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RESUMO 

 

O estado da Bahia ocupa posição de destaque no âmbito das passifloras, pela exploração 

comercial do maracujá e pela biodiversidade disposta no estado, onde se pode encontrar 

espécies nativas úteis para utilização em programas de melhoramento genético. Dentre as 

espécies silvestres, encontra-se na região Sudoeste do estado, o maracujazeiro de “flor-

vermelha” (Passiflora trintae Sacco) e o maracujazeiro „do-sono‟ (P. setacea DC). Este 

trabalho teve como objetivo caracterizar biologicamente o maracujazeiro „de flor-vermelha‟ 

quanto a organização cromossômica, quanto a natureza de grãos de pólen e quanto a 

quantidade 2C de DNA a partir de uma população detectada em Vitória da Conquista/BA. A 

espécie apresenta cariótipo compatível com o esperado para espécies do subgênero, 

apresentando cromossomos com constrições secundárias, compatíveis com bandas geradas 

por coloração CMA/DAPI e por FISH utilizando-se sonda 45S. O comportamento meiótico 

observado para a espécie foi regular, sendo observadas poucas anormalidades. Os grãos de 

pólen dessa população apresentam-se maiores que os de outras relatadas, e foi demonstrado 

para esta população alta viabilidade polínica. O conteúdo 2C de DNA nuclear apresenta-se 

dentro da faixa já observada em espécies do gênero. Objetivou-se ainda, mensurar a 

diversidade biológica da espécie de maracujazeiro „do-sono‟, quanto a morfometria 

geométrica foliar inter-populacional a partir de populações detectadas na região Sudoeste da 

Bahia. A análise de morfometria geométrica foliar inter-populacional de maracujazeiro „do-

sono‟ demonstrou existir variabilidade fenotípica entre as populações de plantas coletadas. 

Correlação estatisticamente significativa entre morfometria geométrica foliar e conteúdo 2C 

de DNA e com a altitude de coleta das plantas foi alcançada, ainda que com baixa magnitude, 

via Teste de Mantel. Os resultados são discutidos em termos da possível aplicação destas 

caracterizações biológicas e destas análises de diversidade biológica no estabelecimento de 

programas de melhoramento genético para estas espécies de passifloras silvestres. 

 

Palavras-chave: P. trintae, P. setacea, citogenética, palinologia, citometria de fluxo, 

morfometria geométrica. 
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ABSTRACT 

 

The Bahia States, Brazil, stands in passicultura due to its prominent position in the 

commercial exploitation of the passion fruit and the amount of available biodiversity, where 

there are useful native species for use in breeding programs. Among the wild species, is found 

in the Southwest region of the state, the "red flower" passion fruit (Passiflora trintae Sacco) 

and „somnus‟ passion fruit (Passiflora setacea DC). This study aimed to characterize the 

biologically the „red flower‟ passion fruit as the chromosomal organization, the nature of 

pollen grains and the 2C amount of DNA from the one population detected in Vitória da 

Conquista/BA. The specie has a karyotype compatible with that expected for species of the 

subgenus, showing chromosomes with secondary constrictions, consistent with staining bands 

generated by CMA/DAPI and FISH using 45S probe. The meiotic behavior observed for the 

specie was regular, few abnormalities were observed. The pollen grains of this population are 

larger than those of other reported, and demonstrated high pollen viability for this population. 

The 2C nuclear DNA content is presented within the range already observed in species of the 

genus. The objective was also to measure the biodiversity of species of „somnus‟ passion 

fruit', as the inter-population geometric morphometric leaf and 2C nuclear DNA content from 

populations detected in the Southwest region of Bahia. The inter-population leaf geometric 

morphometric of the „somnus‟ passion fruit has shown that there is variability among 

populations of plants collected. Statistically significant correlation between 2C DNA content 

and leaf geometric morphometry was achieved via the Mantel test. Results are discussed in 

terms of possible application of these biological characterizations of these measurements and 

biological diversity in the establishment of breeding programs for these species of wild 

passiflora. 

 

Keywords: P. trintae, P. setacea, cytogenetics, palynology, flow cytometry, geometric 

morphometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O estado da Bahia se notabiliza no Brasil, dentro do âmbito das passifloras, por ser, 

concomitantemente; o maior produtor comercial de maracujá e um dos entes federativos com 

maior quantidade de biodiversidade silvestre do gênero Passiflora. Contudo, ações 

antropogênicas vêm atualmente ameaçando a distribuição espaço-temporal dessas espécies 

nativas, o que pode acarretar a perda de diversidade biológica funcional, útil para a aplicação 

da mesma em programas de melhoramento genético. 

Dentre o roll de espécies silvestres do estado Bahia encontram-se arroladas o 

maracujazeiro de “flor-vermelha” (P. trintae Sacco) e o maracujazeiro “do-sono” (P. setacea 

DC), ambas ocorrentes na região do Sudoeste do estado.  

O maracujazeiro de “flor vermelha” apresenta potencial ornamental por as suas flores 

serem vermelhas, cuja cor é útil em cruzamentos dirigidos na obtenção de híbridos inter-

específicos. Esses genótipos, obtidos do cruzamento de espécies dotadas de flores vermelhas e 

de flores brancas, vem sendo recentemente lançados como variedades comerciais face à 

beleza que possuem. Adicionalmente, o maracujazeiro de “flor vermelha” é dotado de flores 

que, em pré-antese, apresentam-se com o formato de „balões de São João‟, o que pode vir 

mais a frente apresentar, por si só, algum apelo estético enquanto planta ornamental. 

O maracujazeiro “do-sono” tem emprego na fruticultura extrativista, já que seus frutos 

são popularmente consumidos na região do Sudoeste da Bahia. Essa fruteira silvestre pode, 

vir mais a frente, a depender do aumento da demanda pela fruta; demandar a execução de 

seleção de genótipos superiores, oriundos de diferentes ecótipos do estado; que apresentem 

potencial uso sob o sistema de produção em agricultura familiar, etc. 

Emprego do maracujazeiro de “flor vermelha” em programa de melhoramento 

genético voltado a fins ornamentais requer, antes de qualquer coisa, que caracterização 

biológica da espécie seja realizada, à semelhança de (i) determinação do cariótipo, presença 

ou não de satélites, de caracterizações FISH e CMA/DAPI e do comportamento meiótico, (ii) 

descrição da quantidade 2C de DNA e (iii) estimação do tamanho, forma e viabilidade de 

grãos de pólen. 

E, a seu modo, a implementação de iniciativas de melhoramento genético de 

maracujazeiro “do-sono”, mediante seleção massal de plantas de diferentes regiões do estado; 

podem se valer da compreensão prévia de quão variáveis são fenotipicamente as populações 
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desta espécie de passiflora quanto a sua (i) morfometria geométrica foliar e (ii) quantidade 2C 

de DNA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1- As passifloras 

 

A primeira referência botânica à família Passifloracea ocorreu em 1569 por 

NicMonardis que descreveu a P. incarnata. Em 1745 Linnaeus realizou o primeiro grande 

trabalho de classificação e identificação de Passiflora quando foram descritas 22 espécies 

para o gênero (Vanderplank, 2000). A família Passifloracea é encontrada predominantemente 

em regiões tropicais e subtropicais e possui cerca de 20 gêneros e 650 espécies de trepadeiras 

com gavinhas, flores solitárias ou inflorescência cimosa, com receptáculo desenvolvido em 

hipanto e apêndices acessórios na forma de corona, opérculo e/ou androginóforo, com 

sementes ariladas (Brizicky, 1961). Suas folhas são sempre alternas, espiraladas, simples ou 

raramente compostas, frequentemente lobadas, com ou sem estípulas (Killip, 1938). Em geral 

possuem glândulas nectaríferas no pecíolo ou lâmina, sendo que a sua forma, número e 

posição são características taxonômicas importantes na separação entre espécies e grupos de 

espécies (Vanderplank, 2000). 

A família está divida em duas grandes tribos: Paropsieae e Passiflorieae (Cervi, 2006). 

As espécies que compõe a tribo Paropsieae são arbustos e árvores sem gavinhas, considerados 

representantes parafilético basal na família, ao contrário de Passiflorieae, que é claramente 

monofilética, o que é evidenciado por seu hábito escadente, gavinhas axilares e flores 

especializadas (Judd et al., 1999). Segundo classificação de Cervi (1997), a tribo Paropsieae é 

composta por seis gêneros e a tribo Passiflorieae é composta por 14 gêneros, dentre os quais, 

destaca-se o gênero Passiflora L. 

A maioria das espécies da família está subordinada ao gênero Passiflora L. (Killip, 

1938) sendo descritas 530 espécies como pertencentes ao gênero. Seu centro de origem é a 

região tropical americana (Ulmer e MacDougal, 2004; Hansen et al., 2006). No Brasil, a 

família possui representação em cinco gêneros: Dilkea, Mitostemma, Tetrastylis, 

Ancistrothyrsus e Passiflora (Meletti, 1998). Segundo Cervi (2006) aproximadamente 140 

espécies são descritas como silvestres do Brasil, sendo o centro de dispersão de muitas delas, 

o que confere ao país uma posição privilegiada no que diz respeito aos recursos genéticos do 

gênero (Ferreira, 1994). 

As folhas das espécies do gênero são alternas e simples, raramente compostas, como 

em P. cirrhiflora (Vanderplank, 2000) e apresentam morfologia bastante variável (Judd et al., 
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1999; Ulmer e MacDougal, 2004) inter- e intra-específicos, podendo ser inteiras ou lobadas 

(Vanderplank, 2000). As gavinhas, ausentes nas espécies lenhosas, geralmente solitárias, 

desenvolvem-se na base de inserção das folhas no caule (Cunha et al., 2002). As flores 

possuem características muito peculiares, diferindo-as dos demais gêneros por apresentarem 

cinco estames, cinco pétalas, cinco sépalas e androginóforo ereto com estames de 

extremidades livres e três estigmas (Cervi, 1997). As flores, que apresentam heterostilia, 

autoincompatibilidade e protandria que favorecem a fecundação cruzada; são características 

das espécies do gênero (Ruggiero, 1987; Rego et al., 1999), tornando a fecundação 

dependente de polinizadores (Varassin et al., 2001). Segundo Farinazzo e Salimena (2007), os 

frutos são bagas, geralmente indeiscentes e as sementes são compridas, reticuladas, escavadas 

ou alveoladas. 

Nunes e Queiroz (2006) relatam haver no estado da Bahia 31 espécies, representando 

assim um centro de grande diversidade, sendo os principais pontos desta a floresta Atlântica 

do Sul da Bahia e a Chapada Diamantina. Com grande importância econômica na agricultura 

e na horticultura, o grupo tem utilizações para fins ornamentais, medicinais e alimentares. 

Muito dessa importância econômica está nos frutos comestíveis e na grande adaptabilidade de 

cultivo (Oliveira et al., 1987). 

A produção de maracujá vem alcançando grande importância no Brasil, 

principalmente nas últimas três décadas, levando o país a uma situação de destaque no 

ranking mundial, ocupando o primeiro lugar, com cerca de 70% da produção mundial, 

seguido por Equador e Colômbia em segundo e terceiro lugares respectivamente (Ferreira, 

2005). 

O maracujazeiro „amarelo‟ ou „azedo‟ (Passiflora edulis Sims) é a espécie que possui 

maior representatividade comercial, compondo 95% dos pomares de Passiflora, graças a 

características como sabor e qualidade dos frutos, vigor, produtividade e rendimento em suco 

(Meletti e Brückner, 2001). O maracujazeiro „amarelo‟ é plantado em quase todo o território 

nacional (Meletti et al. 2005), destacando-se como principais produtores a Bahia e o Ceará 

(IBGE, 2012). 

Há, no Brasil, espécies silvestres do gênero que poderão, mais a frente, se tornar 

importantes, de âmbito comercial, na passicultura. Há, dentro de Passiflora, espécies com 

potencial frutícola ornamental, à semelhança do maracujazeiro de „flor vermelha‟ ou, ainda, 

de interesse frutícola extrativista micro-regional, como é o caso do maracujazeiro „do-sono‟. 

 

 

PPGGBC



22 

 

2.2- Passicultura ornamental e o maracujazeiro de „flor vermelha‟ 

 

A utilização das passifloras como plantas ornamentais produz efeito harmonioso 

quando mantidas em vasos, além de poderem ser utilizadas em jardins, cercas ou muros 

(Souza et al., 2006; Ulmer e MacDougal, 2004). Uma possível consequência benéfica da 

exploração do maracujá como planta ornamental é a conservação desse germoplasma, tendo 

em vista que diversas espécies estão restritas a áreas que estão sofrendo degradação, levando-

as ao risco de extinção (Bernacci et al., 2005). 

Na Europa, desde o século XVII, as espécies de P. caerulea e P. incarnata são 

cultivadas em casas de vegetação, com finalidade ornamental (Peixoto, 2005). Hoje essas 

espécies tem se destacado em países da Europa e nos EUA na utilização e mercado de 

híbridos (Vanderplank, 2000), com grande divulgação mundial pela revista „Passiflora‟ (King, 

2000). Sementes desses híbridos são largamente comercializadas pela internet e são 

cultivados em jardins de verão (Rushing, 2003). 

No panorama da passicultura ornamental a Alemanha é um dos polos na produção de 

híbridos e o Dr. Roland Fischer é um dos expoentes, fazendo melhoramento genético e 

induzindo plantas adaptadas ao cultivo em vasos à tetraploidia, levando-as a produzir flores 

maiores e mais vistosas (Peixoto, 2005). Justamente nas belas flores, pelo seu tamanho, 

exuberância das cores e originalidade das formas, encontra-se o valor ornamental conferido a 

essas plantas (Faleiro et al., 2005). 

No Brasil, o uso de passifloras com finalidade ornamental exclusivamente é ainda 

incipiente, observando-se uma utilização mista, onde se cultiva espécies visando à obtenção 

do fruto, e a beleza e perfume da flor vem como bônus; situação inversa ao constatado no 

hemisfério norte (Peixoto, 2005). O cenário da utilização do maracujá como planta 

ornamental no Brasil é favorecido por essas serem plantas de clima essencialmente tropical, 

não dependendo assim de investimentos em estufas especiais, como ocorre no hemisfério 

norte (Souza e Pereira, 2003). 

