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RESUMO 

A ação humana em áreas de populações silvestrespode provocar ameaça a diversidade 

genética, principalmente pela fragmentação de habitats.A espécie do maracujazeiro ‘do-sono’ 

(Passiflora setacea DC), que se encontra em áreas de intensa ação antrópica, tem atributos 

interessantes ao melhoramento genético de maracujá.Por conseguinte, é relevante conhecer o 

nível de diversidade genética tanto em nível molecular quanto fenotípico a partir de 

características físico-química de frutos dessa espécie.O presente estudo é formado por quatro 

capítulos.Os capítulos 1 e 2 referem-se a utilização de locus moleculares na caracterização da 

diversidade genética.O primeiro capítulo explora o acesso de polimorfismo de DNA (neutro e 

não neutro) buscando entender a diversidade e estrutura de 12 populações distribuídas em 

diferentes regiões agroecológicas no estado da Bahia.Foi detectado que as populações são 

estruturadas e, portanto, são apresentadas estratégias de conservação e melhoramento.No 

capítulo 2 foram testados a transferibilidade de pares de primers microssatélite descritos em 

outras espécies do gênero Passiflora para seis populações naturais de maracujazeiro ‘do-

sono’.Foi identificado um conjunto de primers que acessa polimorfismo genético na espécie, 

útil em estudos voltados para a conservação e melhoramento do maracujazeiro do-sono.No 

capítulo 3 foram avaliados caracteres físico-químicos em populações de maracujazeiro ‘do-

sono’ distribuídas em diferentes áreas agroecológicas na Bahia. Os resultados foram 

discutidos em termos da variabilidade genética entre populações e as relações entre esta 

variabilidade e os fatores ambientais das unidades ecogeográficas, tendo sido identificado 

regiões potenciais para coletas preferenciais voltadas ao melhoramento genético da espécie. 

No capítulo 4 foi realizado estudo de repetibilidade para características físico-química de 

frutos de maracujazeiro ‘do-sono’discutindo-se os resultados em termos de pré-melhoramento 

genético para a espécie. 

Palavras-chave: Maracujazeiro ‘do-sono’; diversidade genética, transferibilidade, prospecção 

ecogeográfica, repetibilidade, caracterização físico-química 
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ABSTRACT 

The anthropicaction in areasofwildpopulationscan cause threattogeneticdiversity, 

mainlybyhabitat fragmentation, whichmightresult in inbreeding.The speciesof ‘somnus’ 

passionfruit (Passiflora setacea DC), whichisfound in areasof intense humanaction, 

hasinterestingattributestothegeneticimprovementofpassionfruit. Therefore, it 

isimportanttoknowthelevelofgeneticdiversityfrombothmolecular 

locusandphysicochemicalcharacteristicsoffruit for thisspecies. Thisstudyconsistsof four 

chapters. Chapters 1 and2refertothe use of molecular locus in 

characterizationofgeneticdiversity. The firstchapter explores theaccessof DNA polymorphism 

(neutral and non-neutral) seekingtounderstandthediversityandstructureof 12 

distributedpopulations in differentagroecologicalregions in Bahia states, Brazil. 

Wehavedetectedthatpopulations are structuredand are thereforepresentedstrategies for 

conservationandbreeding. In Chapter 2 

havebeentestedthetransferabilityofmicrosatelliteprimerspairsdescribed in 

otherspeciesofthePassifloragenus for six natural populationsof ‘somnus’ passionfruit. It 

wasidentified a set ofpairsofprimersthataccessesthegeneticpolymorphism in species, useful in 

studiesaimedattheconservationandbreedingof‘somnus’ passionfruit. In Chapter 3 

havebeenassessedphysicochemicalcharacters in populationsof‘somnus’ passionfruit in 

differentagroecologicalareasdistributed in Bahiastates. The results are discussed in 

termsofgeneticvariabilityamongpopulationsandtherelationshipsbetweenthisvariabilityandenvir

onmentalfactorsofagroecologicalunits, havingbeenidentifiedpotentialareas for 

preferredcollectionsfocusedonbreedingofspecies. In Chapter 4 repetibilitystudywasconducted 

for physico-chemicalcharactersdiscussingtheresults in termsofpre-breeding for thespecies. 

Key-words: ‘somnus’ passionfruit, geneticdiversity, transferability, ecogeograficprospection, 

repetibility, physicochemicalcharacters 
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INTRODUÇÃO 

 

Passiflora setacea, conhecida como maracujazeiro ‘do-sono’, é nativa dos 

biomas cerrado e caatinga com abrangência no semiárido norte mineiro e parte da 

Bahia. Destaca-se, dentre as passifloras silvestres, por apresentar frutos doces e 

saborosos, sendo apreciados no consumo in natura e na produção de doces (Souza & 

Meletti, 1997), sendo comercializados em feiras livres no Nordeste. 

Apesar das espécies passifloras silvestres apresentarem inúmeras 

características de interesse agronômico, grande parte dos estudos sobre 

caracterização genética é voltada para espécies cultivadas do gênero, sobretudo 

maracujazeiro ‘amarelo’. Adicionalmente, espécies nativas estão sendo ameaçadas, 

principalmente, pela fragmentação de habitats, ocasionando de alguma forma, 

diminuição da diversidade genética na região. Com isso, é necessário que essas 

espécies sejam investigadas quanto a sua variabilidade genética, para poderem ser 

utilizados em futuros programas de melhoramento (Queiroz et al., 1992). É de amplo 

domínio acadêmico que a perda de variabilidade genética pode ser decorrente de 

fatores ecológicos e microevolutivos (Primack & Rodrigues, 2001). Estudos 

destinados a quantificar e avaliar a variabilidade genética de espécies endêmicas 

possibilitam gerar informações sobre as populações locais dessas espécies ao 

ambiente natural, contribuindo para a conservação da espécie (Telles et al, 2010). 

É bem conhecido que só a variação genética presente em uma dada espécie é 

capaz de responder a pressões ambientais, possibilitando evoluir e sobreviver por 

longo tempo. Portanto, a determinação da diversidade genética e da estrutura de 

populações naturais tem sido reconhecida como fundamental, não só para traçar 

estratégias de conservação (Holsinger & Gottlieb, 1991) como para programas de 

melhoramento e exploração econômica racional. 

Atividades de pré-melhoramento, que antecedem o melhoramento 

propriamente dito, são cruciais para subsidiar a utilização dos recursos genéticos. 

Nesse sentido, as pesquisas envolvendo a prospecção, conservação, caracterização de 

germoplasma assumem importância estratégica. Para a caracterização genética de 

fruteiras, a prospecção de características de interesse agronômico atreladas à 

qualidade físico-química de frutos e o acesso a polimorfismo genético de DNA 

tornam-se essenciais (Souza & Melleti, 1997). De acordo com Alfenas et al. (2006) 
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existe uma grande variedade de acesso a polimorfismo de DNA, possibilitando 

analisar a diversidade genética dentro e entre populações. Neste sentido, diante de 

inúmeros marcadores moleculares, pode-se destacar os microssatélites, pois tem 

contribuído de forma positiva no melhoramento genético, seja nas etapas que 

antecedem o melhoramento, por meio da caracterização de diversidade, ou seja, na 

confirmação de híbridos. 

Quanto à caracterização utilizando variáveis agronômicas, estudos com a 

utilização de técnicas multivariadas e estimativas de repetibilidade constituem em 

instrumento de extremo valor para melhoramento, pois fornecem dados técnicos para 

melhor planejamento de sistemas de produção voltados a planta silvestre que pleiteia 

uma mudança de ‘status’ para espécie de cultivo. A utilização de maracujazeiro ‘do-

sono’ em plantios comerciais exige a identificação de genótipos superiores com 

atributos atrelados a características de frutos que proporcionem elevadas 

produtividades e justifiquem os investimentos. Com isso, estudos desta categoria 

possibilitem gerar subsídios técnicos para introdução deste material em escala 

produtiva e comercialização regional. Para Farias Neto et al., (2002), a 

caracterização de genótipos em pesquisas de melhoramento se torna numa das 

principais etapas do processo, pois possibilita identificar, selecionar e apontar 

materiais superiores para uso nos cultivos.  

Segundo Cruz e Regazzi (2001), valores de repetibilidade constitui-se numa 

ferramenta valiosa para o melhoramento de fruteiras, pois suas estimativas são 

geradas com custos baixos e tempo reduzido. O significado de repetibilidade pode 

ser compreendido como a correlação entre as medidas de um mesmo caráter em um 

mesmo indivíduo, com medidas repetidas no tempo ou no espaço e expressa a 

parcela da variância total que é explicada por variações genotípicas ou ambientais. 

Com isso, a técnica permite determinar o número de observações fenotípicas 

necessárias, em cada indivíduo, para que o processo de seleção seja realizado de 

forma eficiente com um mínimo possível de trabalho e uma metodologia mais 

simples, pois não exige cruzamentos controlados e pesquisas com progênies para se 

determinar o valor de herdabilidade (Falconer, 1981). 

Diante do que foi exposto, objetivou-se no presente estudo (i) quantificar a 

diversidade genética e investigar sua distribuição em populações naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’ mediante acesso a polimorfismo de marcadores moleculares 
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(ISSR e RGAs) com vistas à conservação e pré-melhoramento; (ii) disponibilizar 

relação de locus moleculares codominantes para posteriores estudos de diversidade 

genética; (iii) compreender a distribuição ecogeográfica de maracujazeiro ‘do-sono’, 

por meio de caracteres físico-químicos de frutos, em unidades geoecológicas 

pertencentes ao Sudoeste da Bahia e (iv) estimar coeficientes de repetibilidade com 

intuito de gerar informações úteis para seleção de matrizes de espécies de 

maracujazeiro ‘do-sono’. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ASPECTOS DO GÊNERO PASSIFLORA  

 O gênero Passiflora é o mais importante da família Passifloraceae, 

apresentando maior importância econômica de espécies. O centro de distribuição 

geográfica do gênero localiza-se no Centro-Norte do Brasil (Lopes, 1991). 

Um número expressivo de espécies é encontrado nas famílias das 

Passifloraceae, sendo o gênero Passiflora constituído por cerca de 530 espécies 

tropicais e subtropicais, das quais 150 são nativas do Brasil e cerca de 60 tem 

potencial de serem utilizadas na alimentação humana (Oliveira et al., 1994).  

Diversas espécies do gênero Passiflora são cultivadas devido a diversas 

características importantes tais como: alimentícias, ornamentais e medicinais, mas 

principalmente pela qualidade de seus frutos (Souza & Melleti, 1997; Tocchini et al., 

1994). Além da possibilidade de utilização in natura, são recomendados na produção 

de sucos, refrescos, doces, sorvetes etc. As belas flores que a planta produz confere 

seu valor ornamental, pois exercem atração pelo seu tamanho, pela exuberância de 

suas cores e pela peculiaridade de suas formas (Peixoto, 2005). Outras espécies, 

como maracujá ‘doce’ (Passiflora alata Curtis) são utilizadas tanto para alimentação 

humana quanto suas folhas que contém propriedades de teor medicinal (Lima & 

Cunha, 2004). A utilização medicinal é bastante difundida, baseando-se em 

propriedades relaxantes, sendo um sedativo natural encontrado nos frutos e nas 

folhas (Souza & Melleti, 1997), nas propriedades como vermífugo e febrífugo e 

também nos efeitos diuréticos, antiblenorrágicos, hipnóticos entre outros (Oliveira, 

1987; Costa & Tupinambá, 2005). 
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Conhecer as características genéticas de uma população e sua variabilidade 

genética é bastante importante para programas de melhoramento genéticos 

destinados tanto em espécies de interesse comercial quanto silvestres. Segundo 

Cunha (1998, apud Bellon, 2009, p. 197), estudos acurados e detalhados da 

diversidade genética das espécies de maracujá poderão ser norteadores valiosos em 

programas de recursos genéticos, sejam novas espécies nos sistemas de produção ou 

genes de espécies silvestres que possam ser incorporadas na cadeia produtiva da 

passicultura. De acordo estudos de Bernacci et al. (2005) e Ferreira e Oliveira (1991) 

em que os mesmos relataram grande variabilidade genética a ser explorada dentro do 

gênero Passiflora. Segundo Ferreira (1998) e Castellen et al (2005), a grande parte 

desta variabilidade genética está distribuída no território brasileiro, o que coloca o 

país entre um dos principais centros de variabilidade genética desse gênero. Nesse 

contexto, pesquisas voltadas à caracterização, uso e conservação de germoplasma 

tornam-se cruciais, pois possibilitam ampliar a base genética do maracujazeiro-doce 

e do amarelo e ainda explorar a capacidade ornamental e medicinal dessas espécies. 

 

2.2. ESTUDO E EMPREGABILIDADE DE DIVERSIDADE GENÉTICA DE 

PLANTAS NO ÂMBITO DE GENÉTICA E PRÉ-MELHORAMENTO DE 

PLANTAS 

No Brasil, o melhoramento genético vegetal tem contribuido de forma 

marcante no aumento de produtividade para grãos, fibras, frutos e energia gerando 

consequentemente melhoras na cadeia de produção nacional. No entanto, existem 

outras maneiras de melhorar a produtividade que é a utilização de matérias silvestres 

que podem ser verdadeiros reservatórios genéticos ligados à resistência a doenças e 

pragas e outros fatores abióticos que pode se destacar a seca, a alta temperatura, 

salinidade, dentre outras variáveis ambientais. Além disso, busca-se somar a estes 

matérias qualidades que tornaram os produtos mais convidativos em um mercado que 

é cada vez mais exigente e competitivo. Diante das mudanças climáticas globais em 

que o uso de áreas marginais e novas áreas de cultivo que irão necessitar de 

variedades com características adaptadas a realidades próprias e elevado grau de 

desempenho agronômico (Faleiro et al., 2009). 

