-azedo que apresenta uma acentuada 

variabilidade genotípica e fenotípica. 

O método de seleção massal foi também empregado por Oliveira (1980) 

em trabalhos de melhoramento genético em maracujá amarelo 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 CABMV, 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 3.2 – Incidência do vírus do endurecimento do fruto em 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. *(dia após a 
primeira avaliação) *0 = 26/07/07; *40 = 4/09/07; *80 = 12/10/07; 
*120 = 21/11/07. Incidência: % de folhas com lesões.  

 

1,70
2,01 1,83 1,96

0,00

1,00

2,00

3,00

0 40 80 120

Época (dias)

S
ev

er
id

ad
e 

d
o

 V
ír

u
s

 

Figura 3.3 – Severidade do vírus do endurecimento do fruto em 14 genótipos de 
maracujazeiro-azedo, Brasília, FAL-UnB, 2007. *(dia após a 
primeira avaliação) *0 = 26/07/07; *40 = 4/09/07; *80 = 12/10/07; 
*120 = 21/11/07. Severidade: nota de acordo com a escala 
diagramática. 
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CONCLUSÃO 

 

A baixa variabilidade fenotípica dos materiais avaliados quanto a 

resistência à virose do endurecimento dos frutos ficou evidenciada na ocorrência 

de apenas um grau de susceptibilidade, moderadamente susceptíveis (MS). 

Com destaque para o genótipo FP-01 com menor incidência e segunda menor 

severidade da doença. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante salientar que a pesquisa foi conduzida sem o uso de 

defensivos agrícolas que controlam os vetores que transmitem a doença, e que 

foi contribuidora para selecionar genótipos mais resistentes, porém deve-se 

continuá-la, complementando com avaliação em casa de vegetação com clones 

de plantas do campo e com o uso de inóculo artificial, necessário para que 

possa minimizar os efeitos do ambiente que pode ter interferido nos resultados. 

Sugere-se melhorar a metodologia na coleta de dados, aumentando o 

numero de folhas coletadas, coletando uma amostra representativa de folhas em 

toda a planta e complementar com testes sorológicos ou moleculares. 
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ANEXO A: FOTOS 

FIGURA 1 – Formação da área experimental, setembro de 2006. 

 

 
 

FIGURA 2 – Aérea experimental, maio de 2007, 8 meses após transplante das 
mudas.  
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FIGURA 3 – Etapa de separação dos frutos por tipo, pós-colheita. 

 

 

 

FIGURA 4 – Adubação de cobertura 
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ANEXO B: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPITULO I) 

PRODUTIVIDADE 

 

******************************************************************************************************* 
Numero de Frutos Primeira 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13      126099.0862484        9699.9297114      5.0200   0.00011 

BLOCOS                  3       19683.9215643        6561.3071881      3.3956   0.02670 

RESIDUO                39       75358.7356024        1932.2752719  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55      221141.7434151  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIA GERAL =     154.901581 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   28.378 % 

 

 

******************************************************************************************************* 
Numero de Frutos 1B 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13       27573.5985976        2121.0460460      1.6395   0.11559 

BLOCOS                  3       14758.8463986        4919.6154662      3.8027   0.01727 

RESIDUO                39       50454.7272130        1293.7109542  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       92787.1722093  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     167.147644 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   21.519 % 

 

 

******************************************************************************************************* 
Numero de Frutos 1A 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13       22625.0546776        1740.3888214      2.1541   0.03215 

BLOCOS                  3        6467.6007973        2155.8669324      2.6683   0.05996 

RESIDUO                39       31510.3619085         807.9579977  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       60603.0173835  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     139.795639 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.333 % 
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******************************************************************************************************* 
Numero de Frutos 2A 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13       21549.2851689        1657.6373207      5.3529   0.00007 