Contudo, iniciativas recentes vêm sendo implementadas de modo a explorar o 

potencial de fruticultura ornamental em passifloras. À exemplo disso tem-se em execução um 

programa de melhoramento de maracujazeiro para fins ornamentais da EMBRAPA, com o 

lançamento dos híbridos comerciais BRS „Estrela do Cerrado‟, BRS „Rubiflora‟ e BRS 

„Roseflora‟, tendo por base cruzamentos dirigidos tendo por base as espécies silvestres de 

maracujazeiro „do sono‟ (Passiflora setacea) e de Passiflora coccinea (Faleiro, 2011). A seu 

modo, trabalhos conduzidos pela Profa Margarete Magalhães da Universidade Estadual de 
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Santa Cruz (Ilhéus/BA) vem obtendo híbridos ornamentais de potencial interesse. 

Cruzamentos realizados entre P. sublanceolada J.M. MacDougal e P. foetida var. foetida L. 

resultaram na obtenção de três híbridos de emprego ornamental denominados de Passsiflora 

alva, P. aninha e P. priscilla (Santos et al., 2012). 

O mercado mundial de flores e plantas ornamentais movimenta anualmente bilhões de 

dólares, tendo como os principais países envolvidos nesse mercado a Holanda, Colômbia, 

Dinamarca, Itália e Bélgica (Sherer, 2006). No mercado brasileiro de flores houve um 

faturamento de R$ 4,8 bilhões em 2012, sendo aqui cultivada uma área de 13 800 ha, gerando 

206 mil empregos diretos. Dessa produção, o rendimento com exportações foi de quase US$ 

21 milhões, sendo 40,33% desse montante gerado pelo comércio de mudas de plantas 

ornamentais (Ibraflor, 2013).  

O maracujazeiro de „flor vermelha‟ (Figura 1) é encontrada em matas estacionais e 

mata Atlântica, ocasionalmente em área de caatinga entre o centro-sul/centro-norte e extremo 

oeste da Bahia, e em matas estacionais e cerrados de Minas Gerais. Floresce e frutifica de 

outubro a abril (Nunes e Queiroz, 2006). A espécie apresenta belas flores vermelhas, estando 

em pré-antese sob a forma de balões de São João, festa religiosa típica da região onde ocorre 

(Bahia e Norte de Minas), o que pode vir dotá-la eventualmente como planta ornamental. 

 

 

Figura 1- Aspecto de ramo de maracujazeiro de “flor vermelha” (Passiflora 

trintae Sacco). 
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2.3- Passicultura extrativista e o maracujazeiro „do sono‟ 

 

No Brasil, a espécie do gênero Passiflora de maior apelo extrativista pode ser 

facilmente atribuída ao maracujazeiro “do mato” ou de „de boi‟ (P. cincinnata Mast.), 

sobretudo pela sua larga distribuição (Cervi, 1997; Melo et al., 2001). O uso da fruta no 

consumo in natura e no preparo de doces e compotas e descrito para vários estados do 

Nordeste e em Minas Gerais (Oliveira et al., 2010). 

Iniciativas recentes da EMBRAPA Semi-Árido objetivam dotar o maracujazeiro „do 

mato” já enquanto opção para agricultura familiar no semiárido Nordestino 

(http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI260393-18078,00-

MARACUJADOMATO+PODE+GERAR+RENDA+PARA+PRODUTORES+DO+SEMIAR

IDO.html). Não se conhece, ainda, mesmo para essa espécie, grandes áreas de plantio 

comerciais. 

Outra espécie silvestre de emprego na passicultura extrativista é o maracujazeiro „do-

sono‟, também denominado de “sururuca” ou “de-veado”. Por conta de apresentar uma 

distribuição geográfica menor que a do maracujazeiro “do mato”, tem consumo in natura e 

processado relatado somente para Goiás-DF e Bahia. Na região sudoeste da Bahia, por 

exemplo, consomem-se as frutas deste maracujazeiro in natura, em compotas, sucos e outros 

(Costa, J. V.; comunicação pessoal). 

O maracujazeiro “do-sono” teve seu primeiro registro para a Bahia em 1980 por 

Harley e Mayo, possuindo ocorrência comum nas regiões de caatinga e campo rupestre na 

Chapada Diamantina e Centro-Sul do estado, ocorrendo entre 400 e 1200 metros acima do 

nível do mar e florescendo e frutificando durante todo o ano (Nunes e Queiroz, 2006). 

Uma variedade comercial do maracujazeiro “do-sono”, a BRS „Pérola do Cerrado‟, foi 

recentemente lançada pelo Centro de Pesquisas do Agronegócio do Cerrado (EMBRAPA, 

2013), o que denota o interesse pelo consumo por outras regiões do país por frutos de 

passifloras nativas. 

Ainda que a espécie em questão esteja dotada de uma variedade comercial lançada no 

país e que a Bahia possua consumo da fruta no sudoeste do estado, é necessário conhecer a 

diversidade biológica entre as populações naturais do maracujazeiro “do-sono” que se 

encontram dispostas nas condições edafoclimáticas dos zoneamentos agroecológicos 

ocorrentes na região. 
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2.4- Citogenética de passifloras 

 

A análise de número e forma dos cromossomos permite o estabelecimento do cariótipo 

que pode ser representado por um cariograma (imagem dos cromossomos) ou um ideograma 

(representação gráfica dos cromossomos). O cariótipo fornece informações importantes para o 

estabelecimento das relações entre espécies, com relação à organização dos cromossomos 

(Soares-Scott et al., 2005). Raven (1975) relata que estudos cromossômicos tem sido 

utilizados na determinação das relações filogenéticas e evolutivas entre grupos de plantas. 

Na citotaxonomia vegetal comumente se inclui a análise do número e morfologia dos 

cromossomos mitóticos, o aspecto do núcleo interfásico, o comportamento de cromossomos 

meióticos e a microsporogênese (Guerra, 1988). Esses dados são importantes principalmente 

quando se quer comparar espécies diferentes ou examinar a variação entre indivíduos de uma 

mesma espécie (Ruas, 1989). Além desses aspectos, a quantidade, tamanho e posição de 

satélites e constrições secundárias são comuns em vegetais, e podem ser utilizados como 

marcadores ao se analisar aspectos evolutivos (Murray, 1975). Características advindas de 

técnicas de coloração diferencial, bandeamento, Hibridação Fluorescente in situ (FISH) e 

Hibridação Genômica in situ (GISH) também fornecem importantes informações acerca de 

características genômicas das espécies (Soares-Scott et al., 2005). 

Os estudos citológicos envolvendo o gênero Passiflora ainda são escassos, existindo 

registrados na literatura informações citogenéticas sobre menos de 30% das espécies, sendo 

que em sua maioria (mais de 20%) essas informações restringem-se a número cromossômico 

(Soares-Scott et al., 2005). Das aproximadamente 140 espécies do gênero Passiflora, nativas 

do Brasil (Cervi, 2006), conhece-se o número cromossômico de cerca de 40 espécies (Souza 

et al., 2008). As espécies do gênero, quanto ao número cromossômico, podem ser divididas 

em grupos cariológicos representados pelo número cromossômico básico x = 6 e números 

cromossômicos básicos secundários x = 9, x = 10 e x = 12, sendo que a maioria das espécies 

são diploides, possuindo 2n = 12, 2n = 18 ou 2n = 20 (Melo et al., 2001; Melo e Guerra, 

2003). Porém algumas espécies são tetraploides, possuindo 2n= 24, hexaplóides possuindo 2n 

= 36 e octaplóides, possuindo 2n = 72 (Melo et al., 2001). Existem ainda indivíduos de uma 

mesma espécie que apresentam variação do número cromossômico, como é o caso da P. 

foetida, em que foram identificados números cromossômicos 2n = 18, 28 e 22 indicando a 

ocorrência de aneuploidia na evolução dessa espécie, levando a crer que esse fenômeno faz 

parte do processo evolutivo do gênero (Soares-Scott et al., 2005). 
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Tendo em vista que o menor número haploide é n = 6 foi sugerida uma possível 

triploidia para as espécies que apresentam 2n = 18 (Storey, 1950) ou, um processo inverso, 

em que teriam se originado de espécies com 2n = 24, por sucessivas perdas de pares 

cromossômicos (Soares-Scott et al., 2005) sendo que todas as espécies importantes no 

comércio de frutos, inclusive a P. edulis, apresentam 2n = 18 (Lopes, 1994; Soares-Scott 

1998). 

A presença de satélites foi identificada em diversas espécies como: P. edulis, P. 

incarnata, P. amethystina, P. alata, P. giberti, P. setacea, P. capsularis, P. misera, P. 

morifolia, P. coccinea, P. nitida, P. malacophylla, P. edmundoi, P. mucronata, P. galbana, P. 

maliformes, P. seemanni, P. quadrangularis, sendo que há divergência na literatura quanto ao 

número e posição dos satélites em algumas dessas espécies (Soares-Scott et al., 2005). 

Quanto a utilização do FISH em espécies do gênero, um estudo foi realizado por Melo 

e Guerra (2003), utilizando-se os sítios DNAr 5S e 45S, onde observou-se número bastante 

variável para cada sítio. Para o DNAr 5S, no estudo desses autores, apresentou-se em um 

único sítio na maioria das espécies estudadas, excetuando-se em P. suberosa e P. foetida, que 

apresentaram dois sítios e P. misera que apresentou seis sítios, isso pode indicar uma origem 

poliploide para essas espécies. Já para o estudo com o DNAr 45S, Soares-Scott et al. (2003) 

encontraram de quatro a seis sítios fluorescentes com essa sonda. Para a espécie P. edulis 

foram observados quatro sinais de DNAr 45S, resultado concordante com Melo e Guerra 

(2003). 

Com o surgimento das técnicas de bandeamento cromossômico houve uma expansão 

dos horizontes da citogenética, possibilitando melhor compreensão da diversidade 

cromossômica que se encontra em cada genótipo (Guerra, 1988). Agregando-se as técnicas 

moleculares, o bandeamento ganhou um caráter mais específico. Utilizando fluorocromos 

cromomicina A3 (CMA3), que se liga a regiões ricas em GC e o fluorocromo 4‟,6-diamidino-

2-fenilindol (DAPI), que se liga a regiões ricas em AT, tem-se o bandeamento CMA/DAPI, 

que oferece melhor diferenciação entre as regiões marcadas pelos fluorocromos (Soares-Scott 

et al., 2005, Guerra, 2000), sendo útil em análises comparativas intra e interespecíficas 

(Ramos et al., 2011). 

Apesar de ainda ser pequeno o número de descrições de bandeamento CMA/DAPI em 

passifloras, encontra-se essas informações disponíveis para algumas espécies. Passos (2007) 

observou quatro bandas CMA+ em P. galbana, número também observado em P. edulis e P. 

cincinnata por Coelho (2009). Ramos et al. (2011) encontraram duas bandas CMA+ para P. 

bahiensis e estes mesmos autores (2011b) apresentam para P. serrato-digitata seis bandas 
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CMA+, dos quais cinco são CMA+/DAPI- e um apresenta banda CMA+ e também bloco 

corado com DAPI, porém este em menor tamanho. 

A meiose é responsável por produzir células haploides que, após a fecundação, 

permitirão o reestabelecimento do número cromossômico, deixando o novo organismo com 

conjunto diploide como o dos pais. Esse processo permite a recombinação de genes, 

importante na diversidade e consequentemente na adaptação e evolução dos seres vivos 

(Guerra, 1988). Sendo assim, a meiose é considerada o mais importante evento citogenético 

entre os processos que levam a diversidade de organismos, sendo o principal responsável pelo 

grande sucesso evolutivo da reprodução sexuada (Holliday, 1984). A variabilidade genética 

que a prófase meiótica garante, favorece a adaptação das espécies a diversos ambientes e 

perpetua essa adaptação pela descendência (Auler et al., 2006). No entanto, as mutações nos 

genes que controlam a meiose, podem causar anormalidades numéricas e afetar a fertilidade 

(Pagliarini, 2000). 

Existem diferentes metodologias para o estudo da viabilidade polínica que é uma 

ferramenta importante para a medida de fertilidade do gametófito masculino (Oliveira et al., 

2001). Uma dessas técnicas é a coloração por carmin acético (1%), onde grãos de pólen 

viáveis coram em vermelho o seu citoplasma, enquanto os inviáveis apresentam coloração 

amarelo-claro. Outra técnica é o método de Alexander (1969), considerado um teste confiável 

baseado na coloração tripla com Laranja G, Fucsina Básica e Verde Malachita, onde o 

citoplasma dos grãos viáveis cora-se intensamente da cor azul; o teste com solução de iodeto 

de potássio (Lugol; I2KI), uma técnica indicada para grãos de pólen ricos em amido (Dafni, 

1992). 

Em passifloras, o comportamento meiótico de espécies silvestres vem sendo 

estabelecido na literatura, a priori, de modo a antever se o emprego de tais espécies em 

cruzamentos controlados interespecíficos serão bem sucedidos. Exemplo desses estudos 

podem ser encontrados em Souza et al. (2003) para a P. edmundoi. Já Soares-Scott et al. 

(2003) estudaram comportamento meiótico para maracujazeiro “do-sono”. 

Quanto ao maracujazeiro de “flor-vermelha”, a literatura prescinde de relatos acerca 

de seu cariótipo, presença ou não de satélites, de estudos de caracterização de FISH e 

CMA/DAPI e sobre o comportamento meiótico. Estudos iguais a esses concorrem para a 

utilização desta espécie silvestre de passifloras em eventuais programas de melhoramento 

genético voltados a ornamentação. 
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2.5- Palinologia de passifloras 

 

A palinologia é a área do conhecimento botânico aplicada ao estudo dos grãos de 

pólen, esporos, fitoplâncton entre outras estruturas (Jarzen e Nichols, 1996). Os grãos de 

pólen são as estruturas reprodutivas masculinas das fanerógamas e o estudo dessas estruturas 

é utilizado por diversas áreas como, por exemplo, na taxonomia e filogenia vegetal (Silva, 

2007). 

A publicação de floras polínicas teve início no Brasil em 1942, com o trabalho de 

Mendes, que tinha como objetos de estudo a flora alergizante do Brasil (Miranda e Andrade, 

1990). A partir daí iniciaram-se as publicações de descrições palinológicas em artigos e 

alguns catálogos polínicos (Silva, 2007). 

O estudo palinológico da flora nativa da região Nordeste do Brasil ainda é escasso 

(Silva, 2007), assim, pouco se encontra também sobre palinologia de espécies nativas dessa 

região. 

Quanto a palinologia realizada com espécies do grupo Passiflora, Dettke e Santos 

(2009) realizaram trabalho abrangendo 11 espécies do gênero de ocorrência no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, visando com o estudo discutir as diferentes nomenclaturas propostas 

para os grãos de pólen da família, os termos sinônimos, bem como indicar os termos mais 

adequados para as diversas estruturas, a fim de uniformizar as descrições polínicas. 