A intensificação das atividades de pré-melhoramento, tornam-se uma 

possibilidade viável para que haja um elo entre os recursos genéticos vegetais e os 
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programas de melhoramento. A atuação de pesquisadores especialistas na área de 

pré-melhoramento em conjunto com melhoristas possibilita o aceleramento e a 

diminuição ou eliminação de etapas com intuito de atingir os objetivos propostos no 

melhoramento. Acelerar o processo de etapas no melhoramento se dá devido os 

matérias silvestres já estarem previamente caracterizados no pré-melhoramento 

utilizando de dados oriundos de marcadores moleculares e/ou morfológicos 

(Tombolato, 2004). 

A falta de dados, provenientes de diferentes maneiras de caracterizações 

como de origem botânica, genética, passaporte como de caracterização agronômica, 

dificulta muito a boa utilização para fins de melhoramento. Para as espécies nativas 

de forma geral é muito comum, pois, praticamente inexistem descritores para serem 

aplicados à diversidade a ser armazenada num banco de germoplasma. Com isso, 

entende-se que a introdução e a caracterização genética são consideradas etapas 

fundamentais do pré-melhoramento. Para isso, atividades de elaboração e aplicação 

de descritores morfológicos e moleculares torna-se o ponto central no trabalho em 

pré-melhoramento (Tombolato, 2004). Portanto, atividades voltadas a 

caracterizações genéticas de populações naturais como as das espécies de Passiflora, 

como a realizada em P. setacea nesta pesquisa, torna-se fundamental, pois gera 

informações valiosas da variabilidade genética para os pesquisadores utilizarem nas 

etapas de melhoramento, para que possam ser utilizadas como fonte principal de 

variabilidade para espécies comerciais. 

Assim, como uma das atividades de pré-melhoramento, pode-se citar o estudo 

da diversidade genética. O seu conceito refere-se ao nível de variação genética ou 

heterogeneidade de uma dada população ou de indivíduos de uma determinada 

espécie a ser estudada. Com isso, estudos desta natureza buscam compreender as 

relações genéticas existentes quantificando ou predizendo o nível de variabilidade 

presente em determinada espécie e a sua distribuição entre e/ou dentro de unidades 

taxonômicas, quer elas sejam indivíduos, acessos, linhagens, cultivares, populações 

oriundas de acasalamento ou naturais. Estas informações científicas têm gerado 

importantes contribuições ao melhoramento genético vegetal, ao gerenciamento de 

bancos de germoplasma, à conservação de recursos genéticos e a campreensão dos 

processos evolutivos inerentes a cada espécie a ser estudada (PERSSONI, 2007). 
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A diversidade genética fornece a matéria prima necessária para a adaptação e 

evolução das espécies, constituindo a base para o melhoramento genético. Ela pode 

ser considerada responsável por parte das diferenças de produtividade e reprodução 

entre os indivíduos de uma espécie (Lowe et al., 2005). Sua determinação em 

espécies tropicais é de suma importância visto que estas espécies são ponto-chave na 

estrutura dos ecossistemas. Espécies que apresentam valores menores de 

variabilidade genética podem ter reduzido sua capacidade de sobreviver a 

enfermidades e não estarem aptas as mudanças ambientais. Assim, a diversidade 

genética pode ser considerada de suma importância para a estabilidade e 

sustentabilidade dos ecossistemas (Rajora & Pluhar, 2003). 

A distribuição da variabilidade genética em espécies vegetais depende de uma 

gama de fatores, tais como evolutivos, ecológicos e geográficos, chegando a fatores 

de seleção e, freqüentemente, de muitos fatores humanos. Muito da diversidade 

observada em espécies pode ser encontrada dentro de populações individuais, ou 

fracionada entre as diversas populações diferentes (Rao & Rodgkin, 2002). Estudos 

genéticos têm como meta primordial analisar e quantificar como a variabilidade 

genética está distribuída no tempo e no espaço, sua dispersão dentro e entre 

populações, permitindo melhor compreensão de como a seleção esteja atuando em 

detrimento da adaptabilidade (Estopa et al., 2006). Entender melhor a diversidade 

genética e sua distribuição é fundamental para sua conservação e uso, tanto em 

programas de conservação como de melhoramento, contribuindo na compreensão da 

taxonomia, origem e evolução de qualquer espécie de planta de interesse biológico e 

seus parentes selvagens (Rao & Rodgkin, 2002). 

 

2.3. MARCADORES ISSR E RGA EM ESTUDOS DE DIVERSIDADE 

GENÉTICA DE PLANTAS 

Por volta da década de 60, os marcadores genéticos eram controlados por 

genes atrelados às variáveis morfológicas. Contudo, a quantidade de marcadores 

morfológicos era pequena e restrita as poucas espécies de plantas utilizadas como 

padrão para pesquisas em genética. Com o advento da técnica de eletroforese de 

isoenzimas, ainda na década de 60, iniciou-se a era dos marcadores moleculares, 

ampliando de forma considerável o número de marcadores que poderiam ser 
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utilizados. A aplicabilidade da técnica passou a englobar potencialmente todas as 

espécies de plantas (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

No transcorrer da história da ciência, houve avanços na área da biologia 

molecular propiciando o surgimento de variedas técnicas utilizadas para captar a  

variabilidade genética ao nível da seqüência de DNA, ou seja, para a detecção de 

polimorfismo genético. Estas técnicas possibilitaram a obtenção de um número 

ilimitado de marcadores cobrindo o genoma como um todo do indivíduo. Por 

marcador molecular entende-se como todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de 

um gene expresso (isoenzimas), ou de um segmento específico do DNA (regiões 

expressas ou não do DNA) (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Marcadores moleculares são marcadores obtidos diretamente do DNA. Os 

marcadores moleculares referem-se às diferenças entre indivíduos nas suas 

seqüências de nucleotídeos ao longo da fita de DNA (Ferreira e Grattapaglia, 1998). 

Segundo Barbosa-Neto e Bered (1998), não há sérias restrições quanto aos 

marcadores moleculares preferenciais para utilização em estudos de diversidade. De 

uma maneira geral, os marcadores devem ser confiáveis em termos de reprodução, 

ter baixo custo e serem fáceis e rápidos de analisar. Além disso, devem possibilitar 

uma amostragem extensiva dos genomas de interesse ao nível de DNA sem a 

influência do ambiente. Nesse sentido, os marcadores fundamentados na reação em 

cadeia da polimerase (PCR) são preferenciais, principalmente, aqueles que geram 

grande polimorfismo. 

Dessa forma, as duas técnicas moleculares apresentadas e discutidas a seguir, 

possuem a capacidade de amostrar o genoma em diferentes regiões, são dominantes, 

acessam polimorfismo de regiões diferenciadas do genoma (codificantes ou não-

codificantes) e são utilizadas em estudos de diversidade genética, podendo ser 

divididas em dois grupos de marcadores: aleatório e não aleatório. 

Neste entendimento, a utilização de marcadores de DNA tornou possível a 

caracterização e identificação de germoplasma, a construção de mapas genéticos e a 

determinação de estimativas da distância genética entre indivíduos e/ou populações 

de várias espécies vegetais (Borem & Caixeta, 2006). Tais tecnologias podem 

contribuir para uma aceleração de ganhos genéticos em espécies vegetais de 

interesse, particularmente em culturas cujas informações ainda limitadas, como é o 

caso da maioria das espécies de plantas tropicais (Ferreira & Grattapalia, 1998). De 
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modo semelhante, as informações de diversidade e distância genética têm sido 

avaliadas para a identificação das melhores combinações híbridas e na organização 

de bancos de germoplasma; indicando redundâncias e deficiências das coleções, além 

de gerar dados sobre a eficiência do processo de coleta, manutenção e ampliação de 

um banco de germoplasma (Barbosa-Neto & Bered, 1998). 

Dentre os marcadores baseados em PCR, aleatórios, destinados a estudos de 

diversidade genética, tem-se o ISSR, que é um método fundamentado no 

microssatélite, que não necessita do conhecimento antecipado do genoma e desenho 

do primer clonado. Enquanto os SSR são baseados na amplificação da região 

repetida pares de primers loco-específicos, em ISSR, um primer simples formado por 

uma seqüência do microssatélite usualmente de 16-25bp de comprimento é utilizado 

para amplificar as seqüências Inter-SSR de variados tamanhos. Estes iniciadores 

podem estar desancorados ou usualmente ancorados na extremidade 5’ ou 3’ por 1 a 

4 bases degeneradas. Os alelos relacionados ao polimorfismo ocorrem sempre que 

em um genoma esteja com a ausência da seqüência repetida ou têm uma deleção ou 

uma inserção que modifica a distância entre as repetições. Para os iniciadores 

ancorados na posição 5’, polimorfismos ocorrem também devido a variações no 

tamanho do microssatélite. As seqüências de repetições e de nucleotídeos ancorados 

são aleatoriamente escolhidas. Embora o ISSR seja um marcador dominante, o 

mesmo tem a vantagem de analisar múltiplos locos em uma única reação (Goulão & 

Oliveira, 2001). 

A técnica proporciona dados altamente reprodutíveis e produz abundante 

polimorfismo em muitos sistemas. A grande parte dos trabalhos aplicados tem 

utilizado eletroforese em gel de agarose com detecção por brometo de etídio ou 

eletroforese em poliacrilamida, de acordo Liu e Wendel, 2001. 

Estudos de diversidade genética são importantes estratégias para determinar a 

variabilidade genética que é encontrada nos materiais oriundos de bancos 

germoplasma e, populações silvestres. Primers de ISSR têm sido usados, por 

exemplo, para determinação da variabilidade de germoplasma de Passiflora da 

Embrapa de Cruz das Almas (Santos et al., 2011) e em pesquisas com intuito de 

gerar estratégias de manutenção e de conservação genética de populações naturais de 

Myrcia splendens (Brandão, 2008). 
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Quanto ao marcador não aleatório RGAs (Resistance Gene Analogs), estes 

acessam a áreas do genoma que são filogeneticamente conservadas e que estão 

presentes em plantas incluindo proteínas ricas em leucina (LRR), sítios de ligação a 

nucleotídeos (NBS), estruturas complexas de NBS-LRR e proteínas quinases 

(Staskawicz et al., 1995; Hammond-Hosack & Jones, 1997). Estes genes conferem 

resistência para uma grande classe de patógenos incluindo bactérias, vírus, fungos e 

nematóides têm sido isolados de diferentes espécies de plantas. Análise de 

sequências de proteínas preditas de clones que apresentam resistência a doenças 

revelam que é comum a ocorrência de genes de resistência (R) de diversas origens e 

patogenicidade específica. A estrutura dos motivos de vários genes também sugerem 

possíveis funções e localizações de proteínas de resistência na célula (Baker et al., 

1997; Hammond- kosack & Jones, 1997). 

A conservação estrutural de regiões, isto é, a presença de segmentos que 

apresentam sequências similares dentro de um conjunto de genes bastante 

polimórficos apresenta relevância no aspecto genético, uma vez que sugere que essas 

regiões conservadas poderiam representar áreas de grande importância biológica na 

expressão fenotípica dos genes atrelados a resistência (Bent, 1996). 

Fazendo uso destes domínios de regiões conservadas vários pesquisadores 

têm desenhado iniciadores degenerados para amplificar por meio da PCR regiões 

análogas aos genes de resistência (RGA – Disease Resistance Gene Analogs) de 

diversas espécies de plantas (Aarts et al., 1998). Estes marcadores tem se tornado útil 

para amplificar genes análogos de resistência de várias plantas que a estrutura 

genética não é conhecida ou pouco explorada, a exemplo de estudos de espécies 

nativas de passiflora com distribuição natural. Em trabalhos recente tem utilizado a 

técnica para estudos de diversidade genética em Passiflora oriundo do banco de 

germoplasma da Embrapa Cerrados (CPAC) (Paula et al., 2010) e em 15 populações 

naturais de trigo em Israel (Dong, et al., 2009). 

 

2.4. DIVERSIDADE E ESTRUTURAÇÃO GENÉTICAS EM PASSIFLORA 

SPP 

O estudo da diversidade genética em populações é entendido como a 

descrição dos níveis de variabilidade genética mantida dentro das populações e como 
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esta se encontra dividida entre e dentro das mesmas (Hamrick, 1983). Ao longo do 

tempo, a estrutura genética é proveniente da reprodução, da dispersão e da 

sobrevivência dos indivíduos de uma população. Portanto, é importante misturar 

conhecimentos do sistema de acasalamento e reprodução, a história de vida e 

determinantes ecológicos, pois os mesmos têm papéis na dinâmica evolutiva e 

ecológica das populações (Loveless et al., 1998). 

Entender padrões de diversidade e estruturação de plantas é bastante 

importante para programas de melhoramento genético em espécies de interesse 

comercial e também em pesquisas sobre conservação. No caso em particular dos 

maracujazeiros, os programas de melhoramento visam aumento de produtividade, 

qualidade dos frutos e resistência à patógenos (Manica et al., 2005). Porém, de forma 

geral, o sistema de propagação vegetativa por estaquia juntamente com a 

homogeneidade resultante dos métodos tradicionais de melhoramento chocam em 

barreiras como da autoincompatibilidade (Lima & Cunha, 2004), portanto diversos 

genótipos ideais devem ser selecionados para introduzir ativamente variabilidade a 

cultura de interesse. De acordo com a distribuição da variabilidade genética, podem 

também ser estabelecidas áreas prioritárias para conservação ou determinadas 

populações, visando definir unidades de manejo para conservação, especialmente 

quando há destruição de seu habitat natural. Com base nas informações de estudos de 

diversidade e estrutura, é indispensável, pois permite conhecer a variabilidade 

genética das populações silvestres, com o intuito de selecionar os indivíduos com a 

maior variabilidade intraespecífica possível. Além do mais, as espécies nativas que 

ocorrem no semiárido brasileiro podem abrigar genes para resistência a certos 

patógenos, que podem ser de interesse fundamental na criação de variedades de 

maior interesse comercial. 