BLOCOS                  3        1085.9268944         361.9756315      1.1689   0.33396 

RESIDUO                39       12077.1767275         309.6711981  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       34712.3887908  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      68.437614 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   25.713 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Numero de Frutos 3A 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        1555.1381903         119.6260146      4.2942   0.00034 

BLOCOS                  3          45.1849326          15.0616442      0.5407   0.66129 

RESIDUO                39        1086.4415872          27.8574766  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55        2686.7647102  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      36.510086 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   14.456 % 

 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

Numero de Frutos Totais 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13       93037.6799654        7156.7446127      1.9258   0.05705 

BLOCOS                  3       41988.5830029       13996.1943343      3.7663   0.01794 

RESIDUO                39      144931.7948559        3716.1998681  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55      279958.0578242  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     275.406860 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   22.135 % 
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******************************************************************************************************* 
Massa Média de frutos de Primeira 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0020277           0.0001560      1.1178   0.37384 

BLOCOS                  3           0.0001931           0.0000644      0.4612   0.71481 

RESIDUO                39           0.0054422           0.0001395  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0076630  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.083268 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   14.187 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média de Frutos 1B 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0040302           0.0003100      1.2265   0.29792 

BLOCOS                  3           0.0015149           0.0005050      1.9978   0.12903 

RESIDUO                39           0.0098578           0.0002528  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0154030  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.132732 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   11.978 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média de Frutos 1A 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0069044           0.0005311      0.7500   0.70515 

BLOCOS                  3           0.0076013           0.0025338      3.5781   0.02192 

RESIDUO                39           0.0276174           0.0007081  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0421231  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.207625 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   12.817 % 
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******************************************************************************************************* 
Massa Média de Frutos 2A 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0400479           0.0030806      0.8785   0.58104 

BLOCOS                  3           0.0051104           0.0017035      0.4858   0.69803 

RESIDUO                39           0.1367531           0.0035065  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.1819114  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.297107 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   19.931 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média de Frutos 3A 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           1.4389365           0.1106874     74.7616   0.00001 

 

BLOCOS                  3           0.0031800           0.0010600      0.7160   0.55145 

RESIDUO                39           0.0577410           0.0014805  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           1.4998575  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.299714 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   12.838 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média de Frutos Totais 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0231389           0.0017799      2.4253   0.01634 

BLOCOS                  3           0.0022844           0.0007615      1.0376   0.38764 

RESIDUO                39           0.0286221           0.0007339  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0540454  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.148786 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   18.208 % 
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******************************************************************************************************* 
Produtividade de Frutos de Primeira 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        5453.5120495         419.5009269      4.4707   0.00026 

BLOCOS                  3         831.2008933         277.0669644      2.9527   0.04353 

RESIDUO                39        3659.5140027          93.8336924  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55        9944.2269455  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      54.093567 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   17.907 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade de Frutos 1B 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        2617.1857777         201.3219829      1.5691   0.13685 

BLOCOS                  3        1450.6671263         483.5557088      3.7688   0.01789 

RESIDUO                39        5003.9062784         128.3052892  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55        9071.7591824  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      67.596588 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   16.757 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade de Frutos 1A 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        3484.1808243         268.0139096      2.2294   0.02661 

BLOCOS                  3         874.6989160         291.5663053      2.4253   0.07906 

RESIDUO                39        4688.6050680         120.2206428  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55        9047.4848083  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      68.913872 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   15.910 % 
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******************************************************************************************************* 
Produtividade de Frutos 2A 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        4050.6608162         311.5892936      5.8270   0.00004 

BLOCOS                  3         287.5165425          95.8388475      1.7923   0.16342 

RESIDUO                39        2085.4780973          53.4737974  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55        6423.6554560  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      45.974182 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   15.906 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade de Frutos 3A 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13         252.1054357          19.3927258      4.3972   0.00029 