Soares et al. (2013) realizaram estudo palinológico de acessos de maracujazeiros 

“amarelo” e “do-sono”. O trabalho revelou a presença de grãos de pólen de tamanho grande, 

variando em tamanho de 44,50 µm a 75,00 µm, respectivamente; sendo ambos isopolares e 

oblato esferoidais. 

A busca pela caracterização biológica quanto a morfologia de grãos de pólen, dentro 

do âmbito do estabelecimento de programas de melhoramento, visa dotar ao melhorista de 

alternativas de avaliação de diversidade biológica baseadas em morfologia ou colorimetria de 

estruturas da planta, que são passíveis de maior influência ambiental do que aquelas variáveis 

de natureza palinológica (Soares et al., 2013). 

Em se tratando de maracujazeiro de “flor vermelha”, pesquisa palinológica conduzida 

por Araújo (2001), tendo por base espécimes oriundos das cidades baianas de Cristópolis, 

Barra do Choça e Vitória da Conquista, determinou resultados médios de tamanho e 

morfologia de grãos de pólen da espécie. 

Na escolha de progenitores para hibridização o conhecimento do comportamento 

cromossômico meiótico é fundamental, pois pode afetar a viabilidade polínica. Se a meiose é 
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irregular, com segregação anormal dos pares cromossômicos, a esterilidade de pólen pode ser 

esperada (Fuchs et al., 2011). 

Em passifloras, a viabilidade polínica de espécies silvestres também vem sendo 

determinado na literatura, a priori, de modo a prever se o emprego de tais espécies em 

cruzamentos controlados interespecíficos serão bem sucedidos. Exemplo desses estudos 

podem ser encontrados em Souza et al. (2003) para a P. edmundoi e em Soares et al. (2013) 

para P. cincinnata, P. galbana, P. gibertii e P. suberosa. 

Até o presente momento inexistem relatos na literatura sobre viabilidade polínica em 

maracujazeiro „de-flor-vermelha‟. Essas informações podem se prestar para a caracterização 

de genótipos superiores para a composição de futuros programas de melhoramento da espécie 

voltados a passicultura ornamental, baseados em hibridação controlada. 

 

2.6- Conteúdo 2C de DNA nuclear de passifloras 

 

A maior parte do DNA dos eucariotos está no núcleo das células, mas este está 

presente também em organelas, como mitocôndrias e cloroplastos em menor quantidade. 

Refere-se a quantidade de DNA nuclear de um organismo como valor C (de Constante) e é a 

expressão do tamanho do genoma (Bennet e Leitch, 1995). 

O valor C de DNA é uma característica de significado biológico fundamental. 

Conhecer a quantidade de DNA nuclear de um grupo de organismos pode ser útil em diversos 

campos, como, por exemplo, biologia celular e molecular, ecologia, fitogeografia e 

sistemática (Bennet e Leitch, 1995). Em alguns casos a verificação da quantidade de DNA 

nuclear pode substituir a contagem do número de cromossomos, principalmente quando se 

trabalha com um número muito grande de indivíduos, sendo que o conhecimento do número 

cromossômico e/ou nível de ploidia, além de ser importante na caracterização do 

germoplasma, são indispensáveis em programas de melhoramento, principalmente quando há 

planejamento de cruzamentos (Schifino-Wittmann, 2001). 

A contagem cromossômica é feita através de técnica relativamente simples, porém, 

que demanda tempo. Sua substituição por técnica em que se alcance resultados semelhantes, 

por exemplo, determinação de genótipos poliplóides, e que sejam mais rápidas, é de grande 

interesse para dar mais agilidade ao andamento de trabalhos (Schifino-Wittmann, 2001). 

Uma das técnicas utilizadas para a determinação da quantidade de DNA é a citometria 

de fluxo, criada inicialmente na hematologia para a contagem e análise rápida de células 
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sanguíneas e na década de 80 começou a ser adaptada para as células vegetais (Dolezel, 

1997). 

A citometria de fluxo é a análise das propriedades óticas de partículas 

hidrodinamicamente contidas no centro de um fluxo estreito de líquido e que passam por um 

foco de luz, permitindo assim a excitação dos fluorocromos presentes nas partículas. Os 

pulsos de luz e fluorescência são detectados por um sistema ótico, separados por filtros e 

convertidos em pulsos elétricos por sensores óticos (Dolezel, 1997). Em plantas, essa análise 

geralmente ocorre por núcleos isolados de tecido foliar, que são corados com fluorocromos e 

submetidos a leitura da fluorescência emitida por esses núcleos por um citômetro de fluxo 

(Schifino-Wittmann, 2001). 

Como citometria de fluxo analisa a intensidade de fluorescência relativa e, portanto, o 

conteúdo relativo de DNA das células estudas, o tamanho do genoma de uma amostra 

desconhecida pode ser determinada apenas após uma comparação com núcleos de um padrão 

de referência, cujo tamanho do genoma é conhecido. Este padrão é processado juntamente 

com a amostra ao preparo da suspensão de células que será submetida ao citômetro de fluxo 

(Dolezel e Bartos, 2005). Normalmente são verificados dois picos, sendo um provocado pelas 

células em G0 e G1 (núcleos 2C) e o outro resultante das células em G2 e mitose (núcleos 4C) 

(Schifino-Wittmann, 2001). 

A citometria de fluxo também tem sido usada no melhoramento de plantas e produção 

em estudos de correlação entre o tamanho do genoma e características fisiológicas ou 

agronômicas (Dolezel, 1997), principalmente entre as espécies que apresentam variação no 

tamanho do genoma, correlacionadas com parâmetros ambientais que são importantes para a 

adaptação dos organismos (Greilhuber, 1998). 

Pinto et al. (2010) utilizou a citometria de fluxo em trabalho com Passiflora 

cincinnata Mast. para avaliar o efeito da regeneração via embriogênese somática na 

estabilidade da ploidia. Pode-se constatar assim a diversidade de utilização da técnica. 

Souza et al. (2004) avaliaram oito espécies de Passiflora quanto a quantidade 2C de 

DNA e obtiveram os seguintes resultados: 1,83 pg em P. suberosa L.; P. edulis f. edulis com 

3,16 pg; P. edulis f. flavicarpa com 3,21 pg; P. edmundoi com 3,40 pg; P. mucronata com 

3,43 pg; P. giberti com 3,92 pg; P. laurifolia com 3,88 pg e 5,36 pg em P. quadrangularis L., 

obtendo variação significativa no conteúdo de DNA entre os táxons de Passiflora. Em todas 

as espécies diplóides analisadas neste estudo, a variação do tamanho do genoma foi elevada 

correspondendo a 69,6%. 
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Tanto quanto se sabe inexistem relatos da descrição da quantidade 2C de DNA em 

maracujazeiro de “flor-vermelha” e da análise da variabilidade inter-populacional da 

quantidade 2C de DNA em maracujazeiro „do-sono‟. 

 

2.7- Morfometria geométrica 

 

Conforme Zelditch et al. (2004) a análise de formas desempenha um papel importante 

em muitos tipos de estudos biológicos. Uma variedade de processos biológicos produzem 

diferenças na forma entre os indivíduos ou suas partes, tais como a doenças ou lesões, 

desenvolvimento ontogenético, a adaptação a fatores geográficos locais ou diversificação 

evolutiva a longo prazo. As diferenças na forma podem sinalizar diferentes papéis funcionais 

desempenhados pelas mesmas peças, respostas diferentes para as mesmas pressões seletivas 

(ou diferenças nas próprias pressões seletivas), bem como as diferenças nos processos de 

crescimento e morfogênese. A análise de formas é uma abordagem para a compreensão dessas 

diversas causas de variação e transformação morfológica. Estes autores descreveram ainda a 

morfometria como um ramo matemático da análise da forma, por seu resultado se apresentar 

altamente numérico e não podermos facilmente visualizá-los como descritores das diferenças 

de forma. 

A morfometria, como é trabalhada hoje, envolve uma área de pesquisa na fronteira 

entre a biologia, a estatística e a geometria. Os métodos começaram a ser mais amplamente 

utilizados no início dos anos 90, e um dos maiores responsáveis pela revolução da 

morfometria foi Fred L. Bookstein, o autor do tratado mais profundo sobre o assunto 

(Bookstein, 1991), que definiu morfometria como o “estudo estatístico da covariância entre 

mudança de forma e fatores causais”, ficando claro que a morfometria estuda as causas das 

diferenças de forma entre organismos, sendo elas ecológicas ou filogenéticas (Monteiro e 

Reis, 1999). 

É comum estabelecer-se estudos morfométricos tomando como base medidas lineares 

de estruturas biológicas. Nestes casos é importante que as medidas sejam feitas entre pontos 

realmente homólogos em toda a amostra. Mas existem casos em que as estruturas biológicas 

não apresentam números suficientes de homologias (marcos anatômicos identificáveis), sendo 

assim necessária a descrição da forma em termos de coordenadas cartesianas de uma 

sequencia de pontos sem homologia entre espécimes ao longo do contorno da estrutura 

(Monteiro e Reis, 1999). 
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Em vegetais, as análises de morfometria geométrica podem ser realizadas com 

diferentes estruturas. Viscosi et al. (2010) realizaram estudo analisando o padrão morfológico 

da folha de três espécies de carvalho branco europeu, visando detectar o grau de diferenciação 

entre as espécies e criar um método para classificar indivíduos não identificados. 

Ainda utilizando essa linha de identificação da espécie de indivíduos vegetais, Cope et 

al. (2012) efetuaram uma revisão em que a morfometria é vista como uma solução na 

taxonomia, automatizando o processo de identificação de espécies e resolvendo o 

“impedimento taxonômico” descrito por Carvalho et al. (2007) que se relaciona com a 

escassez de profissionais em taxonomia e o limite de recursos financeiros. 

Diversas são as técnicas morfométricas que podem ser utilizadas em estudos da forma 

da folha, característica essa que já teve comprovada o seu valor para resposta a questões 

biológicas. Essas técnicas também podem ser utilizadas em outras estruturas, como, por 

exemplo, sépalas e pétalas. Uma das abordagens para a análise da forma da folha é a análise 

de Fourier (Cope et al., 2012). 

Uma das técnicas mais comumente aplicada a folhas é a análise elíptica de Fourier 

(elliptic Fourier analysis - EFA). Análise de Fourier do contorno resulta em uma descrição 

matemática de uma „silhueta‟ (Bird et al. 1986). Uma das vantagens da utilização dessa 

técnica é que os descritores podem ser interpretados desconsiderando-se as variações de 

tamanho, rotação e translação (Diaz, et al. 1997). Diferentes abordagens da análise de Fourier 

são usadas para contornos fechados, como: análise de Fourier para ângulos igualmente 

espaçados, de ângulos tangentes, em dois eixos e elíptica (Monteiro e Reis, 1999; Rohlf e 

Archie, 1984). Sendo a última (elíptica) a mais eficiente com respeito a flexibilidade e 

consistência dos resultados (Rohlf e Archie, 1984). 

O primeiro estudo de morfometria geométrica em passiflora foi conduzido por Pádua 

(2004). O estudo realizado, empregando-se folhas, foi capaz de distinguir satisfatoriamente 10 

espécies, além de agrupá-las em dois grandes grupos, que confirmaram a separação das 

espécies nos subgêneros Passiflora e Decaloba. 

Com o objetivo de obter dados para a delimitação específica, Passos (2007) estudou a 

variabilidade morfológica em folhas de 19 populações de Passiflora galbana e P. mucronata, 

utilizando os contornos foliares geométricos, encontrando nesse método eficácia para uso em 

taxonomia. 

A morfometria geométrica não é utilizada apenas em estudos inter-específicos para 

auxiliar na taxonomia. Um exemplo de outra utilização está em Zahiri et al. (2006), um 

estudo da praga do arroz, o Chilo suppressalis Walker, em diferentes populações. Esses 
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autores constataram correlação direta entre a distância morfogeométrica intra-específica e a 

distância geográfica. 

Para Portulaca grandiflora, Valenzuela et al. (2011) estudaram folhas e flores quanto 

ao aspecto morfo-geométrico internamente à espécie, utilizando Análise de Variável Canônica 

(CVA) e observaram variação significativa para vários aspectos estudados.  

Outro estudo envolvendo populações geográficas e morfometria geométrica foi 

realizado por Khiaban et al. (2010) em que populações de Helicoverpa armigera, 

pertencentes ao Irã, tiveram suas asas analisadas por morfometria geométrica, constatando-se 

diferença significativa por Análise Multivariada de Variância (MANOVA) entre as cinco 

populações estudadas. 

Tanto quanto se sabe inexistem relatos na literatura se há (i) variabilidade 

morfogeométrica foliar entre populações de maracujazeiro “do-sono” e se (ii) fatores 

geográficos (altitude médias de ocorrência de populações e distância geográfica entre elas) e 

intrínsecos à planta (conteúdo 2C de DNA nuclear) podem estar correlacionados com essa 

variabilidade morfogeométrica foliar. 
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3. OBJETIVOS 

3.1- Objetivo geral 

 

3.1.1- Caracterizar biologicamente a espécie de maracujazeiro de “flor-vermelha” quanto a 

organização cromossômica, quanto a natureza de grãos de pólen e quanto a quantidade 2C de 

DNA a partir de uma população detectada em Vitória da Conquista/BA; 

3.1.2- Analisar a diversidade biológica da espécie de maracujazeiro do “do-sono” quanto a 

morfometria geométria foliar inter-populacional e quanto a quantidade 2C de DNA a partir de 

populações detectadas na região Sudoeste da Bahia; 

 

3.2- Objetivos específicos 

 

3.2.1- Obter o cariótipo do maracujazeiro de “flor-vermelha”; 

3.2.2- Detectar presença, ou não, de satélites em cromossomos do maracujazeiro de “flor 

vermelha” obtidos em 3.2.1; 

3.2.3- Caracterizar, por FISH e CMA/DAPI, os cromossomos do maracujazeiro de “flor 

vermelha” obtidos em 3.2.1; 

3.2.4- Determinar o comportamento meiótico do maracujazeiro de “flor vermelha”; 

3.2.5- Averiguar a viabilidade polínica do maracujazeiro „de-flor-vermelha‟; 

3.2.6- Precisar o conteúdo 2C de DNA do maracujazeiro de “flor-vermelha”; 

3.2.7- Analisar a variabilidade inter-populacional da morfometria geométrica foliar de 

maracujazeiro „do-sono‟ a partir de populações detectadas na região Sudoeste da Bahia; 

3.2.8- Averiguar se fatores geográficos (altitude médias de corrência das populações e 

distância geográfica entre elas) e intrínsecos à planta (conteúdo 2C DNA nuclear) estão 

correlacionados, ou não, com a variabilidade morfogeométrica foliar estudada em 3.2.7. 