Por se tratar de uma espécie semiperene, o estudo de diversidade genética em 

espécies do gênero Passiflora demanda relativamente tempo para sua execução. 

Neste caso, a utilização de marcadores moleculares é altamente viável, por permitir 

um rápido estudo da variabilidade existente (Stephen et al., 1997). Algumas 

pesquisas foram conduzidas utilizando marcadores moleculares para a caracterização 

de diversidade genética em Passiflora, tanto em espécies oriundas de banco de 

germoplasma quanto espécies de distribuição natural, sendo que a grande maioria 

dos trabalhos ressalta a utilização em espécies comerciais, como a do maracujazeiro 
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azedo, sendo que diversas técnicas moleculares foram utilizadas como RAPD 

(Fajardo et al., 1998; Viana et al., 2003; Crochemore et al., 2003; Loss et al., 2006; 

Bellon et al., 2007; Cerqueira-Silva et al., 2010), AFLP (Segura et al., 2002; 

Ocampo et al., 2004; Ortiz et al., 2011), ITS (Koehler-Santos et al., 2006), RGAs 

(Paula et al., 2010), ISSR (Santos et al., 2011). No entanto, não há relatos de uso de 

ISSR (inter simple sequence repeats) e RGAs (análogas a genes de resistência) em 

populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’, tanto no aspecto do emprego da 

técnica como da utilização em trabalhos de estrutura de populações. 

O reduzido número de trabalhos publicados reforça a necessidade de um 

estudo mais apurado sobre a variabilidade genética de Passiflora setacea DC no 

Brasil e, principalmente, em regiões promissoras onde existe a ocorrência natural da 

espécie e a sua utilização dos seus frutos pela população local, como o empregado 

neste estudo, nas regiões sudoeste e serra geral no estado da Bahia. 

 

2.5. TRANSFERIBILIDADE DE MARCADORES SSR EM PASSIFLORA SPP. 

Avaliações genéticas em Passiflora spp. vêm sendo realizadas utilizando 

caracterizações de descritores agronômicos e marcadores moleculares. Contudo tais 

estudos podem ser considerados incipientes, visto o grande número de espécies ainda 

pouco estudadas e o potencial, ainda pouco explorado do grande número de tipos de 

marcadores moleculares, a exemplo dos microssatélites (SSR). 

Com isso, marcadores do tipo microssatélites, conhecidos como SSR (Simple 

Sequence Repeats) ou SRT (Short Tandem Repeats) são unidades de 1 a 6  

nucleotídeos repetidas uma atrás da outra. Apresentam um alto conteúdo de 

informação de polimorfismo, sendo indicados para identificação e discriminação de 

genótipos. Dentre as inúmeras vantagens, destaca-se a codominância dos 

marcadores, alta reprodução, rapidez, simplicidade da técnica e grande poder de 

resolução (Oliveira et al., 2006). Dentre as dificuldades da utilização dos 

microssatélites está o alto custo no desenvolvimento dos iniciadores específicos e na 

difícil análise de polimorfismos em géis de resolução inferior e com bandas 

inespecíficas (Faleiro, 2007). Alguns estudos demonstraram que existe a 

possibilidade de amplificação cruzada dos primers de regiões microssatélites 

originalmente desenvolvidos para outra espécie, possibilitando sua utilização em 
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espécies próximas do ponto de vista evolutivo, sem custos adicionais para o 

desenvolvimento do primer (Katzir et al., 1996). A esta técnica, denomina-se de 

transferibilidade ou amplificação cruzada. A amplificação destes locos de 

microssatélites entre espécies relacionadas é a conseqüência da homologia das 

regiões flanqueadoras das repetições microssatélites.  

Em passifloras, a taxa de amplificação cruzada de primers microssatélites, 

antecipadamente desenvolvidos para duas espécies P.edulis f.flavicarpa (Oliveira, 

2006) e P. alata (Pádua et al., 2005) em diversas espécies silvestres tem sido 

analisadas. A amplificação cruzada em várias espécies de passiflora silvestre 

utilizando 25 primers desenvolvidos para P. edulis foram e diferentes taxas de 

amplificação cruzada foram observadas (Cerqueira-Silva et al., 2008). A taxa de 

transferibilidade de primers desenvolvidos em P. alata em quatro espécies de 

Passiflora mantidas em banco de germoplasma de passiflora foi avaliada, os 

resultados demonstraram taxas de amplificação cruzada que variou de 28% a 86%. 

Cabe ressaltar que os trabalhos supracitados em espécies de passiflora tiveram sua 

eletroforese realizada em gel de agarose e com isso não foi possível à caracterização 

dos locos microssatélites, não havendo possibilidade da determinação de número de 

alelos por locos e até validação de polimorfismo nos locos ditos transferidos. 

Em estudo realizado por Silva (2010), foi avaliado a transferibilidade de SSR 

desenvolvidos para P. edulis (Oliveira, 2006) para espécies silvestres de passiflora do 

banco ativo de germoplasma, com intuito de acessar a variabilidade genética entre os 

acessos de cada espécie para que possam ser corretamente preservadas e utilizadas 

em programas de melhoramento. Os locos de microssatelites, quando polimórficos, 

evidenciaram poucos alelos em cada grupo de acessos, a maioria apresentando 

monomorfismo. A maior quantidade de alelos encontrado foram cinco alelos em 

Passiflora alata. A justificativa do número baixo de alelos se dá pela falta de 

informações da procedência do material do BAG, quanto a parentesco da amostra, e 

relacionado ao pequeno tamanho amostral da pesquisa. 

 

2.6 BIODIVERSIDADE FUNCIONAL DE FRUTEIRAS NATIVAS: 

ESTUDOS MULTIVARIADOS E DE COEFICIENTE DE REPETIBILIDADE 

 

A região Nordeste do Brasil apresenta condições climáticas que permitem à 

ocorrência e cultivo de variadas espécies frutíferas de origem tropical, o que se pode 
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verificar pela expressiva variabilidade existente nas espécies nativas encontradas na 

região. A exploração de fruteiras silvestres no Nordeste brasileiro se dá de modo 

extrativista, em conseqüência da carência de conhecimento relacionados aos recursos 

genéticos e a sua importância para a conservação do germoplasma. As fruteiras 

nativas se sobressaem em diversos ecossistemas e na grande maioria dos casos seus 

frutos são comercializados em mercado regional, sendo grande sua aceitação 

popular. Algumas espécies tem papel importante como fonte de renda e na nutrição 

da população nordestina, principalmente como fonte de sais minerais e vitaminas. 

Algumas vezes, se tornam a única fonte de alimento para os animais que ocorrem na 

região (Mendes, 1997; Ávidos & Ferreira, 2003). Vários municípios da Bahia 

apresentam grande diversidade de frutas tropicais nativas e exóticas, em virtude das 

condições edafoclimáticas favoráveis aos cultivos. Contudo, quando se trata de 

espécies nativas, as tecnologias de cultivo e produção inexistem ou ainda são muito 

incipientes. 

A carência de conhecimentos, tecnologias e práticas agronômicas tem 

inviabilizado os cultivos organizados em pomares domésticos, notadamente, de 

espécies nativas. A seleção e clonagem de plantas que são produtivas e com 

características de qualidade interessantes para o melhoramento são importantes para 

definição de padrões para a comercialização da fruta como consumo in natura e/ou 

industrialização e exploração da variedade genética no seu habitat com vistas à 

manutenção da biodiversidade funcional.  Espécies que apresentam frutos de 

qualidades organolépticas e nutricionais tais como, Passiflora setacea, poderiam ser 

transformados em boas fontes de alimento funcionais, diversificando o paladar e 

gerando novos produtos agregando valor a esta fruteira nativa. 

Diante desta realidade tem se percebido que apesar da importância que se tem 

as fruteiras tropicais e do seu elevado valor sócio-econômico, muitos materiais que 

se encontram em estado silvestre ou não domesticado, apresentam forte tendência ao 

desaparecimento, devido à exploração irracional dos ecossistemas em que ocorrem, e 

pouco tem sido feito para o conhecimento e uso das mesmas (Giacometti, 1993; 

Vieira, 1996). De forma geral, a atividade humana provoca perdas significativas na 

diversidade genética e se devem, principalmente, à destruição de habitats naturais de 

populações de plantas. 
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Com isso, pesquisas voltadas a caracterização de genótipos tornam-se 

necessárias para que estes recursos genéticos sejam utilizados em programas de 

melhoramentos. Além disso, a caracterização permite identificar genótipos 

potencialmente úteis como para a produção de frutos tanto para o consumo in natura, 

quanto para o processamento da polpa (Souza, 2001). A caracterização genética 

constitui uma das principais etapas das pesquisas com germoplasma, pois permite 

identificar genótipos promissores com potencial de uso imediato, bem como 

identificar plantas que apresentem características interessantes para o melhoramento, 

além de ser indispensável para o estabelecimento futuro de formas de exploração 

econômica e racional (Lacerda et al., 2001). Sem o entendimento das características 

agronômicas, morfológicas e citogenéticas, não é viável a manipulação adequada da 

diversidade genética observada (Meletti et al., 1992). 

O tipo de pesquisa mencionado acima consiste basicamente na aferição de 

caracteres botânicos herdáveis que podem ser facilmente observados e medidos, que, 

a princípio, podem ser expressos em todos os ambientes. Embora apresente certa 

limitação relacionada às características com herança aditiva, os quais são muito 

influenciados pelo ambiente, essa metodologia é utilizada internacionalmente para 

caracterizar e avaliar distintos genótipos por meio da visualização fenotípica dos 

caracteres (Weiler, 2006). 

Os caracteres avaliados devem contribuir de alguma maneira para 

dimensionar a variabilidade, porém, à medida que se eleva o número de descritores, 

cresce também a possibilidade deles serem correlacionados ou redundantes 

(DAHER, 1993). Dessa maneira, a análise multivariada tem como fundamento a 

seleção combinada de vários caracteres em que permite discriminar, com maior 

eficiência, os materiais promissores, e dentre as técnicas disponíveis, tem-se a análise 

de agrupamento, onde se utiliza a distância Euclidiana média como medida de 

dissimilaridade (Cruz, 1990). Portanto, o conhecimento do modo como a 

variabilidade de uma espécie está organizado nas suas populações é essencial para o 

manejo e a sua conservação.  

Nesta etapa também, torna-se importante em programas de melhoramento a 

utilização do coeficiente de repetibilidade, pois constitui-se numa ferramenta valiosa 

que estima sem custos elevados e em menores intervalos de tempo, o real valor dos 

caracteres dos indivíduos. A definição para o termo repetibilidade é compreendido 
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como a correlação entre as medidas de uma mesma característica no mesmo 

indivíduo, com medidas repetidas no tempo ou no espaço e expressa a parte da 

variância total que é explicada por variações genotípicas ou ambientais (Cruz & 

Regazzi, 2001). De acordo Falconer (1981), a estimativa de repetibilidade representa 

extrato superior da herdabilidade, pois representa a fração da variância fenotípica que 

corresponde à parte genética, mesmo que confundida com efeitos que não se alteram 

do meio. Com isso, possibilita determinar o número de observações do fenotipo 

necessárias, em cada indivíduo, para que a seleção a ser realizada seja feita de 

maneira eficiente com um mínimo de trabalho e uma metodologia relativamente 

simples, pois não exige cruzamentos controlados e avaliação de progênies. 

 Diante disso, a caracterização de genótipos em trabalhos de melhoramento 

constitui-se numa das etapas fundamentais do processo, pois permite identificar, 

selecionar e indicar genótipos de performace superior para uso nos cultivos em larga 

escala (Farias Neto et al., 2002). Na seleção de um genótipo, deseja-se que sua 

performace ou características sejam mantidas ao longo de sua vida, e tal expectativa 

pode ser confirmada pela determinação do coeficiente de repetibilidade do caráter 

desejado (Cruz & Regazzi, 2001). O valor da repetibilidade (r) varia de 0 a 1, sendo 

esta a repetibilidade máxima, que é manifestado quando a característica tem muita 

constância. Em suma, determinar o coeficiente de repetibilidade e estabelecer o 

número de observações fenotípicas que devem ser feitas em cada indivíduo, 

possibilita que a seleção seja feita com eficiência e um mínimo de trabalho e de 

tempo a serem despendidos. 
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CAPÍTULO 1  

DIVERSIDADE GENÉTICA MOLECULAR E DIFERENCIAÇÃO DE 

POPULAÇÕES DE MARACUJAZEIRO ‘DO-SONO’ (PASSIFLORA 

SETACEA DC) E IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E PRÉ-

MELHORAMENTO 

 

Douglas de Almeida Pereira, Ronan Xavier Corrêa e Antonio Carlos de 

Oliveira 

 

Resumo: O maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea), é nativo dos biomas 

cerrado e caatinga no Brasil, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso, Distrito Federal e Bahia. Estudos sobre a disposição da variabilidade 

genética de suas populações naturais, notadamente em áreas de transição de caatinga 

e cerrado, como as ocorrentes no Sudoeste da Bahia, são importantes para sua 

conservação genética e utilização em programas de melhoramento. Assim, foram 

analisadas 12 populações de localidades diferentes distribuidas em três zonas 

agroecológicas (C5, C7 e S, conf. Sistema ZANE/Embrapa) situadas no estado da 

Bahia, utilizando-se de acesso a polimorfismo de locus ISSR e RGA. Onze primers 

ISSR e quatro pares de primers RGA acessaram 109 e 49 locus inequívovos e 

repetíveis, respectivamente, dos quais 108 (99,08%) e 49 (100%) foram polimórficos 

para as duas estratégias de acesso de polimorfismo molecular. Ainda que o nível de 

diversidade genética em maracujazeiro ‘do-sono’ (h = 0,34) seja maior que o de 

outras espécies do gênero [0,15 (P. alata) < h < 0,19 (P. edulis f. flavicarpa)], 

coletas preferenciais em determinadas populações, como as localizada nos 

municípios de Vitória da Conquista e Licínio de Almeida e acompanhamentos do 

nível da diversidade genética devem ocorrer. Tal perocupação se justifica já que a 

ocorrência natural desta espécie de maracujazeiro se dá em áreas que estão sofrendo 

elevada perturbação, devido principalmente a implantação de pastagem, ao 

extrativismo predatório e a acelerada expansão urbana. A análise de variância 

molecular mostrou certo equilíbrio entre variação genética estimada dentro e entre 

populações. A estimativa de fluxo gênico baseado em GST foi de 0,86; ao se avaliar 

locus ISSR e 0,68; para locus RGA. Isso indica que a fragmentação e decorrente 

isolamento das populações estudadas pode ser resultado principalmente de atividades 

antropogênicas. Consequentemente, a deriva genética na espécie pode apresentar um 
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importante papel na determinação de sua estrutura genética. O maracujazeiro ‘do-

sono’ apresenta aspectos agrobiológicos utéis para espécies comerciais de 

maracujazeiro, o conhecimento de sua variabilidade genética nas zonas 

agroecológicas estudadas concorre para conservar e dirigir essa biodiversidade 

funcional em programas de melhoramento genéticos vegetais voltados a passicultura. 