BLOCOS                  3           6.1248155           2.0416052      0.4629   0.71360 

RESIDUO                39         171.9996139           4.4102465  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55         430.2298651  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      33.604790 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    6.249 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade Total 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        8194.5703717         630.3515671      1.4649   0.17484 

BLOCOS                  3        4391.9090401        1463.9696800      3.4021   0.02651 

RESIDUO                39       16782.2532127         430.3141849  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       29368.7326245  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =     108.260826 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   19.161 % 
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******************************************************************************************************* 
Numero de Frutos Totais Amarelo 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           6.8482714           0.5267901      1.4163   0.19553 

BLOCOS                  3           3.8419700           1.2806567      3.4432   0.02536 

RESIDUO                39          14.5056546           0.3719399  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          25.1958960  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      10.978725 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    5.555 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Numero de Frutos Totais Rosa 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13         129.4119954           9.9547689      3.4916   0.00148 

BLOCOS                  3          18.0474636           6.0158212      2.1100   0.11343 

RESIDUO                39         111.1919303           2.8510751  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55         258.6513892  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       7.136068 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   23.662 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Numero de Frutos Totais Roxo 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13         113.5049713           8.7311516      6.5529   0.00002 

BLOCOS                  3           1.1686689           0.3895563      0.2924   0.83218 

RESIDUO                39          51.9636232           1.3324006  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55         166.6372634  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       5.878013 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   19.638 % 
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******************************************************************************************************* 
Massa Média dos Frutos Amarelos 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0175857           0.0013527      5.5786   0.00006 

BLOCOS                  3           0.0018929           0.0006310      2.6020   0.06465 

RESIDUO                39           0.0094571           0.0002425  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0289357  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       0.146071 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   10.661 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média dos Frutos Rosas 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           0.0204266           0.0015713      1.6506   0.11253 

BLOCOS                  3           0.0066471           0.0022157      2.3276   0.08840 

RESIDUO                39           0.0371255           0.0009519  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.0641992  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       1.044337 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    2.954 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Massa Média dos Frutos Roxos 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRATAMEN               13           0.0492134           0.0037856      2.5192   0.01298 

BLOCOS                  3           0.0005389           0.0001796      0.1195   0.94729 

RESIDUO                39           0.0586055           0.0015027  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55           0.1083578  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       1.034940 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    3.746 % 
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******************************************************************************************************* 
Produtividade de Frutos Amarelos 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13           4.5506273           0.3500483      1.6084   0.12458 

BLOCOS                  3           2.7426370           0.9142123      4.2006   0.01144 

RESIDUO                39           8.4878236           0.2176365  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          15.7810880  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       9.091311 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    5.131 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade de Frutos Rosas 
******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          57.2780982           4.4060076      4.2025   0.00040 

BLOCOS                  3           5.8340367           1.9446789      1.8549   0.15207 

RESIDUO                39          40.8883306           1.0484187  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55         104.0004655  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       5.962356 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   17.173 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Produtividade de Frutos Roxos 
******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          42.4120965           3.2624690      7.9324   0.00001 

BLOCOS                  3           0.2741927           0.0913976      0.2222   0.88067 

RESIDUO                39          16.0400231           0.4112826  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          58.7263123  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       5.237757 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   12.244 % 
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******************************************************************************************************* 
Porcentagem de Frutos Amarelos 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13        9961.3048633         766.2542203      8.8428   0.00001 

BLOCOS                  3         600.6358347         200.2119449      2.3105   0.09014 

RESIDUO                39        3379.4722355          86.6531342  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       13941.4129334  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      90.104996 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   10.331 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Porcentagem de Frutos Rosas 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          46.6032982           3.5848691      5.2059   0.00009 

BLOCOS                  3           5.6454026           1.8818009      2.7327   0.05575 

RESIDUO                39          26.8562957           0.6886230  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          79.1049966  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.043856 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.521 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Porcentagem de Frutos Roxos 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          16.8469793           1.2959215     15.0872   0.00001 