3.2.9- determinar lugares alvos para coletas futuras de plantas que apresentem 

morfogeometria foliar distinta tendo por base os resultados de 3.2.7 
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palinológica e de conteúdo 2C de DNA nuclear 
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RESUMO 

A família Passifloraceae é composta por 18 gêneros, sendo o gênero Passiflora representado 

por 465 espécies, das quais 140 são nativas do Brasil. O gênero apresenta x = 6 como número 

cromossômico primário e x = 9, 10 e 12 como números cromossômicos secundários. O 

maracujazeiro „de flor vermelha‟ (Passiflora trintae Sacco), espécie tida rara, com 

distribuição espacial limitada aos estados da Bahia e Minas Gerais, prescinde de 

caracterizações citogenética, palinológica e de conteúdo 2C de DNA nuclear. A análise por 

citometria de fluxo revelou conteúdo 2C de 2,23 ± 0,02 pg de DNA. A coloração com 

Giemsa, bandeamento CMA/DAPI e FISH (sonda 45S) foram utilizados em cromossomos 

mitóticos, resultando na identificação de número cromossômico 2n = 18 com 9 cromossomos 

metacêntricos, quatro bandas CMA+/DAPI- e dois pares de sítios de DNAr 45S terminais, 

que coincidem com os satélites. A análise de suspensão de células meióticas, com coloração 

Giemsa, demonstrou que o maracujazeiro „de flor vermelha‟ possui comportamento meiótico 

regular. Os grãos de pólen, com viabilidade polínica de 90,47 ± 7,03 %, 66,54 ± 3,91 µm de 

diâmetro polar (DP) e 62,58 ± 4,68 µm de diâmetro equatorial (DE), apresentaram espessuras 

de exina, exoexina e endoexina de 7,99 ± 0,75 µm; 3,99 ± 0,40 µm e 3,77 µm ± 0,58 µm; 

respectivamente. Os grãos de pólen apresentam-se prolato-esferoidais (DP/DE = 1,06 ± 0,09), 

com quatro aberturas e exina semitectata de padrão reticulado. Os resultados são discutidos 

em termos da potencial empregabilidade genética do maracujazeiro de „flor vermelha‟ na 

obtenção de híbridos interespecíficos com outras espécies silvestres e comerciais de 

passifloras. 
 

Palavras-chave: P. trintae, espécie nativa, ornamental, número cromossômico, citometria de 

fluxo, grão de pólen, CMA/DAPI, FISH. 

 

INTRODUÇÃO 

A família Passifloraceae é dividida taxonomicamente nas tribos Paropsieae e Passiflorieae. 

Dentre os principais gêneros da família, quatro estão presentes no continente Americano: 

Passiflora L., Dilkea Mast., Mitostemma Mast. e Ancistrothyrsus Harms (Cervi, 2006). O 

gênero Passiflora é o que apresenta o maior número de espécies dentro da família (Mac-
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Dougal & Feuillet, 2004) com aproximadamente 140 espécies ocorrendo no Brasil (Cervi, 

2006). 

As espécies do gênero Passiflora apresentam importante potencial econômico uma vez que 

produzem frutos muito utilizados na alimentação humana para o preparo de sucos, doces, 

geleias, sorvetes e molhos; na indústria cosmética para a produção de novas fragrâncias de 

cremes e perfumes; e na produção de fármacos, com muitas espécies apresentando várias 

propriedades medicinais, sendo conhecido tal fruto no Brasil como maracujá (Faleiro et al., 

2011; Bernacci et al., 2005; Costa & Tupinambá, 2005). Além da utilização de frutos, flores e 

plantas de diversas espécies são utilizadas para fins ornamentais, principalmente em países do 

hemisfério norte (Peixoto,2005; Souza, 2003). 

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, sendo produzidos, cerca de 776 mil 

toneladas numa área de 57.848 ha (IBGE, 2012) onde a espécie Passiflora edulis Sims, mais 

comumente conhecido como maracujazeiro „amarelo‟ ou „azedo‟, a que representa maior 

quantidade dessa produtividade, devido a qualidade de seus frutos, vigor e rendimento em 

suco (Coelho, 2009). O estado da Bahia é o que apresenta maior produção, com 320.945 

toneladas em 29.938ha, seguido pelo Ceará com uma produção de aproximadamente 179 mil 

toneladas (IBGE, 2012). 

Dentre as várias espécies do gênero, o maracujazeiro de “flor vermelha‟ (P. Trintae Sacco) é 

uma espécie nativa das florestas estacionais, cerrados e da caatinga, em Minas Gerais e na 

Bahia. É uma trepadeira lenhosa, com flores eretas apresentando sépalas e pétalas vermelhas, 

corona com três séries de filamentos de cor róseo-avermelhados de base roxa, e floresce e 

frutifica de outubro a abril (Nunes e Queiroz, 2006). Essas características dão às flores uma 

bela aparência, o que traz para a espécie potencial para utilização como planta ornamental. 

Desde o século XVII o maracujá é utilizado na Europa como planta ornamental onde eram 

cultivadas as espécies P. caerulea L. e P. incarnata L em casas de vegetação. Ao contrário 

disso, no Brasil, o uso exclusivamente ornamental é quase inexistente, estando esse uso 

associado a extrativismo natural (utilização de frutos). Porém, existem diversas espécies com 

grande potencial para ornamentação, apresentando belas e perfumadas flores, e sendo 

propícias para áreas externas, onde ficam expostas ao Sol (Peixoto, 2005). 

O melhoramento genético do maracujá possibilita enormemente um incremento na produção, 

tamanho dos frutos, teores de substâncias de interesse e a resistência a doenças ocasionadas 

por fungos, bactérias, vírus nematóides e outros organismos. (Junqueira et al., 2005). A 

citogenética é uma importante ferramenta no melhoramento, possibilitando a avaliação da 

proximidade genética entre espécies por meio da identificação do número cromossômico, de 
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marcadores heterocromáticos, mapeamento de genes específicos, identificação de auto e 

alopoliplóides, assim como o conhecimento do comportamento meiótico das espécies, 

importante para o início e aplicação do melhoramento genético (Sybenga, 1998 apud Coelho, 

2009; Souza et al., 2003). 

Consulta realizada no Species Link (http://www.splink.org.br/), que relata informações 

relativas à flora nativa brasileira, dá conta de apenas 80 registros de espécimens de 

maracujazeiro “flor vermelha”, adicionados no site de 1959 a 2011. A seu modo, o sítio do 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biogeografia (INCT) 

(http://biogeo.inct.florabrasil.net/), busca compreender melhor a distribuição geográfica das 

espécies, sendo essas informações fundamentais para promover a conservação da 

biodiversidade. Para tanto o INCT utiliza modelagem consensual desenhada tendo como base 

informações de altitude, temperatura e precipitação nas áreas onde foi registrado a ocorrência 

de cada espécie. Segundo essa fonte, a distribuição real e potencial do maracujazeiro „de flor 

vermelha‟ está circunscrita a regiões de caatinga da Bahia e norte de Minas Gerais. O 

pequeno montante de espécimens identificados cientificamente, aliado à distribuição espacial 

reduzida faz com que pesquisas básicas, à semelhança de estudos citogenéticos e 

palinológicos de maracujazeiro de “flor vermelha‟, sejam importantes para estratégias de 

conservação, aliadas a potencializar a implantação de programas de melhoramento, visando o 

uso ornamental da espécie. 

Menos de 30% das espécies do gênero Passiflora têm seu número cromossômico conhecido. 

Das aproximadamente 140 espécies que são nativas do Brasil, são conhecidos os números 

cromossômicos de apenas 40 (Souza et al., 2008), não havendo na literatura descrição do 

número cromossômico e do cariótipo, de maracujazeiro „de flor vermelha‟. Sendo assim, este 

trabalho teve como principal objetivo conhecer o cariótipo da espécie. Além disso, a 

palinologia, o comportamento meiótico e o tamanho do genoma também foram analisados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

Foram coletados frutos, folhas e botões florais de aproximadamente 30 plantas, localizadas 

em uma área do município de Vitória da Conquista-BA (14º 55‟ S, 40º 49‟ W; 870 m). Os 

botões florais, ainda em campo, foram fixados em Carnoy 3:1 (alcool etílico P.A. : ácido 

acético glacial) (Guerra e Souza, 2002) e juntamente com os frutos foram levados para o 
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laboratório de Genética de Plantas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, 

campus Vitória da Conquista; onde o fixador Carnoy dos botões florais foi substituído por um 

recém preparado, sendo em seguida armazenados em congelador. Sementes retiradas dos 

frutos foram lavadas para eliminar todo o arilo, sendo dispostas em papel absorvente para 

secar à temperatura ambiente. Depois de secas, as mesmas foram acondicionadas em sacos de 

papel. Folhas jovens foram acondicionadas sob refrigeração por dois dias, enquanto foram 

transportadas para análises de citometria de fluxo. O material foi levado ao Laboratório de 

Genética da UFJF, onde as análises foram realizadas. 

 

Citometria de fluxo 

Foram utilizados discos foliares de nove folhas de três espécimes diferentes para 

determinação do conteúdo 2C de DNA nuclear por citometria de fluxo. Para este fim, cerca de 

20-30 mg de folhas frescas de três amostras e padrão de referência interno (Zea mays L.) 

foram picadas em tampão LB01 (1 ml) com uma lâmina de bisturi, para libertar os núcleos. A 

suspensão foi aspirada através de duas camadas de gaze, utilizando uma pipeta de plástico, 

filtrada através de um filtro de nylon com malha de 22μm e recolhido para um tubo de 

poliestireno. A suspensão de núcleos foi corada com 25 μl de iodeto de propídio a 1% (w/v). 

As amostras foram armazenadas a 4°C no escuro e em até duas horas foram analisadas. Pelo 

menos 10.000 núcleos foram analisados para cada amostra usando um citômetro 

FACSCalibur (Becton-Dickinson ™). Os histogramas foram analisados usando Win-MDI 2,9 

software. Os valores 2C de DNA nuclear de cada amostra foram calculados pela intensidade 

da fluorescência relativa da amostra e do padrão de referência interno. 

 

Germinação das sementes 

Para a análise citogenética foram utilizados meristemas radiculares. Estes foram obtidos 

através da germinação de sementes em meio de cultura. Antes de depositar as sementes no 

meio de cultura, estas tiveram seus tegumentos totalmente removidos com mini-morsa de 

acordo com Reis et al. (2007). Posteriormente foram desinfetadas utilizando-se imersão por 1 

minuto em etanol a 70% (v/v), seguido por imersão (10 min) em solução de hipoclorito de 

sódio comercial 5% (v/v) com 0,1% (v/v) de Tween-20, e lavadas quatro vezes em água 

estéril deionizada. 

Após desinfestação, as sementes foram depositadas em placas de Petri de vidro contendo 

meio ½ MS (Murashige e Skoog, 1962) suplementado com vitamina B5, sacarose, myo-
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inositol e Phytagel conforme descrito por Silva et al. (2011) e acondicionadas no escuro com 

temperatura controlada de 27ºC até a germinação. 

 

Preparação cromossômica mitótica 

Pontas das raízes germinadas in vitro foram pré-tratadas com 8-hidroxiquinoleína (8-HQ) 

0,003M durante 4,5 horas à temperatura ambiente e posteriormente fixadas em Carnoy por 

24h à -20ºC. 

As pontas de raízes foram retiradas do fixador, enxaguadas em água, secas em papel filtro e 

dispostas em lâmina de vidro, onde cada raiz recebeu 10µl de solução contendo 4% (v /v) de 

celulase Onozuka R-10 (Serva) e 40% (v/v) de Pectinase (Sigma) e levadas à estufa a 37ºC 

por duas horas. Após o período de digestão, foram preparadas lâminas conforme Sousa et al. 

(2013) e Carvalho e Saraiva (1993). 

 

Número cromossômico e cariótipo 

Foram visualizados e contados os cromossomos de aproximadamente 50 metáfases para 

determinação do número cromossômico em células somáticas da espécie. Cinco metáfases 

foram analisadas para estabelecer o comprimento do braço curto (c) e do braço longo (l) de 

cada cromossomo, calculando-se o tamanho do cromossomo (t = l + c) e a razão 

cromossômica (r = l/c). Os cromossomos foram classificados segundo Levan et al. (1964) e 

revisados por Guerra (1986) utilizando a razão entre o tamanho dos braços: metacêntrico (r = 

1,00 a 1,49); submetacêntrico (r = 1,50 a 2,99); acrocêntrico (r = 3,00 a ∞) e telocêntrico (r = 

∞). Os cromossomos foram medidos com o software Image ProPlus (Media CyberneticsTM) 

e o ideograma construído conforme ordem decrescente do tamanho dos braços curtos dos 

cromossomos. 

 

CMA/DA/DAPI e FISH 

Para o bandeamento lâminas previamente analisadas e onde foram identificadas metáfases 

completas, foram submetidas a tratamento para bandeamento com fluorocromos DAPI e 

CMA que foi realizada conforme Schweizer (1976) com modificações. As lâminas receberam 

30µl de CMA e foram encubadas em câmara escura por 1h. Após esse período receberam 

30µl de DA e foram incubadas por 30 min, seguido pela adição de 30µl de DAPI e incubação 

por mais 30 min. As lâminas foram montadas em Vectashield (Vector) e mantidas sob 

refrigeração por pelo menos três dias até a análise. 
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A sonda de DNAr 45S utilizada para a hibridação in situ fluorescente (FISH) foi obtida da 

sequencia nucleotídica dos genes de DNAr 18S, 5,8S e 25S de trigo (Triticum aestivum). Essa 

sonda foi marcada com digoxigenina para utilização na hibridização. A mistura de 

hibridização, contendo formamida deionizada 100%; 20xSSC pH7; sonda marcada; dextran 

sulfato 50% e água foi submetida a uma temperatura de 85ºC durante 10 min para que 

desnaturasse e, em seguida, foi depositada em gelo para rápido resfriamento. As lâminas 

contendo o material a ser hibridizado também foram expostas a uma temperatura de 85ºC por 

1 min e depois submetidas a uma série etanólica (70%, 90% e a 100% durante 5 min/cada). A 

mistura de hibridação foi colocada nas lâminas e estas foram incubadas em câmara úmida a 

37ºC durante 48 horas. Depois da hibridação as lâminas foram lavadas com os tampões 

2xSSC (citrato de sódio 0,3 M , cloreto de sódio 0,03 M, pH 7) e 1xPBS (cloreto de sódio 

0,136 M, cloreto de potássio 0,27 M, fosfato de sódio dibásico 0,1 M, fosfato de potássio 

monobásico 0,2 M, pH 7,4). As sondas foram detectadas com anti-DIG conjugado com 

rodamina, sendo lavadas posteriormente com os tampões 1xTNT (Tris 0,1 M, cloreto de sódio 

0,15 M, 0,05 % de Tween - 20) e 1x PBS à temperatura ambiente. Por fim, os cromossomos 

foram corados com DAPI e as lâminas foram montadas em Vectashield (Jiang et al., 1995). 