Sendo assim, estratégias de conservação para a espécie são discutidas em termos 

genéticos. 

 

Palavras-chave: ISSR, RGA, diversidade genética, maracujazeiro ‘do-sono’, 

população natural. 

 

INTRODUÇÃO 

A família Passifloraceae compõe-se de 630 espécies arranjadas em 18 

gêneros (Vanderplank, 1996), dentre os quais o gênero Passiflora destaca-se tanto 

quanto ao número de espécies e quanto do ponto de vista econômico. No Brasil, são 

encontradas cerca de 120 espécies do gênero Passiflora. Por conta disso, o país é 

considerado um dos grandes centros de diversidade deste gênero (Faleiro et al., 

2005), juntamente com Colômbia, Equador e Peru (Ocampo et al., 2007). Há no 

gênero Passiflora, além das espécies comerciais dos maracujazeiros ‘amarelo’ (P. 

edulis Sims f. flavicarpa) e ‘doce’ (P. alata Cutis) pelo menos outras 50 espécies 

com potencial comercial (Vieira e Carneiro, 2004). Segundo Mezzalira (2009), a 

produção mundial de maracujá, no ano de 2007, foi de 664 mil toneladas, sendo o 

Brasil o maior produtor. De acordo com IBGE (2009), aproximadamente 400 mil 

toneladas foram produzidas em 47 mil hectares. A Bahia destaca-se no cenário 

nacional como o estado de maior produção com 77 mil toneladas, numa área de 7,8 

mil hectares de maracujazeiro (Roncatto et al., 2005). 

Conforme Melleti et al. (2005) e Junqueira et al, (2005), algumas espécies 

silvestres de Passiflora têm grande potencial para contribuir com o melhoramento 

genético de espécies comerciais de maracujazeiro por apresentar características 

agrobiológicas utéis, como longevidade, autocompatibilidade, maior adaptação a 

condições adversas, período de florescimento ampliado, androginoforo mais curto, 

que facilita a polinização por insetos menores; maior concentração de componentes 

químicos de interesse medicinal e resistência a doenças e pragas. 
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Neste último ítem, o maracujazeiro ‘do-sono’ ou, ainda, -‘sururuca’ (P. 

setacea DC), nativa dos biomas Cerrado e Caatinga (Oliveira e Rugiero, 2005), 

destaca-se, já que apresenta resistência a algumas doenças de parte aérea da planta, 

como a antracnose, verrugose e septoriose, além de apresentar tolerância à virose do 

endurecimento do fruto, causada pelo vírus CABMV (Braga et al., 2006). Portanto, 

essa espécie constitui em uma excelente fonte de resistência genética a fitopatógenos, 

permitindo a incorporação de genes de resistência em programas de melhoramento 

genético, mediante hibridação interespecífica, a seleções comerciais de 

maracujazeiros ‘amarelo’ ou -‘doce’, buscando introgressão de genes de resistência, 

como já vem sendo realizado em pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Cerrados 

(Junqueira et al., 2008). 

Outro emprego, ligado a aspectos fitossanitários de solo, é o potencial 

emprego de maracujazeiros ‘do-sono’ como porta-enxertos (Paula, 2006), que 

permitam a cultura de maracujazeiros comerciais, suscetíveis a fitopatógenos 

residentes no solo, conviver e produzir em áreas com histórico recorrente de morte 

súbita, etc. 

Adicionalmente, o maracujazeiro ‘do-sono’ apresenta arraigado emprego 

local na Bahia, com forte apelo para futura domestição local, já que está incluída no 

rol das passifloráceas de frutos saborosos e muito apreciada para fabricação de doces 

(Braga et al., 2006). Em mercados populares de Vitória da Conquista, maior cidade 

do Sudoeste da Bahia, frutos do maracujazeiro ‘do-sono’ são encontrados a venda 

todos os anos (OLIVEIRA, A.C.; comunicação pessoal, 2010). 

A acelerada devastação da vegetação nativa e a fragmentação de habitats têm 

causado, direta e indiretamente, perda da diversidade genética em decorrência de 

mudanças ambientais e/ou atividades extrativistas. Em se tratando de Passiflora spp., 

de acordo com Queiroz (1992), a perda da diversidade genética de espécies silvestres 

do gênero na região do semi-árido brasileiro tem sido causada principalmente pela 

formação de pastos, implantação de projetos de irrigação e produção de energia para 

atividades diversas. Assim, o gênero Passiflora que abriga grande diversidade 

genética, ainda pouco explorada, esta ameaçada por ações antrópicas. 

Estudos prévios sobre o maracujazeiro ‘do-sono’ têm focado principalmente 

em aspectos morfológicos (frutos e sementes) e análise química de frutos (Vieira et 

al., 2008; Cardoso-Silva et al., 2007; Santos, 2006), germinação de sementes (Padua 
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et al., 2011) e micropropagação (Santos et al., 2010), não havendo relatos de 

trabalhos publicados sobre a diversidade e estrutura genética de populações naturais 

de maracujazeiro ‘do-sono’. 

A história de vida e barreiras ambientais pode dar forma à estrutura genética 

de populações (Mecue et al., 1996; Donnelly e Twonson, 2000). Forças evolutivas 

tais como fluxo gênico, mutação, deriva genética, seleção natural e endogamia são 

responsáveis pela variação genética de populações entre e dentro de regiões. Em 

espécies de fecundação cruzada, a variação genética é usualmente maior dentro de 

populações, enquanto que espécies endogâmicas exibem maior diferenciação entre 

populações (Slatkim, 1995; Hamrick e Godt, 1996). 

Informações sobre padrões de diversidade genética podem fornecer subsídios 

para avaliar e utilizar fontes de germoplasma silvestres. Entender a distribuição da 

variação genética intra- e interpopulacional pode ser fator importante não só para 

Biologia Evolutiva, mas também para estudos de Biologia da Conservação. Com 

isso, estimativas confiáveis de diferenciação populacional podem ter papel crucial no 

entendimento da conectividade entre populações e representam uma ferramenta 

importante no desenvolvimento de estratégias de conservação (Ballox e Moulin, 

2002; Ellstrand, 2003). 

A conservação da diversidade genética é uma condição para manutenção de 

todos os níveis de biodiversidade e é um componente fundamental da 

sustentabilidade das populações (Namkoong et al., 2002). Nesta perspectiva, 

espécies nativas como o maracujazeiro ‘do-sono’, merecem uma atenção especial já 

que se caracterizam por apresentar biodiversidade funcional de potencial emprego a 

curto prazo em programas de melhoramento genético. Contudo, infelizmente, suas 

populações estão distribuídas em áreas onde não são legalmente protegidas e estão 

sofrendo acelerada diminuição populacional. A análise acurada da variação genética 

entre e dentro de populações remanescentes desta espécie pode ser determinante para 

se acessar informações básicas para estabelecimento de práticas de conservação de 

espécimens e/ou populações, com emprego imediato em programas de melhoramento 

dedicados à passicultura brasileira. 

Ferramentas analíticas poderosas são atualmente muito utilizadas em estudos 

ecológicos e de genética da conservação. Exemplo disso é o acesso de polimorfismo 

molecular em nível de DNA, que otimiza a geração de conhecimento útil para 
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conservação da diversidade e subsidia a montagem e acompanhamento de programas 

de melhoramento (Ferreira e Rangel, 2005). Diversas formas de acesso a 

polimorfismo de DNA têm sido empregadas em estudos com espécies de 

maracujazeiro, tais como RAPD (Fajardo et al., 1998; Viana et al., 2003; 

Crochemore et al., 2003; Loss et al., 2006; Bellon et al., 2007; Cerqueira-Silva et al., 

2010), AFLP (Segura et al., 2002; Ocampo et al., 2004; Ortiz et al., 2011), ITS 

(Koehler-Santos et al., 2006), RGA (Paula et al., 2010) e ISSR (Santos et al., 2011). 

Acesso a polimorfismo de locus ISSR (inter-simple sequence repeats), 

constituído de alelos dominantes neutros, tem sido usado amplamente em estudos 

genéticos populacionais (Gupta et al., 1994), especialmente em plantas (Prevost e 

Wilkinson, 1999; Bornet et al., 2002, Chai et al., 2010), por causa de seu alto 

polimorfismo e reprodutibilidade. A longa sequência e a alta temperatura de 

anelamento dos primers possibilitam uma maior confiabilidade e reprodução de seus 

resultados (Weising et al., 1995; Borent e Branchard, 2001; Quian et al, 2001) em 

relação a outras estratégias quer acessam alelos dominantes como RAPD (Wolfe & 

Liston, 1998), sendo a técnica simples, barata, não requerendo DNA extremamente 

purificado. 

A seu modo, o acesso a polimorfismo de locus RGA (resistance gene 

analogs), constituído de alelos dominantes potencialmente não neutros, vem se 

constituindo em uma ferramenta muito útil em estudos de diversidade genética (Díaz 

e Ferrer, 2003; Paula et al., 2009; Dong et al., 2009). 

No presente trabalho acesso a polimorfismo em locus ISSR e RGA foi 

utilizado para quantificar a diversidade genética e investigar sua distribuição em 

populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’, amostradas em três zonas 

agroecológicas situados no estado da Bahia, Brasil. Todas as populações naturais 

deste estudo estão localizadas em áreas afetadas antropogenicamente, em maior ou 

menor grau. Mais especificamente, procurou-se: (i) acessar o nível e a distribuição de 

diversidade genética entre e dentro de populações; (ii) avaliar o fluxo gênico entre as 

populações; (iii) fornecer informações básicas para estabelecimento de práticas de 

conservação e melhoramento e (iv) identificar problemas ou deficiência de dados 

para futuras pesquisas dirigidos para conservação das populações naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material genético vegetal 

 

Os indivíduos foram amostrados em 12 populações naturais dispostas nas 

BAs e BRs, ao longo de 12 diferentes municípios baianos (Figura 1), os quais, por 

sua vez, são dispostos em três unidades geoambientais (UGs), conforme o 

Zoneamento Agroecológico do Nordeste (Silva et al., 1990) situados no Planalto de 

Vitória da Conquista e na Serra Geral da Bahia (Tabela 1). 

As áreas de coletas foram determinadas a partir de informações de moradores 

das localidades, contatos com escritórios da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola S.A (EBDA) e viagens prospectivas. O número de plantas por população 

variou de 20 a 25, totalizando 259 indivíduos (Tabela 2). Folhas foram coletadas de 

plantas com ao menos cinco metros de distância entre plantas, para aumentar a 

possibilidade de detectar potencial variação genética individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das amostras de Passiflora setacea no estado da Bahia, Brasil 

Brasil. VC = Vitória da Conquista, BC = Belo Campo, TR = Tremedal, CS = Cândido 

Sales, PP = Piripá, CO = Cordeiros, CD = Condeúba, JA = Jacaraci, CA = Caculé, MO 

= Mortugaba, LA = Licínio de Almeida, IG = Igaporã 
Figura 1. Localização das amostras de Passiflora setacea no estado da Bahia, Brasil  

VC = Vitória da Conquista, BC = Belo Campo, TR = Tremedal, CS = Cândido Sales, 

PP = Piripá, CO = Cordeiros, CD = Condeúba, JA = Jacaraci, CA = Caculé, MO = 

Mortugaba, LA = Licínio de Almeida, IG = Igaporã PPGGBC
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Obs: O significado das siglas das populações encontra-se identificado na Figura 1. 

Tabela 1. Classificação das ‘Grandes Unidades de Paisagem’ e ‘Unidades Geoambientais’ das cidades 

em que as coletas de P. setacea foram realizadas. Vitória da Conquista/BA. 2011. 

Cidade Grande Unidade de 

Paisagem 

“Chapada 

Diamantina” 

Grande Unidade de Paisagem 

‘Superfícies Retrabalhadas’ 

Grande 

Unidade de 

Paisagem 

‘Depressão 

Sertaneja’ 

Grande 

Unidade 

de 

Paisagem 

‘Maciços 

e Serras 

Altas’ 

Unid. 