BLOCOS                  3           0.1189802           0.0396601      0.4617   0.71442 

RESIDUO                39           3.3499311           0.0858957  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          20.3158906  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.430156 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    8.544 % 
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******************************************************************************************************* 
Porcentagem da Produtividade de Frutos Amarelos 

******************************************************************************************************* 
QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13       10673.4658113         821.0358316     10.2047   0.00001 

BLOCOS                  3         528.3977820         176.1325940      2.1892   0.10358 

RESIDUO                39        3137.7939286          80.4562546  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55       14339.6575219  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      90.123749 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    9.953 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Porcentagem da Produtividade de Frutos Rosas 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          46.1395900           3.5491992      5.3053   0.00008 

BLOCOS                  3           5.2187092           1.7395697      2.6003   0.06477 

RESIDUO                39          26.0906219           0.6689903  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          77.4489210  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.012906 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =   20.382 % 

 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Porcentagem da Produtividade de Frutos Roxos 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMEN               13          20.3320369           1.5640028     18.6629   0.00001 

BLOCOS                  3           0.0569279           0.0189760      0.2264   0.87780 

RESIDUO                39           3.2682999           0.0838026  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                  55          23.6572647  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       3.459208 

COEFICIENTE DE VARIACAO  =    8.369 % 
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ANEXO C: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPITULO II) 
 
 
******************************************************************************************************* 

Incidência de Verrugose 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3         935.0692957         311.6897652      0.7164   0.57898 

EPOCA                   2       15241.8558340        7620.9279170     17.5156   0.00385 

RESIDUO (A)             6        2610.5622470         435.0937078  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11       18787.4873767  

TRATAMEN               13        4384.0157066         337.2319774      1.3518   0.19333 

EPO*TRA                26        6660.7089480         256.1811134      1.0269   0.43995 

RESIDUO (B)           117       29187.8800671         249.4690604  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                 167       59020.0920983  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      80.357262 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    6.937 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   19.655 % 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Severidade de Verrugose 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           0.6881121           0.2293707      0.3107   0.81811 

EPOCA                   2          50.4222109          25.2111054     34.1514   0.00100 

RESIDUO (A)             6           4.4292985           0.7382164  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               11          55.5396215  

TRATAMEN               13           8.9080502           0.6852346      1.1910   0.29388 

EPO*TRA                26          12.1118118           0.4658389      0.8097   0.72786 

RESIDUO (B)           117          67.3145768           0.5753383  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                 167         143.8740604  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       4.135758 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    5.552 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   18.340 % 
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ANEXO D: QUADROS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPITULO III) 
 
 
******************************************************************************************************* 

Incidência do Vírus 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3        1717.2991071         572.4330357      3.4467   0.06472 

EPOCA                   3       11048.5491071        3682.8497024     22.1746   0.00038 

RESIDUO (A)             9        1494.7544643         166.0838294  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               15       14260.6026786  

GENOTIPO               13        2666.1830357         205.0910027      1.7867   0.04912 

EPO*GEN                39        3246.7633929          83.2503434      0.7253   0.87953 

RESIDUO (B)           156       17906.6964286         114.7865156  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                 223       38080.2455357  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =      63.058037 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    5.462 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   16.990 % 

 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 

Severidade do Vírus 
******************************************************************************************************* 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BLOCOS                  3           1.1893333           0.3964444      7.3383   0.00895 

EPOCA                   3           3.2642976           1.0880992     20.1411   0.00049 

RESIDUO (A)             9           0.4862147           0.0540239  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELAS               15           4.9398455  

GENOTIPO               13           0.9616057           0.0739697      1.2670   0.23792 

EPO*GEN                39           1.7494961           0.0448589      0.7684   0.83120 

RESIDUO (B)           156           9.1073763           0.0583806  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                 223          16.7583237  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEDIA GERAL =       1.875580 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    3.312 % 

 

COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =   12.882 % 

 
 