 

Meiose 

Para obter a suspensão celular contendo células de cada fase meiótica, foram selecionados 

aproximadamente 15 botões florais imaturos, com tamanhos variando entre 0,2cm a 1,5 cm. O 

protocolo de obtenção da suspensão seguiu recomendações de Viccini et al. (2005) e Sousa et 

al. (2011), com modificações. As anteras obtidas foram colocadas em um microtubo (de 0,5 

ml) adaptado (cortado ao meio e embutido no fundo uma tela de nylon de 60 µm). Este 

material foi então submetido a lavagens sucessivas com água destilada, para retirada do 

fixador. Este microtubo com fundo em nylon foi encaixado sobre tubo contendo solução 

enzimática concentrada (Ultrazym Novo Nordisk). Este material foi colocado para digerir em 

banho-maria a 30ºC por 5 horas. O material foi lavado para retirada do excesso de enzimas e, 

em seguida, o microtubo adaptado foi transferido para tubo contendo água destilada. As 

anteras foram então maceradas mecanicamente liberando, assim, as células-mãe de grão de 

pólen. A suspensão foi então submetida a três centrifugações de 2500 rpm por 4 min, sendo 

que entre cada uma delas, o fixador foi substituído. A solução foi ressuspendida e a lâmina 

montada utilizando-se três gotas da suspensão. Lâminas foram coradas com Giemsa durante 

PPGGBC



51 

 

dois minutos e outras foram coradas com Nitrato de Prata para detectar/destacar as Regiões 

Organizadoras de Nucléolos (RONs), segundo Howell e Black (1980). 

 

 

Palinologia 

 

Morfologia do pólen 

Para análise de forma e medidas do grão de pólen, flores maduras, conservadas em fixador 

Carnoy, foram utilizadas. As anteras maduras foram acetolisadas conforme descrito por 

Erdtman (1960). As lâminas foram montadas usando glicerina geleia e analisadas em um 

microscópio BX 51 Olympus e as imagens analisadas utilizando software Image Pro Plus 

(Media Cyberneticä, Silver Spring. MD, EUA). Pelo menos cinco lâminas foram preparadas e 

as medidas de diâmetros de pólen e da exina, foram obtidas a partir da visualização de 50 e 20 

grãos de pólen, respectivamente. A classificação do pólen foi feita de acordo com Punt et al. 

(2007). 

 

Viabilidade 

O teste de viabilidade polínica foi realizado com a solução de Alexander (Alexander, 1969). 

A solução de Alexander foi usada para reagir com a parede/citoplasma em grãos de pólen que 

foram consideradas viáveis quando seu citoplasma foi corado e permaneceu íntegro. O 

número de grãos de pólen viáveis e inviáveis considerados neste estudo foi a média da 

contagem dessas células em duas lâminas (repetições). 

 

Histoquímica 

Outros dois testes colorimétricos de análise histoquímica foram realizados utilizando-se Lugol 

(Dafni, 1992), que identifica a presença de amido e Sudan IV que identifica a presença de 

lipídios na parede do grão de pólen (Souza et al., 2002) . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo do conteúdo 2C de DNA nuclear utilizou-se como padrão de referência interno o 

Zea mays (5,43pg). A análise levou à conclusão de que a espécie em estudo apresenta um 
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conteúdo de DNA nuclear de 2,23 ± 0,02 pg (~2.190Mb) (Figura 1). Na literatura encontra-se 

dados referentes à quantidade de DNA variando entre 1,84 pg (P. suberosa) e 5,36 pg (P. 

quadrangularis) (Souza et al., 2001). 

O gênero Passiflora apresenta ampla variação no número cromossômico, tendo como número 

básico x = 6, mas apresenta também, como números secundários x = 9, x = 10 e x = 12 (Melo 

et al., 2001 e Hansen et al., 2006). Aproximadamente 30% das espécies do gênero possuem 

número cromossômico conhecido, dentre as quais, ainda não se encontrava P. trintae (Souza 

et al., 2008). Foram visualizados e contados os cromossomos de aproximadamente 50 células 

em metáfase mitótica de maracujazeiro de “flor vermelha”, todas apresentando 2n = 18 

(Figura 2), à semelhança do relatado para P. edulis Sims e P. alata Curtis, entre outras (Melo 

et al., 2001). O cariótipo é simétrico apresentando nove pares cromossômicos metacêntricos, 

onde a razão entre os braços variou de 1,20 a 1,48µm e o tamanho total dos cromossomos de 

3,45 a 5,31µm (Tabela 1). 

 

Figura 1. 1-Sobreposição de histogramas resultantes da análise do padrão de Zea mays (linha 

preta) e das amostras de Passiflora trintae (vermelho), mostrando os picos dos valores do 

conteúdo 2C de DNA nuclear. 
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Tabela 1. 1- Morfometria cromossômica de maracujazeiro de “flor vermelha” (Passiflora. 

trintae Sacco) obtida pela média de medições de cinco metáfases. Comprimentos são 

expressos em µm. M= metacêntrico. 

Par cromossômico 
Braço 
curto 

Braço 
longo 

Comprimento 
total t=c+l 

Relação 
entre 

braços 
r=l/c 

Classificação 
Segundo 
Guerra 
(1986) 

1 2,41 2,90 5,31 1,21 M 

2 2,05 3,03 5,08 1,48 M 

3 2,00 2,81 4,81 1,41 M 

4 2,13 2,48 4,61 1,17 M 

5 1,90 2,52 4,42 1,32 M 

6 1,82 2,40 4,22 1,32 M 

7 1,77 2,22 3,99 1,26 M 

8 1,52 2,24 3,76 1,48 M 

9 1,57 1,88 3,45 1,20 M 

 

 

 

Figura 1. 2- Cariograma de maracujazeiro de “flor vermelha” (Passiflora trintae Sacco) 

montado a partir de cromossomos metafásicos corados com Giemsa 5%. Observar as 

constrições primárias definidas e as constrições secundárias presentes na porção subterminal 

do braço longo do cromossomo 2 e porção subterminal do braço curto do cromossomo 9. 

Barra = 5 μm. 
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Figura 1. 3- Metáfase mitótica de maracujzeiro de “flor vermelha” (Passiflora trintae Sacco) 

(2n=18) onde é possível visualizar as constrições secundárias em dois pares cromossômicos. 

 

A presença de dois pares cromossômicos com constrições secundárias foi observado em 

diversas metáfases (Figura 3), sendo em um par associada ao braço longo e no outro ao braço 

curto. O idiograma gerado (Figura 4) ilustra a morfologia cromossômica geral da espécie. 

O bandeamento com fluorocromos base-específicos CMA e DAPI mostrou que maracujazeiro 

“flor vermelha” apresentou quatro bandas CMA
+
/DAPI

-
 distribuídas na posição terminal do 

braço longo do cromossomo 2 e braço curto do cromossomo 9 (Figura 5), estando associadas 

a segmentos distendidos que provavelmente correspondiam às constrições secundárias (Figura 

3). Esse padrão de bandas terminais, coincidindo com os satélites em dois pares 

cromossômicos foi observado também por Melo et al. (2001) para P. edulis, por exemplo. 

Os resultados obtidos na hibridização in situ utilizando o DNAr 45S revelaram dois pares de 

sítios terminais, localizados no braço longo do cromossomo 2 e no braço curto do 

cromossomo 9 (Figura 5). Este resultado corrobora os resultados obtidos por Melo e Guerra 

(2003) em que estudaram a distribuição destes sítios, além dos sítios 5S em 20 espécies do 

gênero. Em tal estudo, os autores classificaram os números cromossômicos x = 9, x = 10 e x = 

12 como números básicos secundários de origem tetraplóide com disploidia e silenciamento 

gênico de sítios DNAr 5S redundantes. 

O maracujazeiro de “flor vermelha” apresentou comportamento meiótico regular. O 

pareamento entre bivalentes foi normal, observando-se nove bivalentes na diacinese/metáfase 

I, sendo que em algumas células, pôde-se observar dois desses bivalentes associados ao 

nucléolo (Figura 6b) e segregação regular dos cromossomos nas anáfases I e II. Ao final da 
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esporogênese, observou-se a formação de quatro micrósporos (tétrades) (Figura 6d), não 

havendo formação de díades, tríades ou políades. Apesar da regularidade observada na 

meiose, foram observadas células com algumas irregularidades, porém não significativas para 

afetar a fertilidade, devido a ocorrerem em baixo percentual. Esse mesmo comportamento foi 

observado por Melo et al. (2001), Souza et al. (2003) Coelho et al. (2009) em outras espécies 

do gênero. Segundo Barbosa e Vieira (1997) apud Coelho et al. 2009, as irregularidades mais 

comuns apresentadas nas espécies do gênero são cromossomos precoces ou retardatários, 

desorientação da segregação dos cromossomos metafásicos e anafásicos, e anormalidades na 

orientação do fuso e assincronismo, resultando em produtos também anormais, como díades, 

tríades e políades, microgametas, células aneuplóides, poliplóides e por fim, pólens inviáveis. 

Em programas de melhoramento genético de plantas ornamentais é essencial a análise do 

comportamento meiótico, pois fornece informações sobre o pareamento dos cromossomos no 

híbrido e revela, em conjunto com o índice meiótico, a viabilidade polínica a estabilidade do 

processo meiótico (Souza, 2003). 

Em programa de melhoramento de maracujazeiro para fins ornamentais, a Embrapa realizou 

cruzamento entre maracujazeiro “do sono” (Passiflora setacea DC), que possui flor branca, e 

Passiflora coccinea, de flor vermelha (ambas com 2n = 18) gerando o híbrido BRS „Estrela 

do Cerrado‟, de cor vermelha e longas filamentos da corona. Este híbrido foi retrocruzado 

com P. coccinea gerando o híbrido BRS „Rubiflora‟, e com P. setacea, gerando o híbrido 

BRS „Roseflora‟, ambos progênies de retrocruzamento apresentando flores vermelhas com 

algumas variações entre si (Faleiro, 2011). O maracujazeiro de “flor vermelha” é um 

representante potencial do gênero Passiflora para ser utilizado em cruzamentos iguais a esse, 

já que também apresenta belas flores vermelhas e é também número cromossômico 2n = 18. 

Adicionalmente, a flor de maracujazeiro de “flor vermelha” apresenta um formato 

diferenciado, quando em antese, lembrando balões típicos da festa de São João, festa 

religiosa/social comum no Norte de Minas Gerais e na Bahia, bem como em todo o Nordeste. 

Espécimes de maracujazeiro de “flor vermelha” que apresentem flores em antese com maior 

tamanho e/ou duração podem ter algum apelo comercial como planta ornamental nessas 

regiões. 
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Figura 1. 4- Idiograma de maracujazeiro de “flor vermelha” (Passiflora trintae Sacco). 

 

 
 

 
Figura 1. 5- Cromossomos metafásicos obtidos de células meristemáticas de maracujazeiro 

de “flor vermelha” (Passiflora trintae Sacco) submetidos à metodologia de bandeamento 

CMA/DAPI (esquerda) e FISH, com o uso de sonda de DNAr 45S. Observar os quatro sítios 

de marcação fluorescente (vermelho). Barra = 5 μm. 
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Figura 1. 6- Células meióticas em maracujazeiro de “flor vermelha” 

(Passiflora trintae Sacco): a) paquíteno evidenciando o nucléolo (coloração 

com Giemsa); b) nove pares de cromossomos em diacinese. Setas indicam dois 

pares associados ao nucléolo (coloração com Giemsa); c) anáfase I (coloração 

com Giemsa); d) telófase II (coloração com Giemsa); e) Coloração de prata 

evidenciando o nucléolo em paquíteno; f) Coloração de prata evidenciando o 

nucléolo em telófase II. Barra em “f” corresponde a 5 µm. 

 

A análise das anteras acetolisadas demonstrou que a exina do grão de pólen da espécie (Figura 

7f-h) é reticulado. Esse resultado corrobora com avaliação da ornamentação da exina feita em 

três populações da espécie por Araújo (2001). Observa-se ainda o padrão semitectado da 

exina. A análise permitiu medir o tamanho e observar o número e tipo de abertura dos grãos 

de pólen de maracujazeiro de “flor vermelha”. Araújo (2001) encontrou  dados referentes a 
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vista polar para três populações da espécie sediadas nos municípios baianos de Cristópolis 

(59,4 ± 1,1µm), Barra do Choça (59,3 ± 1,1 µm) e Vitória da Conquista 60,8 ± 0,7µm. A 

população estudada no presente trabalho apresentou o diâmetro polar de 66,54 ± 3,91 µm, 

sendo maior do que o encontrado nas três populações estudadas por Araújo (2001) e diâmetro 

equatorial de 62,58 ± 4,68 µm. Esses valores demonstram que o pólen tem formato prolato-

esferoidais, por não apresentarem grande variação entre o diâmetro polar e equatorial. Quanto 

a espessura das camadas de exina, a exoexina apresentou uma média de 3,99 ± 0,40 µm, a 

endoexina 3,77 µm ± 0,58 µm e a espessura total da parede foi de 7,99 ± 0,75 µm, sendo este 

último valor também maior que os apresentados por Araújo (2001) nas populações por ela 

estudadas. 

Os grãos de pólen de maracujazeiro de “flor vermelha‟ são 6-sincolpapados, ou seja, possuem 

seis colpos fundidos aos pares na região do apocolpo, resultado compatível com o descrito por 

Araújo (2001). Os grãos de pólen de maracujazeiro de “flor vermelha” apresentam ainda 

quatro aberturas, característica comum no subgênero ao qual pertence, como é descrito por 

Erdtman (1952), Garcia et al. (2002) e Dettke e Santos (2009). 