Geoamb. 

em que 

ocorreu as 

coletas 

 Unid. 

Geoamb. 

C5[1] 

Unid. 

Geoamb. 

C7 

Unid 

Geoamb. 

E1[2] 

Unid. 

Geoamb. 

E2 

Unid. 

Geoamb. 

E7 

Unid. 

Geoamb. 

F1[3] 

Unid. 

Geoamb. 

S2[4] 

 

Vitória da 

Conquista 

Sim Não Não Sim Sim Não Não C5 

Cândido 

Sales 

Sim Sim Não Não Sim Não Não C5 

Belo 

Campo 

Sim Sim Não Sim Não Não Não C7 

Tremedal Sim Sim Não Sim Não Não Não C7 

Piripá Sim Sim Não Não Não Não Não C7 

Cordeiros Não Sim Não Não Não Não Não C7 

Condeúba Não Sim Não Não Não Não Não C7 

Mortugaba Não Sim Não Não Não Não Não C7 

Jacaraci Não Sim Não Não Não Não Sim[5] C7 

Licínio de 

Almeida 

Não Sim Sim Não Não Não Sim[5] C7 

Caculé Não Sim Não Sim Não Não Não C7 

Igaporã Não Sim Sim Não Não Sim Sim[6] S2 

Obs.: 
[1]

 = C5 e C7 = ‘Planalto de Vitória da Conquista’ e ‘Piemontes dos Altos Maciços Centrais e 

Relevos Associados’, respectivamente; 
[2]

 = E1, E2 e E7 = ‘Encosta Ocidental da Serra do Espinhaço’; 

‘Superfície Dissecada do Rio das Contas associada a Encosta Oriental da Chapada Diamantina’ e ‘Áreas 

Dissecadas do Sul Oriental da Bahia’, respectivamente; 
[3]

 = ‘Planície Ocidental do Rio São Francisco’; 
[4]

, 
[5]

 e 
[6]

 = ‘Maciços e Serras Altas’, ‘Maciços da Serra do Espinhaço MG/BA’ e das ‘Serras do Médio 

Baixo São Francisco/BA’, respectivamente. 

Tabela 2. Populações de maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC) amostradas em doze 

localidades do sudoeste da Bahia, com dados de local de coleta, tamanho amostral (N), 

coordenadas geográficas e altitude do local da coleta. Vitória da Conquista/BA. 2011. 
População Local N Longitude 

(Oeste) 

Latitude  

(Sul) 

Altitude 

(m) 

VC Vitória da Conquista 25 42° 19' 49,1" 15° 05' 30,3" 999 

BC Belo Campo 21 41° 15' 33,5" 15° 02' 45,8" 834 

TR Tremedal 20 41° 30' 49,4" 15° 03' 09,6" 937 

CS Cândido Sales 21 41° 18' 03,2" 15° 08' 04,3" 808 

PP Piripá 20 41° 41' 05,6" 14° 56' 33,7" 736 

CO Cordeiros 22 41° 57' 00,8" 14° 55' 09,7" 704 

CD Condeúba 20 41° 58' 38,5" 14° 52' 14,7" 739 

JÁ Jacaraci 20 42° 05' 18,4" 14° 40' 28,0" 820 

CA Caculé 24 42° 08' 3,9" 14° 36' 49,5" 743 

MO Mortugaba 25 40° 48' 12,3" 14° 53' 05,4" 1015 

LA Licínio de Almeida 21 42° 28' 47,9" 14° 41' 52,8" 833 

IG Igaporã 20 42° 48' 08,4" 13° 46' 18,1" 809 
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Extração de DNA genômico total 

 

O DNA genômico total foi extraído de aproximadamente 400 mg de folhas 

jovens/indivíduo utilizando o protocolo de CTAB descrito por Doyle & Doyle 

(1990). A qualidade do DNA foi determinada por eletroforese em gel de agarose 

0,8% e sua concentração aferida com utilização de espectrofotômetro ImageQuant 

400. As soluções de trabalho de DNA foram obtidas com água Milli-Q autoclavada 

em uma concentração final de 10ng/µL de DNA. 

 

Acesso a polimorfismo de DNA via ISSR 

 

Setenta e dois primers ISSR foram utilizados, sendo 53 descritos pela 

University of British Columbia (UBC) (http: 

//www.michaelsmith.ubc.ca/services/NAPS?primer_Sets/Primers_Oct2016.pdf) e 

outros 17 primers utilizados, eram disponíveis no laboratório em que se executou as 

análises. Inicialmente, o screening de acesso a polimorfismo de DNA, foi feito por 

um ensaio piloto montado com seis indivíduos. As reações da PCR (polymerase 

chain reaction, ou reação da polimerase em cadeia, em português) foram realizadas 

em um volume final de 15 μL [30 ng de DNA genômico, tampão de PCR 10X (10 

mM Tris-HCl pH 8, 25 mM KCl), 1,5 mM de MgCl2; 0,2 mM de cada dNTP 

(Fermentas ©), 0,3 mM de primer, 1U/Taq DNA Polimerase (Fermentas©)] 

submetida desnaturação inicial de DNA a 94 ºC por cinco minutos, seguido por 35 

termociclagens de (i) desnaturação a 94 ºC por 40s, (ii) anelamento de primers de 35-

53 ºC (dependendo do primer utilizado) por 40s e (iii) extensão do primer a 72 ºC 

por 60 s. Após o término dos 35 ciclos tem-se o acréscimo da etapa de extensão final 

a 72 ºC por cinco minutos para finalizar a síntese dos amplicons. Controle negativo 

de qualidade na montagem das reações foi empregado. 

A PCR, empregando cada um primers ISSR que acessaram locus 

polimórficos selecionados no screening, para os indivíduos das 12 populações, foi 

conduzida em um mesmo termociclador, modelo Eppendorf© visando minimizar 

possíveis riscos com relação à mudança nas condições de amplificação, que podem 

gerar problemas de repetibilidade (Ramos et al., 2008). 
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Os amplicons ISSR foram carregados em gel de agarose de 2% com tampão 

TBE 1X, corados com brometo de etídio (0,5 microgramas/ml) e submetidos a 

eletroforese horizontal por três horas com voltagem constante (110V). O tamanho 

dos ampliconss foi determinado mediante emprego de marcador de peso molecular 

1kb (Invitrogen®). Para visualização dos amplicons foi utilizada luz ultravioleta e a 

captura da imagem dos géis se deu com auxílio de fotodocumentador ImageQuant 

400. 

 

Acesso a polimorfismo de DNA via RGA 

 

Um montante de 18 pares de primers RGA, sintetizados pela Sigma©, foram 

submetidos a screening de acesso a polimorfismo de DNA, em ensaio piloto 

montado com seis indivíduos. As reações da PCR foram realizadas conforme Paula 

et al. (2010), com pequenas modificações [em um volume final de 15 μL [30 ng de 

DNA genômico, tampão de PCR 10X (10 mM Tris-HCl pH 8; 25 mM KCl), 1,5 mM 

de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 mM de cada primer, 1U/Taq DNA Polimerase. 

As reações foram submetidas a desnaturação inicial de DNA a 95 ºC por cinco 

minutos, seguido por 35 ciclos repetidos de (i) desnaturação a 95 ºC por 30 s, (ii) 

anelamento de primers a 37 ºC por 60s e (iii) extensão do primer a 72 ºC por 60 s. 

Após o término da termociclagem, adicionou-se uma etapa de extensão final a 72 ºC 

por 10 minutos. Controle negativo de qualidade na montagem das reações foi 

empregado. 

 A PCR, empregando cada um dos pares de primer RGA acessaram locus 

polimórficos selecionados no screening, para os indivíduos das 12 populações, foi 

conduzida em um mesmo termociclador (Eppendorf©). Os amplicons resultantes da 

PCR foram separados e corados à semelhança do que foi realizado com ISSR.  

 

Análise da diversidade genética 

 

 Os dados da matriz binária oriundas dos amplicons ISSR e RGA foram 

analisados, separada e conjuntamente, utilizando o software POPGENE versão 1.31 

(Yeh et al., 1999). Os parâmetros de diversidade genética, estimados a nível de 

população e de espécie, foram: (i) porcentagem de locus polimórficos (PLP), (ii) 
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diversidade genética (h) (Nei, 1973) e (iii) índice de diversidade de Shannon (Índice 

I) (Lewontin, 1972). As freqüências alélicas para cada locus foram calculadas a partir 

das freqüências dos fenótipos homozigotos assumindo a dominância e o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. 

Diferenciação genética entre as populações foi estimada pelo coeficiente de 

diferenciação genética (GST) e fluxo gênico (Nm) (McDermott e McDonald, 1993) 

usando o programa POPGENE versão 1.31 (Yeh et al., 1999). 

 

AMOVA 

 

 A análise de variância molecular (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) foi 

utilizada para a divisão da variância entre seus componentes hierárquicos dentro e 

entre populações. A matriz de distância euclidiana utilizada para AMOVA foi 

construída usando o programa GenAlEx 6.1, sendo carregada no programa GENES, 

para se determinar a existência de estruturação mediante estimativa dos valores de 

variância molecular, com teste de permutação (1000 x). Um método alternativo aos 

já apresentados, fundamentado em estatística Bayesiana, foi também testado através 

do programa HICKORY versão 1.0.4 (Holsinger et al., 2002). Em linhas gerais, a 

diferenciação populacional (θ
II
, análago ao ФST e GSTB, análogo ao GST de Nei) foi 

determinada pelo referido software utilizando quatro diferentes modelos (full model, 

f = 0 model, theta = 0 model e f free model) para assegurar a consistência dos 

resultados; não se requendo pressuposições sobre o sistema reprodutivo e quanto ao 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. A escolha do modelo foi baseada no deviance 

information criterion (DIC) (Spiegelhalter et al., 2002). Os modelos que 

apresentarem os menores valores do DIC são os preferidos e as diferenças de menos 

de cinco ou seis unidades entre os modelos é muito pequena e não são requeridas 

para indicar que há um favorecimento de modelo sobre o outro (Holsinger e Lewis, 

2005). Embora modelos com o menor DIC sejam geralmente preferíveis, modelos 

com o melhor ajuste com os dados (baixos valores de Dbar) podem ser escolhidos 

quando as diferenças entre os DIC são desprezíveis.  
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Agrupamento e análise de componentes principais 

 

Para examinar o relacionamento genético entre as populações, a distância 

genética de Nei (D) (1972) e a identidade genética (ID) foram geradas pelo programa 

POPGENE versão 1.31 e avaliada visualmente em dendrograma gerado pela 

estratégia UPGMA, com auxílio do programa GENES (Cruz, 1997) utilizando o 

somatório das matrizes binárias dos locus ISSR e RGA. A significância dos 

agrupamentos foi testada pelo coeficiente de correlação cofenética (CCC). Como 

medida de comparação, foi realizado o agrupamento das populações utilizando a 

metodologia de Análises de Componentes Principais (ACP), usando o software 

GenAlEx 6.1 (Peakall e Smouse, 2006). 

 

Avaliação da associação entre distâncias genética e geográfica 

 

Para verificar se a distância genética de Nei (D) está associada com a 

distância geográfica, foi realizado o teste de Mantel (α = 0,01) (Mantel, 1967) por 

meio do programa Arlequim 3.01 (Excoffier et al., 1992), empregando-se todos os 

locus ISSR e RGA detectados neste estudo. Para se testar a significância das 

correlações matriciais foram utilizadas 1.000 permutações aleatórias. Distâncias 

geográficas foram calculadas usando o software GenAlEx 6.1. O teste foi baseado 

nas coordenadas geográficas dos pontos amostrados (Tabela 2). 

 

Resultados 

 

Screening de polimorfismo de locus ISSR e RGA 

Um montante de 52 primers ISSR (04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 884, 866, 855, 

825, 841, 801, 802, 803, 805, 806, 814, 816, 817, 818, 819, 831, 832, 837, 843, 849, 

850, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 

876, 877, 878, 881, 882, 884, 885 e 899) não resultou o acesso a nenhum locus ISSR; 

nove primers (02, 03, 06, 10, 13, 823, 846, 852 e 890) acessaram amplicons não 

resolvidos e/ou reprodutíveis checados em duplicata, e 11 primers resultaram 

amplicons polimórficos, resolvidos e reprodutíveis (Tabela 3). 
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Um total de 109 locus ISSR foi acessado a partir de 11 primers, dos quais 

99,08% foram polimórficos, considerando os 259 indivíduos das 12 populações 

silvestres pesquisadas. Apurou-se uma média de 9,9 locus ISSR/primer, variando de 

sete, resultante da reação com os primers GACA4 e GA8C até 14 locus, via primer 

GA8A. O tamanho dos alelos dos locus ISSR variou de 160 a 2100 pb. 

Tabela 3. Identificação, sequência nucleotídica e temperatura de anelamento de primers ISSR e RGA 

utilizadas nas análises. Vitória da Conquista/BA. 2011. 

 

Quanto ao screening de pares de primers RGA, quatro combinações não 

resultaram o acesso a nenhum polimorfismo de DNA (F1 + As2, s2 + R1, 1F + 1R, 

1F + 3R, 4F + 4R); 10 pares de primers acessaram amplicons não resolvidos e/ou 

reprodutíveis checados em duplicata (s2 +as1, s2 + As3, S2 + As1, s2 + As3, s2 + 

LM637, s1 + R1, 5F + 5R, 6F + 6R, 1F + 2R, 8F + 8R), e quatro pares de primers 

resultaram amplicons polimórficos, resolvidos, e reprodutíveis (Tabela 3). 