O teste colorimétrico para viabilidade polínica demonstrou valores superiores a 90,47 ± 7,03 

% na espécie (Figura 7d-e). A análise histoquímica demonstrou grânulos de lipídios 

depositados na exina (Figura 7c).  
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Figura 1. 7- Grãos de pólen de maracujazeiro „de flor vermelha‟ (Passiflora trintae DC): a) 

grão de pólen submetido à análise histoquímica com água (controle); grão de pólen submetido 

à análise histoquímica com lugol. Negativo para presença de amido; c) grão de pólen 

submetido à análise histoquímica com Sudan IV. Positivo para lipídio;. d) grão de pólen 

viável; e) grão de pólen inviável submetidos à técnica de coloração com solução de 

Alexander; f, g e h) Acetólise do grão de pólen (diferentes focos mostrando estrutura da 

exina). Barra em a representa 50µm, em d e e representam 10µm e em f, g e h representam 

5µm. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

O maracujazeiro de “flor vermelha” apresentou conteúdo 2C de DNA igual a 2,23 ± 0,02 pg, 

número cromossômico 2n = 8, quatro bandas CMA+/DAPI-, dois pares de sítios DNAr 45S 

terminais, viabilidade polínica de 90,47 ± 7,03 %, grão de pólen prolato-esferoidal com exina 

semitectada de padrão reticulado.  
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 Face aos resultados inéditos de caracterização dessa espécie obtidos nesse trabalho,e a 

sua compatibilidade cromossômico com outras espécies, depreende-se a possibilidade da 

execução de cruzamentos dirigidos com do maracujazeiro de “flor vermelha”, com outras 

espécies, com finalidade ornamental. 
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RESUMO 

 

O gênero Passiflora L. é de grande importância socioeconômica na fruticultura brasileira. A 

espécie do gênero conhecida como maracujazeiro “do-sono” (Passiflora setacea DC) tem 

ocorrência espontânea nas áreas de caatinga e possui frutos doces e saborosos e vem sendo 

empregada em fruticultura extrativista, em maior e menor escala, por diversas comunidades 

nas áreas em que se distribui. No Sudoeste da Bahia a fruta é comercializada em feiras 

populares e consumida in natura ou processada. A espécie apresenta ampla faixa de 

ocorrência com espécimens de folhas, flores e frutos levemente distintos, sugerindo existir 

diversidade biológica entre as plantas. O estudo desta biodiversidade é útil para propósitos 

conservacionistas ou ligados a seleção de genótipos maracujazeiros “do-sono”. Os objetivos 

do presente trabalho foi o de (i) analisar a diversidade biológica da espécie do maracujazeiro 

“do-sono” quanto a morfometria geométrica foliar e quanto ao conteúdo 2C de DNA nuclear 

a partir de populações detectadas na região do Sudoeste da Bahia, tendo por base as zonas 

agroecológicas em que as mesmas se dispunham e (ii) avaliar de fatores geográficos ou 

intrínsecos à planta podem estar correlacionados quanto a morfometria geométrica foliar. 

Resultados obtidos dão conta de diversidade biológica quanto a forma das folhas, ainda que 

os zoneamentos agroecológicos expliquem somente parte desta diversidade. Distância 

geográfica e conteúdo 2C de DNA correlacionou-se signficativamente com a distância entre 

as morfogeometrias foliares das populações estudadas, ainda que com baixa magnitude de 

correlação. Os resultados são discutidos em termos das implicações quanto ao 

estabelecimento de iniciativas de  conservação e melhoramento genético da espécie. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A família Passifloraceae ocorre abundantemente nas Américas, e com menores níveis 

de diversidade na Ásia e Austrália sendo o gênero Passiflora o maior da família, apresentando 

cerca de 400 espécies descritas, predominantemente neotropicais (Killip, 1938). Do ponto de 

vista sócio-econômico, a cultura do maracujá (algumas espécies do gênero Passiflora, 

PPGGBC



67 

 

principalmente Passiflora edulis Sims) tem características muito importantes, pois ocupa mão 

de obra no campo em número considerável e ocupa o segundo lugar no ranking de exportação 

de suco (Leite et al., 1994). Algumas outras espécies do gênero têm potencial comercial, à 

semelhança do maracujazeiro “do-sono” (P. setacea DC).  

O maracujazeiro „do-sono‟ ou „sururuca‟ (P. setacea DC) pertence ao gênero 

Passiflora L. subgênero Passiflora (Nunes e Queiroz, 2006), e tem ocorrência espontânea nas 

caatingas do Semi-árido (Araujo, 2007). Seus frutos, doces e saborosos, são muito apreciados 

para o consumo in natura (Souza e Meletti, 1997). O maracujazeiro „do-sono‟, entre outras 

espécies nativas brasileiras, apresenta enorme potencial comercial. Atualmente os frutos de 

maracujá „do-sono‟ são comercializados nas feiras livres de algumas cidades do interior da 

Bahia, mas esse consumo tende a crescer com a atual e crescente produção de doces e geléias 

nos municípios de Curaçá, Uauá e Canudos, interior da Bahia (Araújo, 2007; Oliveira e 

Rugieiro, 2005). 

Em Vitória da Conquista, maior cidade da região do Sudoeste da Bahia, contando com 

mais de 310 mil habitante no Censo de 2010 (IBGE, 2010), a comercialização da fruta se dá 

em feiras populares. A procedência dos frutos desta espécie comercializados em Vitória da 

Conquista ainda não mapeado mas estudos prévios da ocorrência de maracujazeiro 'do-sono' 

dão conta de sua ocorrência, em elevada concentração, em Vitória da Conquista e em cidades 

próximas, à semelhança daquelas dispostas na BA-263 de Belo Campo a Condeúba (Pereira, 

2012). No sudoeste baiano, mais especificamente, frutos da espécie são comercializados em 

feiras livres e sucos da fruta são vendidos em postos de combustíveis nas BRs e BAs da 

região. 

Especimens de maracujazeiro “do-sono” apresentam folhas, flores e frutos levemente 

distintos, sugerindo existir diversidade biológica entre as plantas. O estudo de diversidade de 

flores e frutos de plantas está na dependência da disponibilidade dos mesmos, ao passo que as 

folhas encontram-se, na maior parte do ciclo vital das plantas, disponíveis para estudos de 

diversidade (Cope et al., 2012). Além da morfometria „convencional‟, que mensura variáveis 

tais como comprimento e largura das folhas, há recentemente um grande esforço em estudar 

as folhas de plantas, dentro do âmbito da prospecção e mensuração de diversidade biológica, 

sob a óptica da morfometria geométrica (Viscosi et al., 2010). 

A morfometria geométrica é disciplina entre a biologia, a estatística e a geometria. 

Bookstein (1991) definiu-a “estudo estatístico da covariância entre mudança de forma e 

fatores causais”. Diversas são as técnicas morfométricas que podem ser utilizadas em estudos 

da forma da folha, característica essa que já teve comprovada o seu valor para resposta a 
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questões biológicas. No que tange as passifloras, há um crescente interesse na manutenção da 

biodiversidade das espécies da família (Bernacci et al.,2005) isso, somado a crescente 

disponibilidade de imagens digitais tornou-se a oportunidade de se prospectar biodiversidade 

em plantas, nos dias atuais, mediante emprego de imagens digitais de órgãos das mesmas, e 

isso inclui as folhas (Cope et al., 2012). 

Uma das técnicas morfogeométricas mais comumente aplicada à folhas é a análise 

elíptica de Fourier (elliptic Fourier analysis - EFA). Análise de Fourier do contorno resulta em 

uma descrição matemática da „silhueta‟ foliar (Bird et al. 1986). Uma das vantagens da 

utilização dessa técnica é que os descritores podem ser interpretados desconsiderando-se as 

variações de tamanho, rotação e translação (Diaz, et al. 1997). 

O primeiro estudo de morfometria geométrica em passiflora foi conduzido por Pádua 

(2004). O estudo realizado, empregando-se folhas, foi capaz de distinguir satisfatoriamente 10 

espécies, além de agrupá-las em dois grandes grupos, que confirmaram a separação das 

espécies nos subgêneros Passiflora e Decaloba. 

Com o objetivo de obter dados para a delimitação específica, Passos (2007) estudou a 

variabilidade morfológica em folhas de 19 populações de Passiflora galbana e P. mucronata, 

utilizando os contornos foliares geométricos, encontrando nesse método eficácia para uso em 

taxonomia. 

A morfometria geométrica não é utilizada apenas em estudos inter-específicos para 

auxiliar na taxonomia. Um exemplo de utilização inter-populacional está em Zahiri et al. 

(2006), um estudo da praga do arroz, o Chilo suppressalis Walker, em diferentes populações. 

Esses autores constataram correlação direta entre a distância morfogeométrica inter-

populacional e a distância geográfica. 

A implementação de iniciativas de melhoramento genético de maracujazeiro “do-

sono”, mediante seleção massal de plantas de diferentes regiões do estado da Bahia; podem se 

valer da compreensão prévia de quão variáveis são fenotipicamente as populações desta 

espécie de passiflora quanto a sua morfometria geométrica foliar e quantidade 2C de DNA. 

Esse conhecimento pode ser útil na seleção de genótipos superiores e diversificados, oriundos 

de diferentes ecótipos do estado; que apresentem potencial uso sob o sistema de produção em 

agricultura familiar, por exemplo. 

O presente trabalho tem por objetivo (i) analisar a diversidade biológica da espécie de 

maracujazeiro “do-sono” quanto a morfometria geométria foliar inter-populacional e quanto a 

quantidade 2C de DNA, (ii) averiguar se fatores geográficos (altitude médias de corrência das 

populações e distância geográfica entre elas) e intrínsecos à planta (conteúdo 2C DNA 
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nuclear) estão correlacionados, ou não, com a variabilidade morfogeométrica foliar estudada e 

(iii) dterminar lugares alvos para coletas futuras de plantas que apresentem morfogeometria 

foliar distinta a partir de populações detectadas na região Sudoeste da Bahia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1- Material vegetal 

Foram coletadas de 9 a 14 folhas por plantas, conforme disponibilidade de folhas de 

93 plantas pertencentes a 14 populações distribuídas pelo sudoeste baiano (Figura 2.1 – mapa 

geopolítico). Procurou-se coletar as amostras de forma distribuída, visando caracterizar 

micro-regiões. Das pontas dos ramos foram coletadas três folhas (folhas jovens) e foram 

utilizadas para a citometria de fluxo, da região mediana dos ramos outras 11 folhas foram 

coletadas, a partir da 4ª folha do ramo (da ponta para a base) e foram utilizadas para estudo de 

morfometria geométrica. 

De cada planta amostrada, foi colhido por GPS no local da coleta as coordenadas 

geográficas e a altitude em que se encontrava, gerando informações necessárias para as 

posteriores análises (Tabela 2.1). 

Para classificação das plantas coletadas em categorias, foi utilizado um amplo estudo 

realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA por meio do 

Centro Nacional de Pesquisa de Solos – CNPS e do Centro de Pesquisa Agropecuária do 

Trópico Semi-Árido – CPTSA. O ZANE – Zoneamento Agroecológico do Nordeste consiste 

do Diagnóstico do Quadro Natural e Agrossocioeconômico da Região Nordeste do Brasil que 

caracteriza e espacializa os diversos ambientes em função da diversidade de recursos naturais 

e agrossocioeconômicos e apresenta as suas potencialidades de limitações 

(http://www.uep.cnps.embrapa.br/zoneamentos_zane.php). 

 

2- Citometria de fluxo 

Foram utilizados discos foliares de três folhas de cada planta para determinação do 

conteúdo 2C de DNA nuclear por citometria de fluxo. Para este fim, cerca de 20-30 mg de 

folhas frescas de três amostras e padrão de referência interno (Pisum sativum) foram picadas 

em tampão LB01 (1 ml) com uma lâmina de bisturi, para libertar os núcleos. A suspensão foi 

aspirada através de duas camadas de gaze, utilizando uma pipeta de plástico, filtrada através 

de um filtro de nylon de 22μm e recolhido para um tubo de poliestireno. A suspensão de 

núcleos foi corada com 25 μl de iodeto de propídio a 1% (v / v). As amostras foram 
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armazenadas a 4 °C no escuro e em até duas horas foram analisadas. Pelo menos 10.000 

núcleos foram analisados para cada amostra usando um citômetro FACSCalibur (Becton-

Dickinson ™). Os histogramas foram analisados usando Win-MDI 2,9 software. Os valores 

de 2C DNA de cada amostra foram calculados pela intensidade da fluorescência relativa da 

amostra e do padrão de referência interno. 

 

Tabela 2.1- Populações de maracujazeiro “do-sono” (Passiflora setacea DC) amostradas no 

Sudoeste da Bahia, com dados de local de coleta, Unidade geoambiental segundo ZANE, 

município, tamanho da amostra (N), coordenadas geográficas e Altitude média da população. 

Local Unidade 

geoambiental 

Sigla N Longitude 

(Oeste) 

Latitude 

(Sul) 

Altitude 

média 

(m) 

Belo Campo C7 BC 3 41º13'04.2" 15º01'30.5" 846,7 

Cândido Sales C5 CS 9 41º12'34.0" 15º24'14.3" 817,6 

Caculé C7 CA 6 42°15'26.0" 14°29'01.1" 794,7 

Caetité S2 CT 3 42º31'57.8" 14º00'41.5" 844,0 

Condeúba C7 CD 11 41°59'17.8" 14°50'11.3" 796,8 

Cordeiros C7 CO 10 41º50'18.8" 14º55'54.7" 814,5 

Encruzilhada C5 EN 9 41º17'32.2" 15º37'06.2" 821,5 

Igaporã-I E1 IG1 6 42º46'05.5" 13º44'53.8" 825,0 

Igaporã-II S2 IG2 3 42º34'09.3" 13º55'31.0" 916,3 

Jacaraci C7 JÁ 1 42º23'03.8" 14º56'17.9" 819 

Licínio de Almeida E1 LA 5 42°24'38.7" 14°33'38.4" 802,5 

Mortugaba C7 MO 1 42º27'28.8" 15º00'09.2" 837,0 

Piripá C7 PP 3 41º44'29.4" 14º55'36.9" 836,1 

Tremedal C7 TR 3 41º17'17.2" 15º01'27.7" 845,5 

Vitória da Conquista-I E2 VC1 2 40°56'28.4" 14°50'25.4" 895 
Vitória da Conquista-II C5 VC2 18 41º01'02.6" 15º05'43.2" 841,1 PPGGBC
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Figura 2.1- Localização das amostras de maracujazeiro “do-sono” (Passiflora setacea DC) no 

estado da Bahia, Brasil: BC = Belo Campo, CS = Cândido Sales, CA = Caculé, CT = Caetité, 

CD = Condeúba, CO = Cordeiros, EN = Encruzilhada, IG = Igaporã, JA = Jacaraci, LA = 

Licínio de Almeida, MO = Mortugaba, PP = Piripá, TR = Tremedal e VC = Vitória da 

Conquista. 

 

2- Métodos de processamento de imagem 

Para a análise de morfometria geométrica o número de amostras/folhas por planta 

variou segundo a disponibilidade de folhas íntegras nas plantas (formando conjuntos de 9 ou 

10 folhas por planta). As folhas foram conservadas em sacos plásticos com algodão 

umedecido durante as coletas, e em refrigerador ao chegar ao laboratório. Utilizando uma 

prensa de vidro e emborrachado a folha foi cuidadosamente aberta e disposta com a face 

abaxial voltada para o vidro, em scanner de mesa em uma resolução de 300 pontos por 

polegada e gravadas como arquivo JPEG. As imagens tiveram seu contraste aumentado em 

Photoshop, visando facilitar as análises. 
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3- Métodos morfo-geométricos foliares 

Considerando que os marcos anatômicos não podem ser facilmente definidos e 

posicionados nas nervuras das folhas de maracujazeiro “do-sono” a aplicação de um método 

de ajustamento de contornos foi considerado mais relevante para o estudo nas variações nas 

formas das folhas da espécie. 

Conforme proposto por Neto (2011), foram posicionados nas folhas dois pontos de 

referência (landmarks): no ápice do lóbulo central e na base (onde o pecíolo se insere no 

limbo) e, em seguida, o contorno de cada uma foi digitalizado para a extração do conjunto de 

coordenadas xy através do software TPS Dig versão 2.12 (Rohlf, 2008). As coordenadas 

foram salvas sequencialmente em um arquivo do tipo “tps” para processamento posterior. 

Os arquivos com as coordenadas foi então trabalhado no software Morpheus (Slice et 

al., 2008) onde foi realizada a EFA (Elliptic FourierAnalysis). As folhas foram convertidas 

em 30 harmônicos, previamente testado e estabelecido por demonstrarem ser suficientes para 

reconstrução de seus contornos, resultando em matrizes de 120 coeficientes de Fourier. Os 

comandos referentes à orientação, escala, localização e ponto inicial da digitalização das 

folhas foram desativados antes de se utilizar o comando bookstein superimposition, que 

sobrepõe os dois landmarks definidos em cada folha. Das matrizes originais geradas, os 

quatro primeiros coeficientes foram descartados por corresponderem ao harmônico zero. 

 

4- Análises estatísticas multivariadas 

4.1- Normalidade multivariada 

A condição de haver distribuição normal multivariada do conjunto dos 120 

coeficientes de Fourier, oriundos de folhas de cada população, foi testada mediante emprego 

do teste DH (Doornik-Hansen) (Doornik & Hansen, 1994) de Normalidade multivariada (α = 

0,05); que é parte integrante do software Past – Paleontological Statistics, versão3.01 

(Hammer et al., 2001). Os 93 conjuntos de dados dos coeficientes de Fourier foram 

previamente submetidos a análise de componentes principais (ACP), com vistas a se alcançar 

os scores dos n eixos de componentes principais para que, estes sim, fossem empregados no 

teste DH. As hipóteses estatísticas aqui são: H0 (os n scores dos eixos de componentes 

principais das plantas de todas as populações são normalmente distribuídos) e H1 (os n scores 

dos eixos de componentes principais das plantas de todas as populações não são normalmente 

distribuídos). Aceita-se H0 e rejeita-se H1, via teste DH, quando p value > 0,05. 
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4.2- MANOVA não paramétrica 

 Em seguida, o teste one way não paramétrico permutável de análise de variância 

multivariada (NPMANOVA; α = 0,05) foi utilizado também adotando-se o PAST.  

 Para efeito de montagem da NPMANOVA, cada uma das 16 populações de plantas 

passaram a ser indexadas como pertencentes a um de cinco „tratamentos‟, que vem a ser os 

zoneamentos agroecológicos em que as populações encontravam-se espacialmente dispostas 

nas coletas, conforme classificação ZANE, a saber: zona C5: EN, CS e VC-2; zona C7: BC, 

TR, PP, CO, CD, MO, JA e CA; zona E1: LA e IG-1; zona E2: VC-1 e zona S2: IG-2 e CT 

(Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2- Zonas agroecológicas onde foram realizadas as coletas. Pontos de coletas em 

vermelho.C5, C7, E1, E2 e S2: zoneamentos agroecológicos C5, C7, E1, E2 e S2; 

respectivamente. 
 

 As hipóteses estatísticas são: H0 (os n scores dos eixos de componentes principais 

referente às plantas dos cinco zoneamentos agroecológicos não são estatisticamente diferentes 

entre si) e H1 (os n scores dos eixos de componentes principais referente às plantas dos cinco 

zoneamentos agroecológicos são estatisticamente diferentes entre si). Rejeita-se H0 e aceita-se 

H1, via estatística F, quando p value < 0,05. 
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4.3- Teste de Mantel 

No presente trabalho matrizes de distâncias de morfogeometria foliar e de conteúdo 

2C de DNA nuclear, de altitude e de distância geográfica foram confeccionadas para efeito de 

se averiguar a correlação entre a primeira e essas últimas via teste de Mantel (Mantel, 1967), 

com nível de significância de 5% e bootstrap de 10.000 vezes, empregando-se o software 

BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007). Valores das matrizes foram expressos em distância 

multivariada Euclidiana. 

Para efeito de obtenção das matrizes de distância do conteúdo de 2C de DNA nuclear 

subtraiu-se, para cada par de populações da matriz, o menor valor aferido do maior. Mesmo 

expediente foi adotado para se confecionar a matriz de distância altimétrica entre os pares de 

populações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Variáveis de conteúdo 2C de DNA e altimetria relativas as plantas amostradas. Os 

histogramas relativos a distribuição das 93 observações relativas a variável conteúdo 2C de 

DNA nuclear e a altimetria aferida nas plantas amostradas encontram-se nas Figuras 2.3 e 2.4; 

respectivamente. 

 

 

Figura 2. 3- Histograma da distribuição de frequência do conteúdo 2C de DNA nuclear das 93 

plantas de maracujazeiro “do-sono” avaliadas. 

 

 Na presente pesquisa os espécimens de maracujazeiro “do-sono” apresentaram 

conteúdo 2C de DNA médio de 2,64 pg empregando-se como padrão de referência interno o 
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Pisum sativum. Vieira (2011) estimou conteúdo 2C de DNA nuclear desta mesma espécie de 

passiflora silvestre em 3,27 pg, utilizando como padrão de referência interna Glycine max 

Polanka. Na literatura são relatadas discrepâncias entre valores de pg estabelecidos por 

citometria de fluxo para uma mesma espécie. Essa dificuldade de reprodutibilidade entre dois 

estudos, de uma forma geral, pode estar relacionada ao fato de as técnicas não apresentarem a 

mesma capacidade de preservar os tecidos frescos e/ou presença de compostos citosólicos que 

interferem na capacidade de o DNA ser corado e/ou tipo de padrões de referência empregados 

(Dolezel e Bartos, 2005). 

 

 

Figura 2. 4- Histograma da distribuição de frequência da altitude das 93 plantas de 

maracujazeiro “do-sono” avaliadas. 

 

 O maracujazeiro “do-sono”, segundo Nunes (2006), pode ser encontrada entre 400 e 

1200 metros do nível do mar. Encontramos e coletamos espécimes entre 637 e 946 m estando, 

portanto, dentro da margem de altitude descrita como sendo de predominância da espécie. 

 Teste de normalidade Anderson-Darling aplicado ao pool de dados de 2C e altimetria 

identificaram não atendimento à distribuição normal (p value ≤ 0,0001; permutação „Monte 

Carlo‟ de 10000 vezes). O não atendimento à distribuição normal da altitude dos pontos de 

coletas das plantas pode ser contingencialmente explicado pela certa homogeneidade das 

alturas em que as mesmas se encontravam, o que pode ser observado, por exemplo; com a 

falta de indivíduos na faixa de 720 a 800 m, que contribuiu para o não alcance da distribuição 

normal. 

 A seu modo, a distribuição não normal do conteúdo 2C de DNA nuclear aferido nas 

plantas pode ser explicado como sendo decorrente da detecção de plantas outliers quanto a 
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seu conteúdo de DNA nuclear determinado por citomatria de fluxo. A leitura de 2,39 pg é tido 

como sendo valor extremo (p value > 0,05). 

 

Análise estatística multivariada 

Teste de normalidade multivariada inter-zoneamento. A ACP estabelece variáveis 

hipóteticas, denominadas de componentes principais (CPs) que contém a maioria de variância 

entre indivíduos plotando-a em dois eixos que representam a maior quantidade de variância 

dos dois primeiros CPs. Para a presente análise, a ACP resultou na identificação de 92 CPs. 

De posse dos mesmos constatou-se, para os 93 conjuntos de dados dos coeficientes de 

Fourier, haver rejeição da H0 e aceite de H1 (p value < 0,0001), ou seja, os dados de 

morfometria geométrica foliar não atendem a normalidade. 

Análise de variância multivariada inter-zoneamento. Por conta da não normalidade 

multivariada dos dados adotou-se análise de variância multivariada do tipo não paramétrica. 

Detectou-se pela estatística F um p value de 0,16; o que faz com que se aceite a H0 (os cinco 

zoneamentos agroecológicos, tomados conjuntamente, não são estatisticamente diferentes 

entre si quanto a morfogeometria foliar). 

 Contudo, isso não significa que não se tem diversidade biológica quanto a 

morfogeometria foliar de maracujazeiro “do-sono” entre as populações estudadas. 

Comparações par-a-par de tratamentos em ANOVAs não paramétricas, à semelhança da 

NPMANOVA, são possíveis. Os p value aferidos entre os 10 pares de comparações de zonas 

agroecológicas, sendo uma delas estatísticamente significativa, seguem discriminados na 

Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2- Magnitude e significância dos p value aferidos pela estatística F na análise de 

variância multivariada não paramétrica referente aos pares de contraste entre zonas 

agroecológicas quanto as diferenças morfogeométricas foliares foliares de maracujazeiros 

“do-sono” (P. setacea DC). 

Zoneamento C5 
[1]

 C7 E1 E2 

C7 0,181    

E1 0,110 0,022 
[2]

   

E2 0,83 0,682 0,622  

S2 0,341 0,886 0,079 0,540 

Obs.:
[1]

 C5, C7, E1, E2 e S2: zoneamentos agroecológicos C5, C7, E1, E2 e S2; 

respectivamente; 
[2]

 p value calculado menor que o nível de significância adotado (0,05), 

permitindo concluir pela H1 (os n scores dos eixos de componentes principais referente às 

plantas dos dois zoneamentos agroecológicos contrastados são estatisticamente diferentes 

entre si). 

 

As zonas agroecológicas E1, pertencente a unidade geoambiental de „Superfícies 

Retrabalhadas‟ e a C7, esta alocada na unidade geoambiental de „Chapada Diamantina‟ 

apresentam o conjunto dos coeficientes de Fourier multivariadamente distintos entre si 

(Tabela 2.2). Ainda que estas zonas sejam contíguas, elas constituíram o único par de 

contraste de zonas, dentre 10 pares possíveis, com caracterizações morfogeométricas foliar 

estatisticamente diferentes. Esse resultado pode ser atribuído a existência de variação genética 

intra-populacional de maracujazeiro „do-sono‟ quanto ao formato de folhas. Almeida (2012), 

procedendo coletas de maracujazeiros “do-sono” em municípios de Caculé e Lecínio de 

Almeida, que são dispostos nas zonas de contiguidade de E1 e C7, que estão próximos 

geograficamente, detectou certa divergência genética, prospectada via marcadores 

moleculares. Aquele autor atribuiu essa discrepância como decorrente do fato de estas duas 

populações se situarem na Serra do Espinhaço, que é um conjunto de elevações estendendo-

se, no sentido Norte-Sul, desde Minas Gerais a Bahia, fazendo com que no município de 

Licínio de Almeida haja áreas de transição vegetacional que podem estar associados, de 

alguma maneira, com os níveis não usuais de elevada divergência genética, ainda que 

geograficamente próximas entre si. 

Contudo, o conjunto diferenciado de características edafoclimáticas empregadas pelo 

ZANE na descrição das duas zonas em questão podem, a seu modo, influenciar 

ambientalmente na forma das folhas. 

O fato de as cinco zonas agroecológicas terem se apresentado, conjuntamente; 

estatisticamente não diferenciadas morfogeometricamente (p value = 0,16) pode decorrer da 
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presença de elevada heterogeneidade entre as plantas de uma determinada zona, em relação ao 

conjunto de todas elas. Para se testar essa hipótese, implementou-se cinco NPMANOVAs em 

que o conjunto das plantas coletadas de cada zona era propositalmente removido na análise de 

variância. As remoções das plantas coletadas em C5, C7, E1, E2 e S2 resultaram p values de 

0,14; 0,32; 0,40; 0,08 e 0,11; respectivamente. 

Ainda que para nenhuma destas cinco NPMANOVAs tenha se detectado, pela 

estatística F, p value significativo (e.g., < 0,05); cumpre salientar que a remoção das duas 

plantas oriundas da zona agroecológica E2 reduziu em quase 50% a magnitude do p value não 

significativo (de 0,16 para 0,085). A morfogeometria foliar atípica das duas plantas de E2, 

que é o principal responsável da não significância detectada pela NPMANOVA referente ao 

conjunto das cinco zonas agroecológicas, pode decorrer do fato de as mesmas serem plantas 

de transição entre uma área rica em plantas de maracujzeiro „do-sono‟ (Zona C5) com uma 

área notoriamente desprovida de plantas desta espécie de maracujazeiro (Zona E2). Nas 

viagens de coleta realizadas pela BA-262, que liga Vitória da Conquista a Brumado, cidades 

essas que constituem os extremos dentro da zona E2; não se detectou nenhuma planta de 

maracujazeiro „do-sono‟. A zona E2 se caracteriza por apresentar vegetação típica de 

caatinga. As duas plantas de E2 são, na verdade, plantas coletadas quase na interface 

fronteiriça entre as zonas E2 e C5 (Figura 2.2). Disto se conclui que essas duas plantas podem 

ser indivíduos pioneiros, dentro do gradiente C5 para E2 e, com isso, a morfometria 

geométrica foliar das mesmas retratariam essa condição de transição. Ou ainda, de as mesmas 

serem submetidas a condições edafoclimáticas de transição entre estes dois zoneamentos, o 

que teria acarretado sua morfogeometria foliar tão diferenciada. 