Um total de 49 locus RGA foi acessado a partir das quatro combinações de 

pares de primers, dos quais 100% foram polimórficos. Aferiu-se uma média de 12,3 

locus RGA/primer, variando de dez (primers S1 + AS3) até 14 (primers S1 + 

LM637). O tamanho dos alelos dos locus RGA oscilou de 250 a 2500 pb. 

 

Parâmetros de diversidade genética de locus ISSR 

No âmbito da diversidade genética entre populações, a PLP para os locus 

ISSR variou de 45,87% (Pop. JA) a 73,39% (Pop. CA), com um PLP médio de 

64,33%. O valor de h variou de 0,16 (Pop. JA) para 0,27 (Pop. CA) com h médio de 

0,21. A ordem decrescente da diversidade genética é CA > MO > CO > PP > CD > 

VC > BC > CS > TR > IG > LA > JA (Tabela 4). 

Primer ISSR Sequência 

(5’ → 3’) 

Ta°C Combinações de 
primers RGA 

Sequência (5’ → 3’) TaºC 

ISSR 01 (ACTG)4 40 S1 + AS1 F:GGTGGGGGTGGGAAGACAACG 37 

ISSR 06 (GACA)4 48  R: CAACGCTAGTGGCAATCC  

ISSR 11 (GGAC)4 40 S1 + AS2 F: GGTGGGGGTGGGAAGACAACG 37 

ISSR 15 (AAGC)4 35  R:IAAIGCIAGIGGIAAICC  

ISSR 16 (GGAC)4T 35 S1 + AS3 F: GGTGGGGGTGGGAAGACAACG 37 

ISSR 17 (GGAC)4C 35  R: IAGIGCIAGIGGIAGICC  

UBC 810 (GA)8T 40 S1 + LM637 F: GGTGGGGGTGGGAAGACAACG 37 

UBC 811 (GA)8C 40  R: ARIGCTARIGGIARICC  

UBC 812 (GA)8ª 53    

UBC 815 (CT)8G 53    

UBC 842 (GA)8G 48    

Ta°C = Temperatura de anelamento em graus Celsius. 
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Tabela 4. Diversidade genética de populações de maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora 

setacea DC) revelada por locus ISSR (inter-simple sequence repeats) e RGA 

(resistance gene analogs). Vitória da Conquista/BA. 2011. 

ISSR  RGA  Combinação ISSR+RGA 

POP. PLP[2] 

(%) 

h[3] I[4]  PLP 

(%) 

h I  PLP 

(%) 

h I 

VC[1] 62,39 0,22 0.33  63,27 0,21 0,32  62,66 0,22 0,33 

BC 53,21 0,19 0,28  61,22 0,23 0,34  55,70 0,20 0,30 

PP 65,14 0,23 0,34  59,20 0,16 0,25  63,29 0,21 0,31 

CA 73,39 0,27 0,40  46,94 0,17 0,26  65,19 0,24 0,36 

LA 51,38 0,17 0,26  61,22 0,20 0,30  54,43 0,18 0,27 

TR 55,05 0,18 0,27  51,02 0,19 0,28  53,80 0,19 0,28 

CS 54,13 0,18 0,27  41,00 0,16 0,24  50,00 0,18 0,27 

MO 67,89 0,26 0,38  59,20 0,24 0,34  65,20 0,25 0,37 

CO 65,14 0,24 0,35  46,94 0,19 0,28  59,50 0,23 0,33 

IG 51,38 0,18 0,26  59,00 0,17 0,26  53,80 0,18 0,27 

CD 63,30 0,22 0,33  73,40 0,26 0,38  66,46 0,23 0,35 

JÁ 45,87 0,16 0,24  36,70 0,13 0,20  43,04 0,15 0,23 

Média 59,02 0,21 0,31  54,92 0,19 0,29  57,75 0,20 0,30 

Nível 

espécie 

99,08 0,34 0,51  100,0 0,34 0,51  99,37 0,34 0,51 

Observações: [1] = O significado das siglas das populações encontra-se identificado na Figura 1; 
[2] = porcentagem de locus polimórficos; [3] = diversidade genética de Nei (1973) e [4] = índice 

de diversidade de Shannon (Índice I). 

 

Quando o h foi avaliado para os 109 locus e em todos os 259 indivíduos, 

detectou-se uma distribuição de freqüência que variou entre 0 e 0,5; indicando que 

existem locus ISSR que apresentam a máxima diversidade esperada para um locus 

com dois alelos (h = 0,499) e outros que já perderam a variabilidade genética, 

praticamente fixando um dos alelos ISSR (0,03). A seu modo, o índice I variou de 

0,24 (Pop. JA) até 0,40 (Pop. CA) com um valor médio de 0,31. A magnitude dos 

valores do índice I apurados, bem como os seus limiares inferior e superior, 

assemelham-se aos aferidos pelo h. 

A diversidade genética, em nível de espécie, foi alta (PLP = 99,08%; h = 

0,34; índice I = 0,51). 

 

Parâmetros de diversidade genética de locus RGA 

No âmbito da diversidade genética entre populações, a PLP para os locus 

RGA variou de 36,70% (Pop. JA) a 73,40% (Pop. CD), com um PLP médio de 

54,9% (Tabela 4), sendo inferior ao ISSR. Os valores de h e índice I, considerando 

todos os 49 locus RGA simultaneamente em todos os 259 indivíduos, foram altos e 

iguais (0,34 e 0,51; respectivamente), variando h = 0,13 e índice I = 0,20 (Pop. JA) a 
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h = 0,26 e índice I = 0,38 (Pop. CD). Em nível de espécie, a diversidade foi alta e 

semelhante à observada para locus ISSR. 

 

Parâmetros de diversidade genética de locus ISSR e RGA 

O valor do GST, apurado para ambas as categorias de locus moleculares (ISSR 

= 0,38 e RGA = 0,42), evidenciou que existe considerável diferenciação genética 

entre as populações. Estes valores de GST podem decorrer do baixo nível de Nm, 

equivalente a números médios de 0,81 (ISSR) e 0,68 (RGA) indivíduos trocados 

entre populações/geração. 

 

AMOVA 

A AMOVA corroborou o cenário de estruturação genética aferida pelo GST 

(Tabela 5). As diferenças genéticas entre as populações foram significativas (ФST ~ 

0,43 (locus ISSR) e 0,44 (locus RGA), com p-value< 0,001; validada com 1000 

permutações. Os dois tipos de acesso a polimorfismo de DNA em maracujazeiro ‘do-

sono’ evidenciaram que o componente principal de variação é intrapopulacional com 

valores de 57% e 56% para locus ISSR e RGA, respectivamente. 

 

Os GST estimados de 0,38 (ISSR) e de 0,42 (RGA) foram comparados com 

GST aferidos pelo método bayesiano full model, escolhido por apresentar menor DIC 

(Tabela 6). 

 

 

 

 

Tabela 5. Análise de variância molecular (AMOVA) para variação de amplicons ISSR e RGA de 12 populações de 

maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC) coletas de zonas agroecológicas da Bahia. Vitória da Conquista/BA. 

2011. 
Fonte 

Variação 

ISSR RGA 

 gl[1] SQ[2] QM[3] % 

Variância 

Фst
[4] P-

value 

 gl SQ QM % 

Variância 
Фst P-

value 

Entre pop. 11 2146,53 195,14 43,0 0,42 0,01[5]  11 1072,65 97,514 44,0 0,43 0,001[5] 

Dentro pop. 247 2837,72 11,49 57,0    247 1352,19 5,474 56,0   
Total 258 4984,25      258 2424,84     

Observações: [1] = grau de liberdade; [2] = soma dos quadrados; [3] = quadrado médio; [4] = estimativa de diferenciação molecular e [5] 

= significativo após 1000 permutações. PPGGBC
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Tabela 6. Valores de deviance information criterion (DIC) referentes às 

categorias de locus ISSR (inter-simple sequence repeats) e RGA 

(resistance gene analogs) resultantes de quatro modelos calculados sob 

uma perspectiva Bayesiana. Vitória da Conquista/BA. 2011. 

 Modelos DIC 

ISSR Full
[1]

 4656,2 

 f = 0
[2]

 4726,13 

 θ = 0
[3]

 15034 

 Free
[4]

 5181,45 

RGA Full 1711,55 

 f = 0 1749,05 

 θ = 0 7418,63 

 Free 1881,66 

ISSR + RGA Full 5782,68 

 f = 0 5865,77 

 θ = 0  21976 

 Free 6374,35 
  

 

Os resultados encontrados entre as populações foram de elevada consistência 

entre GST estimado bayesianamente com a estrutura genética de Nei e estimativas de 

ФST não bayesianas (Tabela 7). O teste de Mantel não detectou correlação 

significativa entre as matrizes de distâncias genéticas e geográficas para todas as 

populações sob análise conjunta de locus ISSR e RGA (r = 0,09; p > 0,01). 

 

Tabela 7. Resultados da análise bayesiana de divergência genética entre as 12 populações de 

P. setacea (DC) referentes às categorias de locus ISSR (inter-simple sequence repeats) e 

RGA (resistance gene analogs) 
 Hb[1] θII[2] GST-B[3] 

ISSR 0.24 (0,23 -0,25) 0.40 (0,38-0.43) 0.36 (0,34-0.38) 

RGA 0,19 (0,18 – 0,20) 0,49 (0,44 – 0,53) 0,45 (0,41- 0,47) 

ISSR + RGA 0,20 (0,19 – 0,21) 0,44 (0,41-0,47) 0,40 (0,38 – 0,42) 

 

 

Agrupamento e análise de componentes principais 

A relação de diversidade genética entre as populações, a partir de análise 

conjunta de locus ISSR e RGA foi examinada com base na análise de agrupamento. 

A Tabela 8 mostra os valores de identidade e distância genética de Nei (1972) para 

todas as comparações par-a-par entre as populações. 
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Tabela 8. Matriz de distância genética de Nei (1972) (abaixo da linha diagonal) e identidade genética (acima da 

linha diagonal) referente a análise conjunta de locus ISSR (inter-simple sequence repeats) e RGA (resistance gene 

analogs) entre populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC). Vitória da Conquista/BA. 

2011. 

 VC BC PP CA LA TR CS MO CO IG CD JA 

VC
[1]

  0,834 0,748 0,845 0,804 0,803 0,867 0,791 0,814 0,736 0,809 0,773 

BC 0,181  0,861 0,851 0,831 0,860 0,851 0,783 0,866 0,813 0,802 0,769 

PP 0,297 0,149  0,827 0,848 0,846 0,789 0,781 0,873 0,816 0,800 0,768 

CA 0,168 0,160 0,189  0,834 0,806 0,884 0,856 0,872 0,828 0,796 0,769 

LA 0,217 0,184 0,164 0,180  0,872 0,843 0,805 0,855 0,802 0,779 0,778 

TR 0,218 0,149 0,166 0,214 0,136  0,833 0,783 0,845 0,789 0,815 0,812 

CS 0,142 0,161 0,236 0,122 0,170 0,182  0,830 0,856 0,795 0,799 0,775 

MO 0,234 0,243 0,246 0,155 0,216 0,243 0,186  0,828 0,793 0,749 0,723 

CO 0,205 0,143 0,183 0,136 0,155 0,168 0,154 0,187  0,809 0,803 0,794 

IG 0,310 0,209 0,203 0,188 0,220 0,236 0,229 0,231 0,211  0,819 0,790 

CD 0,211 0,219 0,222 0,227 0,249 0,204 0,224 0,288 0,218 0,198  0,901 

JÁ 0,256 0,262 0,263 0,261 0,250 0,207 0,254 0,323 0,230 0,234 0,103  
Observações: [1] = O significado das siglas das populações encontra-se identificado na Figura 1. 

 

Os valores médios dos coeficientes de identidade genética (ID) e de distância 

genética (D) foram 0,81 e 0,20; respectivamente. O maior valor de I (0,90) e o menor 

de D (0,10) foi entre as Pop. CD e JA; enquanto que entre as Pop. VC e IG, as mais 

distantes geneticamente, apresentaram I = 0,72 e D = 0,31). Assim, a maioria das 

Pop. próximas tem o menor valor de D, a exemplo de CD e JA (em torno de 10 km, 

D = 0,10) e as pop. distantes geograficamente tem maior valor de D, como observado 

entre as pop. VC e IG (aproximadamente 248 km, D = 0,31). Foi observado também 

que as populações que apresentaram a menor distância genética (CD e JA) estão 

dentro de uma mesma unidade geoambiental (C7) e as populações com maior 

divergência genética (VC e IG) estão situadas em ecorregiões bem distintas (C5 e S) 

(Tabela 1).  

Mas nesta pesquisa também se detectou valor de D baixo entre populações 

geograficamente distantes e vice versa. Por exemplo, o D entre as pop. TR e LA foi 

de 0,13; ainda que as mesmas estejam separadas geograficamente em torno de 

100km. A seu modo, pop. mais próximas geograficamente em torno de 37km, como 

CA e LA, apresentaram D = 0,18. 

A análise de agrupamento das 12 populações, com base em UPGMA, revelou 

quatro grupos (Figura 2). O grupo I inclui a pop. VC e subgrupos contendo sete 

populações (BC, CO, CA, CS, PP, LA e TR). As pop. de MO e IG ficaram isoladas 

nos grupos III e IV, respectivamente. As pop. CD e JA formaram o grupo IV. 
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Para avaliar o grau de ajuste entre a matriz de distância e a matriz resultante 

do agrupamento na formação do dendrograma, comparou-se a estimativa do CCC. 

Valores de CCC superiores a 0,8 indicam boa representatividade entre as distâncias e 

quanto maior o valor do coeficiente, menor a distorção provocada pelo agrupamento 

(Bussab et al., 1990). O valor de CCC aferido foi de r = 0,84 entre as duas matrizes, 

indicando que existe robustez no agrupamento apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ACP complementou a análise de agrupamento, fornecendo uma 

representação espacial das distâncias genéticas (Figura 3). O gráfico tridimensional 

separou claramente as pop. VC e IG, evidenciando suas diferenças genéticas, 

validando os grupos gerados pela análise de agrupamento UPGMA. 
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Figura 2. Agrupamento UPGMA de 12 populações de P. setacea baseado na 

distância genética de Nei (1972) quanto ao somatório das matrizes binárias dos locus 

ISSR (inter-simple sequence repeats) e RGA (resistance gene analogs). O 

significado das siglas das populações é dado na Figura 1. 
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Figura 3. Análise de componentes principais de 

12 populações de maracujazeiro ‘do-sono’ (P. 

setacea DC) referente ao somatório das matrizes 

binárias dos locus ISSR e RGA. O significado 

das siglas das populações é dado na Figura 1.  
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A maioria da variação constatada foi explicada pelo primeiro componente 

principal (27,95%), que em conjunto com o segundo e terceiros componentes 

principais explicaram 67,72% da variação. 

 

Avaliação da associação entre distâncias genética e geográfica (Teste Mantel) 

O teste de Mantel revelou que existe baixa correlação positiva entre distância 

geográfica e genética, porém, não significativa (r = 0,09, p > 0,05). 

 

Discussão 

 

Parâmetros de diversidade genética de locus ISSR e RGA 

 

 Estudos de diversidade genética baseados em acesso a polimorfismo 

molecular em espécies de plantas se tornaram ferramentas importantes no 

melhoramento de plantas, genealogia e conservação (Nybom e Bartish, 2000; 

Weising et al., 2005). Este tipo de conhecimento do nível e distribuição da 

diversidade genética em populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’ torna-se 

fundamental para a elaboração de estratégias e expedições de coleta para compor 

bancos de germoplasma e para tornar mais eficiente os programas de conservação in 

situ e ex situ.  

As estimativas de diversidade genética obtidas por acesso a locus moleculares 

dominantes aleatórios e não codificantes, a exemplo, de RAPD, ISSR e AFLP são 

geralmente convergentes (Nybom, 2004). No presente estudo foram empregados 

acesso a locus ISSR e RGA. Este último constitui um exemplo de locus moleculares 

não aleatórios e putativamente codificantes; e essas duas categorias difiriram em 

pequena intensidade quanto aos parâmetros de diversidade genética e estrutura 

populacional obtidos. 

Os resultados congruentes da diversidade genética entre os dois tipos de locus 

moleculares acessados sugerem que a variação nesses locus podem estar sendo 

influenciados por forças não seletivas, ou seja, fluxo gênico ou deriva genética (Díaz 

e Ferrer, 2003 ). No entanto, alguns valores de diversidade genética não foram os 

mesmos: a pop. CA foi a mais diversa para ao ser acessado polimorfismo de locus 
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ISSR, enquanto que para locus RGA é a pop. CD a de maior diversidade genética. 

Em trabalho realizado por Diaz (2003) com Pinus oocarpa, estimativas de 

diversidade genética obtidas a partir do acesso a locus RGA foram muito similares a 

locus dominantes aleatórios. Assim, os índices de diversidade genética aferidos via 

locus ISSR neste trabalho são levemente superiores do que aqueles apurados por 

locus RGA face ao fato de os mesmos serem possivelmente expressos e/ou, ainda, 

podendo talvez ser decorrentre da forma diferenciada de se acessar polimorfimo de 

DNA em cada caso.  

 A porcentagem de locus polimórficos (PLP) é um padrão para examinar o 

nível de diversidade genética em nível de espécie. A diversidade genética de 

maracujazeiro ‘do-sono’ mostrou-se superior ou similar a níveis de diversidade 

aferidos para outras espécies de plantas mediante acesso a polimorfismo de locus 

ISSR e RGA (Tabela 9).  

 Além disso, Loss et al. (2006), analisando a diversidade genética de 

populações naturais de Passiflora alata no estado do Espírito Santo com locus 

RAPD, verificaram que a PLP variou de 57,1% a 22,9%, sendo que o h oscilou de 

0,15 a 0,09.  

 Diante do exposto, depreende-se que existe uma grande variabilidade 

genética para os locus avaliados em maracujazeiro ‘do-sono’, identificada no 

presente trabalho, em comparação com dados disponíveis para as demais espécies do 

gênero. Isto pode ser devido ao número maior de indivíduos e de populações 

amostrados nesta pesquisa, tipo de locus moleculares acessados e, possivelmente, 

também em função das estratégias reprodutivas adotadas pela espécie ao longo de 

sua evolução. 

 

Tabela 9. Comparação da diversidade genética de maracujazeiro ‘do-sono’ (P. setacea DC) com outras 

importantes espécies alógamas, analisadas com base em locus ISSR (inter-simple sequence repeats) e 

RGA (resistance gene analogs).  Vitória da Conquista/BA. 2011. 

Espécie Valores de diversidade genética Referência 

Passiflora setacea DC PLP = 99,08; I = 0,51; h = 0,34 Este artigo 

Passiflora PLP = 98,0%; I = 0,32; h = 0,19 Santos et al., 2011 

Pteroceltis tatarinowii PLP = 100%; I = 0,53; h = 0,35 Chai et al., 2010 

Triticum  dicoccoides PLP = 75,6%; I = 0,54; h = 0,36 Dong et al., 2009 

Hagenia abyssinica PLP = 73,0%; I = 0,43; h = 0,30 Feyissa et al., 2007 

Sinojackia dolichocarpa PLP = 72,99%; I = 0,43; h = 0,22 Cao et al., 2006 

Nelumbo nucifera PLP = 90,0%; I = 0,383; h = - - -  Han et al., 2006 

Pinus oocarpa PLP = 47,32; I = - - - ; h = 0,41 Díaz e Ferrer et al., 2003 

PLP = Porcentagem de locus polimórficos; I = Índice de Shannon; h = Diversidade de Nei (1973) 

PPGGBC



56 

 

 

Neste particular, é sabido que as flores são visitadas por mariposas e 

morcegos que, atuam como agentes polinizadores. Além disso, seus frutos são muito 

apreciados por morcegos e primatas que são os principais agentes dispersores da 

espécie (Braga et al., 2006). Esta informação é de fundamental importância, pois 

estes processos ecológicos são responsáveis por grande parte da taxa de fecundação 

cruzada que acontece entre os indivíduos, o que garante o surgimento de variadas 

combinações genotípicas nos descendentes (Lovelless e Hamrick, 1984). 

Neste estudo, sugere-se que a diferenciação genética tem ocorrido (GST , GST-

B, θ
II
) entre as populações desta espécie de maracujazeiro mesmo utilizando 

diferentes locus moleculares. Estudos realizados em diversas espécies de plantas, 

baseados em locus RAPD e isoenzimáticos, têm estimado valores que variam de 0,05 

a 0,34 de divergência genética (GST) entre populações naturais (Zimback et al, 2004). 

Segundo Yeh (2000), uma estimativa de divergência genética (GST) de 0,151 a 0,250 

representa um alto nível de diferenciação, o que faz com que as populações naturais 

de maracujazeiro ‘do-sono’ apresentem uma elevada divergência. 

O número médio de indivíduos trocados entre populações por geração (Nm) 

exerce algum efeito sobre a diferenciação genética entre as populações (Slatkin, 

1987; Liu et al., 2005). De uma maneira geral, as espécies com baixo fluxo gênico 

têm maior diferenciação genética do que as espécies com alto fluxo gênico. 

Diferenciação genética entre as populações com Nm < 1,0 pode ser resultado de um 

fluxo gênico limitado devido a uma condição de alta pressão seletiva ou distribuição 

descontínua (Wright, 1951; Slatkin, 1987). No presente estudo, Nm de maracujazeiro 

‘do-sono’ foi baixo (ISSR = 0,86; RGA = 0,68), indicando certo grau de isolamento 

espacial e diferenciação genética entre as populações. 

 

AMOVA 

Com a execução da AMOVA demonstrou-se que a maior diversidade 

genética foi encontrada dentro e não entre as populações (Tabela 5), sendo que 

resultados similares foram encontradas em maracujazeiro ‘doce’ (Loss et al., 2006) e 

em outras espécies de plantas (Garayalde et al., 2011; Lousada et al., 2011; Sharma 

et al., 2011; Zhang et al., 2010; Dong et al., 2009; Wang et al., 2008). Esses dados 

relacionados à alta variabilidade genética dentro de populações de plantas pode ser 
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uma consequência da reprodução sexual, mutação de células somáticas, seleção, 

fluxo gênico, deriva genética e mudança ambiental (Gao e Iang, 2006). Além disso, o 

mecanismo de autoincompatibilidade pode resultar em acumulação abundante da 

variação genética durante a história evolutiva da espécie. 

 Levando em conta que na AMOVA estimativas acima de 0,25 são 

consideradas indicadores de alta estruturação populacional (Matioli, 2001), pode-se 

concluir que as populações analisadas encontram-se geneticamente estruturadas 

(Tabela 8), de acordo com os valores de ФST apresentados na Tabela 5. 

 

Agrupamento e Teste de Mantel 

Na análise do dendrograma (Figura 2), houve um claro agrupamento para 

algumas populações no que tange o aspecto da distância genética e distância 

geográfica, ainda que o teste de Mantel tenha acusado não significância (r = 0,09; p 

value = 0,29). Populações geograficamente próximas, com distâncias em torno de 10 

km, tais como Condeúba (CD) e Jacaraci (JA), apresentaram mais próximas 

geneticamente, enquanto, populações que apresentaram maiores distâncias 

geográficas, em torno de 248 km, como Vitória da Conquista (VC) e Igaporã (IG), 

foram as mais distintas. Contudo, a partir deste resultado do teste de Mantel, pode-se 

concluir que a divergência genética existente entre as populações amostradas não é 

fortemente estruturada em função das distâncias geográficas. Portanto, outros fatores 

poderiam explicar tais diferenciações, como por exemplo, populações de ocorrência 

descontínua e tamanhos populacionais menores, causados principalmente por 

atividades antrópicas, são importantes fatores que resultam em alto grau de 

diferenciação entre as populações (Jeong et al., 2010). 

Populações que estão localizadas em áreas distantes geograficamente, mas 

que apresentaram distâncias genéticas pequenas podem ser explicadas pelas mesmas 

estarem situadas em uma mesma unidade geoambiental (C7) e consequentemente 

apresentarem menor variabilidade ecogeográfica. Já para populações como CA e LA 

que estão próximas geograficamente, mas com certa divergência genética, pode ser 

entendida como decorrentes 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, apresentando principalmente em LA áreas de transição 
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vegetacional que podem estar associados de alguma maneira com os níveis não 

usuais de elevada divergência genética, ainda que geograficamente próximas entre si. 

Barreiras geográficas podem impedir o fluxo gênico, promovendo 

diferenciação entre as populações. No entanto, a fragmentação das populações pelas 

atividades humanas também podem aumentar artificialmente a diferenciação 

genética entre as populações ao longo do tempo (Hao et al., 2006). De acordo com as 

observações de campo, o tamanho das populações de maracujazeiro ‘do-sono’ tem 

sofrido acelerada diminuição como resultado principalmente de atividades 

antropogênicas, áreas onde até pouco tempo ocorriam populações naturais, 

atualmente em sua grande parte foram transformadas em pastagens. Essa redução no 

tamanho populacional tem sérios efeitos genéticos a longo prazo. Em estudo 

realizado por Chai et al (2010), com populações naturais de uma espécie em perigo 

na China, P. tataringowii, evidenciou que a diversidade genética estava associada ao 

tamanho populacional juntamente com o grau de distúrbio provocado pelas 

atividades humanas, sendo que populações grandes com menor distúrbio humano 

retinham relativamente maior diversidade genética. 

 

Estabelecimento de práticas de conservação e melhoramento: demandas e 

estratégias 

Estudos sobre a diversidade genética e o nível de diferenciação genética entre 

as populações das espécies são essenciais para definir os estoques genéticos e 

subsidiar políticas públicas e expedientes acadêmicos de exploração e manejo desses 

recursos, bem como para traçar estratégias de conservação em escala regional. Com 

respeito à conservação ex situ de maracujazeiro ‘do-sono’, pode-se sugerir a coleta 

de sementes do maior número possível de populações, porque, de acordo com o que 

foi observado com os valores φST, as populações possuem grandes diferenças entre 

elas. Cada população tem diferentes alelos, e coletando sementes de um maior 

número de populações, uma maior amostragem do genoma desta espécie pode ser 

contemplado. Além destes fatores genéticos explicados, é importante a manutenção 

destes exemplares em bancos de germoplasma, já que por constituirem populações 

dispostas em áreas privadas ou próximo de estradas, com diferentes graus de 

antropomorfização, encontram-se desprotegidas pelas políticas conservacionistas. 

PPGGBC



59 

 

Utilizando as informações oriundas do ZANE (Silva, 1993), tendo por base as 

localidades das populações de maracujazeiros ‘do-sono’ amostradas neste trabalho; 

pode-se sugerir que as mesmas sejam diferentes em razão da região de amostragem, 

já que as populações de uma dada região agroecológica tenderam apresentar menor 

dissimilaridade. Nesse cenário, se valida a demanda de que sejam necessários 

acessos a um maior número de áreas para conservação in situ da espécie e a 

amostragem de um número suficiente de germoplasma (semente), em maior número 

de regiões ecogeográficas, para a conservação ex situ da variabilidade genética da 

espécie. 