Análise de componentes principais inter-zoneamento. Essa baixa similitude geral da forma 

das folhas de uma das plantas E2, em relação não só a zona C5 mas a todas as outras três 

zonas agroecológicas pôde ser averiguada. Para efeito de exploração da estrutura geral dos 

dados morfogeométricos disponíveis, método de ordenação do tipo „análise de componentes 

principais‟ (ACP) foi empregado com o intuito de se demonstrar a atipicidade da planta E2 

(Figura 2.5). 
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Figura 2. 5- Scater plot gerado por análise de componentes principais mostrando a 

distribuição das plantas coletadas onde pode-se observar a distância entre uma planta da zona 

E2 e as demais plantas dos demais zoneamentos.C5, C7, E1, E2 e S2: zoneamentos 

agroecológicos C5, C7, E1, E2 e S2; respectivamente. 

 

 Observa-se no scatter plot da Figura 2.3 que a planta que se localiza mais distalmente 

a todas as outras é procedente da zona E2. 

 Após a constatação da existência de elevada heterogeneidade intra-unidades 

geoambientais, as análises estatísticas multivariadas subsequentes concentraram-se nas 

populações coletadas no zoneamento agroecológico C7. Essa escolha se deve ao fato de esse 

zoneamento se estender por todo o sudoeste da Bahia e, portanto, fazer divisa com as demais 

grandes paisagens envolvidas neste estudo. Ademais, os frutos resultados de coleta 

extrativista de algumas das localidades de onde as populações de plantas foram amostras 

seguem para comercialização em centros urbanos do Estado, como para Vitória da Conquista. 

Análise de normalidade multivariada intra-zoneamento C7. A ACP resultou na identificação 

de 37 componentes principais. De posse dos mesmos constatou-se, para os 38 conjuntos de 

dados dos coeficientes de Fourier, haver rejeição da H0 e aceite de H1 (p value = 0,009). 

Análise de variância multivariada intra-zoneamento C7. Face a não normalidade multivariada 

dos dados empregou-se NPMANOVA, cuja estatística F resultou p value de 0,056; o que faz 

com que se aceite a H0 (as oito populações coletadas no zoneamento agroecológico C7, 

tomados conjuntamente, não são estatisticamente diferentes entre si quanto a morfogeometria 

foliar). 
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A magnitude do p value (0,056) aferido na NPMANOVA quase permitira rejeitar H0 e 

aceitar H1 o que, no caso detectaria existência de variabilidade fenotípica estatisticamente 

significativa entre as populações quanto a morfogeometria foliar das plantas. A quase 

significância desse p value ratifica a existência de diversidade biológica, mesmo quando se 

prospecta amostras dentro de um mesmo zoneamento. 

Comparações par-a-par de tratamentos em ANOVAs não paramétricas resultaram p 

value aferidos entre os 21 pares de comparações de populações, sendo duas delas 

estatisticamente significativas (Tabela 2.3). 

 

Tabela 2. 3 Magnitude e significância dos p value aferidos pela estatística F na análise de 

variância multivariada não paramétrica referente aos pares de contraste entre populações 

pertencentes ao zoneamento agroecológico C7 quanto as diferenças morfogeométricas foliares 

de maracujazeiros “do-sono” (P. setacea DC). 

População CA
[1]

 CD CO PP TR BC JA 

CD 0,030
[2]

       

CO 0,839 0,062      

PP 0,180 0,171 0,358     

TR 0,280 0,025
[2]

 0,144 0,2    

BC 0,277 0,081 0,192 0,099 0,599   

JA 0,415 0,253 0,457 1 0,254 0,25  

MO 0,429 0,914 0,821 1 0,5 0,497 1 

Obs.:
[2]

 CA, CD, CO, PP, TR, BC, JA e MO: populações „Caculé‟, „Condeúba‟, „Cordeiros‟, 

„Piripa‟, „Tremendal‟, „Belo Campo‟ e „Mortugaba‟; respectivamente; 
[2]

 p value calculado 

menor que o nível de significância adotado (0,05), permitindo concluir pela H1 (os n scores 

dos eixos de componentes principais referente às plantas das duas populações são 

estatisticamente diferentes entre si). 

 

Teste ‘t’ de pareamento de duas amostras intra-zoneamento C7. Os pares de localidades „CA 

e CD‟ e „CD e TR‟ apresentarem-se estatisticamente diferentes entre si quanto a morfometria 

geométrica foliar, dentre os 28 pares possíveis (Tabela 2.3). Esse resultado pode ser atribuído 

a existência de variação genética intra-populacional de maracujazeiro „do-sono‟ quanto ao 

formato de folhas. Ainda que seja uma forma indireta de se avaliar diferença genotípica entre 

as plantas, o conteúdo 2C de DNA das plantas de cada um dos dois pares de populações foi 

submetido, no presente trabalho, a um teste „t‟ paramétrico de duas amostras. Detectou-se, por 

intermédio deste teste, para os pares de localidades „CA e CD‟ e „CD e TR‟ os p values de 

0,064 e 0,087; respectivamente. Os p value foram estatisticamente não significativas (e.g. > 

0,05); muito embora sua magnitude, validada por permutação Monte Carlo (10000 vezes), 

tenha sido muito próxima do nível de significância. Salienta-se, ainda, que para os outro treze 

pares de comparação entre duas populações, tendo as mesmas três ou mais indivíduos cada, 
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aferiu-se que para o teste „t‟ de comparação de médias não se detectou nenhum outro p values 

quase significativo (0,235 ≤ p value ≤ 0,999). 

Ao mesmo procedimento de teste „t‟ paramétrico foi submetido os dados altimétricos. 

Os p value, nesse caso, foram estatisticamente significativos [pares de localidades „CA e CD‟ 

(p value de 0,023) e „CD e TR‟ (p value de 0,008)]. Ainda que os p value do teste „t‟ sejam 

estatisticamente significativos, deve ser enfatizado que testes de comparação de médias entre 

duas populações quaisquer para a variável altitude também acusaram diferenças significativas 

(dados não apresentados). 

O emprego da classificação de zoneamentos agroecológicos pelo ZANE já foi 

empregado anteriormente na literatura para explicar a distribuição espacial de diversidade 

biológica de passifloras. Araújo et al. (2008) investigaram a divergência genética entre 

populações de ocorrência espontânea de Passiflora cincinnata distribuídos em 18 Unidades 

Geoambientais do ZANE, utilizando características morfoagronômicas de diferentes partes da 

planta para realização da análise. De modo geral, houve baixa correlação entre a procedência 

dos acessos referente à Unidade Geoambiental e a inserção dos mesmos nos grupos, pois 

apenas 25% dos acessos foram agrupados de acordo com a origem ecogeográfica. 

Pereira (2012), fazendo uso da classificação do ZANE, investigou diversidade 

genética mediante utilização de marcadores moleculares entre populações de maracujazeiro 

“do-sono” em diferentes Unidades Geoambientais, identificando baixa correlação entre 

distância genética por marcadores ISSR e RGA, e distância geográfica das populações. O 

autor em apreço inferiu, para a unidade geoambiental C7, que populações que estão 

localizadas em áreas distantes geograficamente, mas que apresentaram distâncias genéticas 

pequenas, aferidas por polimorfismo molecular de ácidos nucleícos, podem presentar tal 

padrão pelas mesmas estarem situadas em uma mesma unidade geoambiental (C7) e 

consequentemente apresentarem menor variabilidade ecogeográfica. 

Teste de Mantel. Com vistas a se estimar eventual correlação entre morfogeometria foliar e as 

outras variáveis mensuradas no presente estudo, empregou-se o Teste de Mantel para as 

populações da zona C7. Os pares de matrizes de distância morfogeométrica foliar (MGF) 

versus distância geográfica („DG‟); de MGF versus matriz de distância do conteúdo 2C de 

DNA („2C‟) e de MGF versus matriz de distância altimétrica („A‟) encontram-se dispostos 

nas tabelas 2.3, 2.4 e 2.5; respectivamente. 
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Tabela 2. 4- Matriz de distância morfogeométrica foliar (abaixo da linha) e matriz de distância 

geográfica (acima da linha) entre as populações pertencentes ao zoneamento agroecológico 

C7. 

  BC
[1]

 CA CD CO JA MO PP TR 

BC 0 127 85 67 126 133 57 8 

CA 14,077 0 49 67 52 62 74 120 

CD 13,971 13,589 0 19 44 54 28 78 

CO 13,469 12,598 8,801 0 59 67 10 60 

JA 22,784 20,323 16,857 17,233 0 11 69 118 

MO 19,430 18,619 13,961 15,358 21,483 0 77 126 

PP 17,761 15,726 12,893 12,436 17,542 17,671 0 50 

TR 14,307 16,818 13,765 12,047 22,651 19,119 18,706 0 

Obs.: 
[1]

 BC = Belo Campo, CA = Caculé, CD = Condeúba, CO = Cordeiros, JA = Jacaraci, 

MO = Mortugaba, PP = Piripá e TR = Tremedal. 

 

Os limiares inferior e superior quanto as distâncias das matrizes de „MGF‟ vs „DG‟ 

foram obtidos entre as populações de Cordeiros e Condeúba (terceira menor „DG‟ entre os 28 

pares, distando 19 km) e entre as populações de Belo Campo e Jacaraci (terceira maior „DG‟ 

entre os 28 pares, distando 126 km), respectivamente. Ainda que esses dois limiares 

sugerissem algum grau médio a elevado de associação entre „MGF‟ e „DG‟, o Teste de 

Mantel entre as matrizes de distância „MGF‟ e „DG‟ detectou baixa magnitude de sinal 

positivo de correlação (r = 0,216), sendo a mesma estatisticamente significativa (p value = 

0,0142). Esse resultado pode ser atribuído a falta de distribuição normal das 28 distâncias 

geográficas (Teste de Anderson-Darling com p value de 0,045; via permutação „Monter 

Carlo‟ de 10000 vezes). 

 

Tabela 2. 5- Matriz de distância morfogeométrica foliar (abaixo da linha) e matriz de 

diferença de conteúdo 2C de DNA (acima da linha) entre as populações pertencentes ao 

zoneamento agroecológico C7. 

  BC
[1]

 CA CD CO JA MO PP TR 

BC 0 0,02129 0,0134 0,00485 0,06969 0,03555 0,02385 0,02087 

CA 14,077 0 0,03469 0,02614 0,09098 0,05684 0,04514 0,00042 

CD 13,9715 13,5893 0 0,00855 0,05629 0,02215 0,01045 0,03427 

CO 13,4698 12,5987 8,8018 0 0,06484 0,0307 0,01901 0,02572 

JA 22,7848 20,323 16,8576 17,2332 0 0,03413 0,04583 0,09055 

MO 19,4301 18,6194 13,9612 15,3587 21,483 0 0,0117 0,05642 

PP 17,7616 15,726 12,8933 12,4362 17,5421 17,6713 0 0,04472 

TR 14,3078 16,8183 13,7657 12,0479 22,6515 19,1196 18,7065 0 

Obs.: 
[1]

 BC = Belo Campo, CA = Caculé, CD = Condeúba, CO = Cordeiros, JA = Jacaraci, 

MO = Mortugaba, PP = Piripá e TR = Tremedal. 

PPGGBC



83 

 

Os limiares inferior e superior quanto as distâncias das matrizes de „MGF‟ vs „2C‟ 

foram obtidos entre as populações de Tremedal e Caculé [distância multivariada euclidiana 

(DME) de 0,00042) e entre as populações de Jacaraci e Caculé (DME = 0,09098) e Jacaraci e 

Tremedal (DME = 0,09055)]; respectivamente. O Teste de Mantel entre as matrizes de 

distância „MGF‟ e „2C‟ detectou baixa magnitude de sinal positivo de correlação (r = 0,165) 

sendo a mesma, contudo, estatisticamente significativa (p value < 0,0001). 

 Estudos relacionando morfometria em plantas e conteúdo 2C de DNA são descritos na 

literatura para espécies do gênero Prunus (Kisacová et al., ano), Alyssum sp. (Brassicaceae) 

(Spaniel et al., 2011) e Allium sp. (Amaryllidaceae) (Duchoslav et al., 2013). 

 A correlação detectada entre a variação da concentração de DNA e variação morfo-

geométrica, descrita nesse trabalho tendo por base folhas de maracujazeiro “do-sono” 

necessita ser validada para outras espécies de passifloras. Se confirmada, trata-se de uma 

forma diferenciada de prospecção de biodiversidade em plantas fazendo uso de folhas e/ou 

outros órgãos da planta. 

 

Tabela 2. 6- Matriz de distância morfogeométrica foliar (abaixo da linha) e matriz de 

diferença altimétrica (acima da linha) entre as populações pertencentes ao zoneamento 

agroecológico C7. 

 BC
[1]

 CA CD CO JA MO PP TR 

BC 0 226,5 163,758 217,467 89,6667 71,6667 213,667 69,6667 

CA 14,077 0 62,7424 9,03333 136,833 154,833 12,8333 156,833 

CD 13,9715 13,5893 0 53,7091 74,0909 92,0909 49,9091 94,0909 

CO 13,4698 12,5987 8,8018 0 127,8 145,8 3,8 147,8 

JA 22,7848 20,323 16,8576 17,2332 0 18 124 20 

MO 19,4301 18,6194 13,9612 15,3587 21,483 0 142 2 

PP 17,7616 15,726 12,8933 12,4362 17,5421 17,6713 0 144 

TR 14,3078 16,8183 13,7657 12,0479 22,6515 19,1196 18,7065 0 

 Obs.: 
[1]

 BC = Belo Campo, CA = Caculé, CD = Condeúba, CO = Cordeiros, JA = Jacaraci, 

MO = Mortugaba, PP = Piripá e TR = Tremedal. 

 

O Teste de Mantel entre as matrizes de distância „MGF‟ e „A‟ detectou baixíssima 

magnitude de sinal negativo de correlação (r = -0,047), estatisticamente não significativa (p 

value < 0,429). Esse resultado evidencia não existir correlação entre a variação 

morfogeométrica foliar e a altitude onde as populações das plantas se encontram. 
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CONCLUSÕES 

 

Esté é, tanto quanto se sabe, o terceiro estudo de morfometria geométrica estabelecido 

na literatura e o primeiro desenvolvido com maracujazeiro “do-sono”. Há diversidade 

biológica na espécie de maracujazeiro “do-sono” quanto a morfometria geométria foliar inter-

populacional e quanto a quantidade 2C de DNA, tendo sido inclusive detectado correlação 

estatisticamente significativa entre essas duas variáveis, ainda que de baixa magnitude. 

Existem localidades, como os de transição entre os zoneamentos E1 e C7 e C7 e E2 onde se 

encontram plantas com elevada diversidae morfogeométrica foliar. 
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