De acordo com dados obtidos deve-se considerar como prioridade para 

elaboração de estratégias para conservação tanto in situ como ex situ, a população de 

Vitória da Conquista visto apresentar alelo privado. Alelo exclusivo nessa população 

torna-se indicador que a mesma deva ser protegida para preservar a diversidade 

global da espécie e que essa população, por ocorrer em áreas que estão sofrendo 

acelerada pressão antrópica, principalmente, atreladas ao crescimento urbano da 

cidade de Vitória da Conquista, merece devida atenção. 

Desta forma, a dispersão das populações verificados nas diversas UGs 

demonstra que o Zoneamento Agroecológico do Nordeste pode ser utilizado como 

instrumento de referência na orientação de planos de expedição e na forma de coleta 

dentro das unidades geoambientais.  

 

Perspectivas e incrementos futuros 

É importante salientar que os valores de fluxo alélico encontrados nesta 

pesquisa são reflexos do fluxo ocorrido historicamente, produzindo os padrões atuais 

observados de estrutura genética (Smouse & Sork, 2004). Para melhor compreensão 

do fluxo alélico contemporâneo, outras abordagens são utilizadas, como, amostragem 

de progênies e/ou utilização de outros tipos de análises, como a análise de 

paternidade, juntamente com trabalhos em microescala, podem ser importantes para 

melhorar o entendimento dos padrões atuais de estrutura genética destas populações. 

Finalmente, os resultados deste trabalho incitam a necessidade de pesquisas: 

atreladas ao entendimento de como o cruzamento pode ter afetado a estrutura 

populacional desta espécie, sendo também interessante determinar como a utilização 

dessas plantas pela população local tem influenciado na estrutura e na diversidade 
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genética dessa espécie. Um estudo complementar, ao primeiro, é o de investigar 

mecanismos de polinização e dispersão por sementes dessa espécie nas localidades 

amostradas. Outro trabalho de grande relevância, ainda, seria avaliar se as diferenças 

morfológicas (principalmente em frutos) perceptíveis no campo são atribuídas ao 

genótipo ou basicamente ao ambiente. Estes dados seriam de fundamental 

importância, pois apontariam para seleção de acessos com máximo potencial para 

determinadas características que são essenciais para melhoramento da passicultura, 

sendo áreas prioritárias para coletas focadas a conservação e pré-melhoramento 

genético. Um programa de pesquisa integrado que combina análise genética com 

aspecto reprodutivo e ecológico podem fornecer resultados valiosos que somariam 

informações complementares para a conclusão apontada nesta pesquisa. 

Com a fragmentação do habitat, as populações de maracujazeiro ‘do-sono’ 

estão se tornando cada vez mais isoladas, sendo que a deriva genética pode reduzir a 

variação genética, como foi observado em estudo com populações de plantas de 

Gaultheria fragrantissima em duas regiões na India (Apte et al.,2006). Com isso, a 

destruição do habitat da espécie para implementação principalmente, de pastagens, 

pode promover mudanças na variabilidade genética do maracujá ‘do-sono’. Sendo 

assim, futuras estimativas de diversidade genética e padrões de estruturação da 

distribuição da variabilidade de maracujazeiro ‘do-sono’ deverão ser realizadas com 

vistas a monitorar e estabelecer estratégias de conservação para populações naturais 

desta espécie. 

Neste contexto, o aumento de acessos em bancos de germoplasma permite 

tanto a conservação da variabilidade genética, como aumenta a variabilidade em 

programas de melhoramento. Segundo Souza e Meletti (1997), o número de espécies 

e acessos mantidos em coleções ativa e bancos de germoplasma ainda são 

considerados “modestos”, ambos em âmbito nacional e internacional, para 

representar a ampla variabilidade do gênero. A expansão de coleções ativa ou de 

bancos de germoplasma, similares à Coleção Ativa de Germoplasma de Trabalho de 

Passiflora/UESB (Pereira, et al., 2010), no Planalto de Vitória da Conquista; que se 

baseia principalmente, em critérios de diversidade genética molecular e endemismos 

de espécies, à semelhança de P.setacea, contribuem para seu uso em programas de 

conservação e melhoramento. 
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CAPÍTULO 2  

TRANSFERIBILIDADE DE PRIMERS HETERÓLOGOS E ACESSO A 

POLIMORFISMO DE LOCUS MICROSSATÉLITE EM MARACUJAZEIRO 

‘DO-SONO’ (PASSIFLORA SETACEA DC) 

 

Douglas de Almeida Pereira, Fernanda Amato Gaiotto, Ronan Xavier Corrêa e 

Antonio Carlos de Oliveira 

 

Resumo. Pares de primers que acessam locus microssatélites, inicialmente 

construídos a partir do genoma de Passiflora edulis Sims flavicarpa e P. alata, foram 

testados quanto a sua capacidade de acessar locus microssatélite em indivíduos de 

maracujazeiro ‘do-sono’ (P. setacea). Sete dos trinta e um pares de primers testados 

foram capazes de acessar polimorfismo de DNA no genoma desta espécie silvestre 

de Passiflora, ao se avaliar seis populações naturais localizadas em área de transição 

nos Biomas Caatinga e Cerrado, pertencentes ao estado da Bahia. O número de 

alelos/locus foi baixo, oscilando de um a quatro. A heterozigosidade média 

observada por locus em todas as populações variou de 0,13 a 0,40. Houve 

transferência dos pares de primers microssatélites heterólogos do gênero Passiflora 

para maracujazeiro ‘do-sono’, constituindo em um novo conjunto de primers que 

acessam locus codominante aleatório nesta espécie, útil para fins de conservação e 

pré-melhoramento do maracujazeiro ‘do-sono’. 

Palavras-chave: diversidade genética, transferibilidade, SSR, maracujazeiro ‘do-

sono’ 

 

 Diversos habitats de plantas têm sido destruídos recentemente devido ao 

aumento de atividades humanas, tais como a excessiva exploração dos recursos 

naturais, construções em larga escala e poluição ambiental. Destruição de habitat por 

meio da fragmentação e diminuição de área natural de ocorrência tornaram 

populações grandes em pequenas e isoladas. Redução no tamanho da população pode 

conduzir a diminuição da variabilidade genética dentro de uma população e, 

conseqüentemente, redução do potencial evolutivo (Young et al., 1996, Frankham et 

al., 2002). Populações menores e isoladas podem perder sua diversidade genética 

devido à acelerada endogamia e oscilação genética e com isso, a viabilidade e a 
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habilidade reprodutivas dos indivíduos dentro de tais populações podem ficar 

comprometidas, e conseqüentemente, sua aptidão para adaptar a mudanças podem 

ser diminuidas, levando para extinção dessas populações (Jeong et al., 2010). 

 Portanto, a manutenção da variabilidade genética torna-se meta urgente e 

fundamental para a sobrevivência das espécies, principalmente de espécies silvestres 

de passifloras que, de forma geral, não tem recebido merecida atenção. O 

maracujazeiro ‘do-sono [P. setacea (Passifloraceae)], por exemplo, é uma espécie 

nativa, destacando-se por apresentar como característica resistência a diversos 

patógenos e seus frutos são bastante apreciados por serem doces e saborosos (Braga 

et al.,2006). 

Pesquisas apontam que algumas espécies de Passiflora nativa têm elevado 

potencial para contribuir com o melhoramento genético da cultura do maracujazeiro 

comercial, por apresentarem, um reservatório de genes atrelados a resistência a 

doenças e a algumas pragas e, além de outras características relevantes, como 

longevidade, autocompatibilidade, maior adaptação a condições climáticas adversas, 

período de florescimento ampliado, androginóforo mais curto, que facilita a 

polinização por insetos menores, e maior concentração de componentes químicos 

(Meletti et al. 2005; Junqueira et al. 2005). 

 Pouco se conhece acerca da diversidade e estrutura genéticas do 

maracujazeiro ‘do-sono’. Entendimento dos efeitos de isolamento espacial, do nível 

de diversidade genética e da dispersão gênica é ponto fundamental para o 

estabelecimento de estratégias de conservação e pré-melhoramento in situ e ex situ 

dessa importante espécie. Para este propósito, o acesso ao polimorfismo de locus 

SSR (Simple Sequence Repeat) ou microssatélite constitui ferramenta altamente 

informativa, já que os alelos destes locus apresentam vantagens como a de serem 

codominantes, multialélicos (Oliveira et al., 2006), sendo muito utilizados para 

acessar a estrutura genética de populações. Entre as desvantagens da técnica de SSR, 

está o alto custo e tempo dispendidos no desenvolvimento dos pares de primers e na 

baixa freqüência de locus microssatélites em plantas (Powell et al., 1996). Por conta 

disso, a amplificação cruzada torna-se uma alternativa interessante para reduzir os 

custos relacionados ao acesso de polimorfismo SSR em espécies que não têm, ainda, 

apelo comercial, como é o caso do maracujazeiro ‘do-sono’. 
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 Diante a necessidade de dispor de pares de primers de caráter codominante 

que dê suporte a trabalhos de conservação de germoplasma de maracujazeiro ‘do-

sono’ e destinação de genótipos superiores ao pré-melhoramento da espécie, o 

presente trabalho teve por objetivo realizar estudos de transferibilidade de pares de 

primers microssatélites para esta espécie a partir de conjuntos de primers 

previamente desenvolvidos para espécies comerciais de Passiflora. Os pares de 

primers transferidos foram caracterizados usando seis populações de maracujazeiro 

‘do-sono’. 

 Para a análise genética, foram coletadas folhas de 120 plantas de seis 

populações naturais [Belo Campo (BC), Piripá (PP), Tremedal (TR), Cândido Sales 

(CS), Condeúba (CD) e Jacaraci (JA)] (6 populações x 20 indivíduos/população) 

desta espécie, presentes na Unidade GeoAmbiental C5 e C7, conforme notação do 

Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE) (Silva, 2000). O tecido foliar foi 

armazenado em saquinhos de papel craft e transportado em caixa de isopor com gelo, 

para melhor conservação, até ser mantido armazenado a -20 °C, no Laboratório de 

Marcadores Moleculares, UESC-BA. Foi empregado 400 mg de folhas jovens para a 

extração de DNA genômico total, adotando-se o protocolo de CTAB descrito por 

Doyle e Doyle (1990). A qualidade do DNA foi confirmada por eletroforese em gel 

de agarose 0,8% e a concentração determinada via espectrofotômetro ImageQuant 

400. As soluções de DNA estoque foram diluídas em água Milli-Q autoclavada, a 

fim de obter concentrações de trabalho de 10ng/µL de DNA genômico total. 

Vinte e cinco pares de primers microssatélites desenhados para Passiflora 

edulis (Oliveira, 2006) e seis pares de primers desenvolvidos para P. alata (Pádua, 

2005) foram testados quanto a sua transferibilidade de acessar polimorfismo SSR em 

indivíduos de maracujazeiro do-sono’. Cada par de primer foi investigado na PCR 

(Polymerase Chain Reaction; ou reação de cadeia de polimerase) sob seis 

temperaturas de anelamento crescentes (entre 50 até 56 °C) para amostras de DNA 

de quatro indivíduos x três localidades. As reações foram feitas em termociclador 

Apllied®, em um volume final de 13 μL [30 ng de DNA genômico, tampão de PCR 

10X, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 mM de cada primer, 1U/Taq 

DNA Polimerase] submetido a desnaturação inicial de DNA a 94 ºC por 5 min, 

seguida de 30 ciclos de (i) desnaturação a 94 ºC por 1 min; (ii) anelamento do primer 

(vide Tabela 1) por 1 min e (iii) extensão do primer pela enzima Taq polimerase a 72 
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ºC por 1 min. Após o término dos 30 ciclos tem-se o acréscimo da etapa de extensão 

final a 72 ºC por sete min para finalizar a síntese dos amplicons. A temperatura de 

anelamento dos locus (Ta °C) foi ajustada, diminuindo moderadamente, até a 

obtenção de maior intensidade de amplificação. Baseado em um critério visual pré-

estabelecido, foi considerado sucesso na amplificação quando havia amplificação de 

uma ou duas bandas em torno do alelo esperado. Após determinar a melhor 

temperatura de anelamento para cada par de primers microssatélites, os alelos de 

locus que mostram clara e robusta amplificação das bandas resolvidas em gel de 

agarose a 2%, sob eletroforese por 1h30min a 110 V; foram selecionados para 

análise de polimorfismo em gel de poliacrilamida a 6% de concentração (2h a 60 W), 

corado com nitrato de prata, de acordo Creste et al. (2001). A fotodocumentação se 

deu sob luz branca para verificação do perfil eletroforético. DNA ladder (10 pb) 

(Invitrogen®) foi usado para estimar o tamanho dos amplicons. 

Locus polimórficos foram caracterizados para populações de maracujazeiro 

‘do-sono’, considerando o número de alelos por locus (na), heterozigosidades 

observada (Ho) e esperada (He) para cada locus. A distância genética e a divergência 

genética entre populações (FST) foram investigadas utilizando o software GenAlEx 

6.1 (Peakall & Smouse, 2006). O dendrograma foi construído com base na distância 

genética de Nei (1972), utilizando como método de agrupamento UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean), com auxílio do programa 

GENES (Cruz, 1997). 

Dos 31 pares de primers testados, 21 (67,74%) apresentaram resultados 

satisfatórios de amplificação cruzada em maracujazeiro ‘do-sono’. Os pares de 

primers testados permitiram acessar mais da metade dos locus testados na espécie 

sob estudo, permitindo-se concluir que áreas que flanqueiam os microssatélites entre 

espécies do gênero Passiflora spp. são razoavelmente bem conservadas, o suficiente 

para permitir a amplificação cruzada. E, a seu modo, dos 21 locus transferidos, sete 

(22,58%) foram polimórficos no ensaio com as seis populações naturais da espécie 

(Tabela 1). Este valor pode ser considerado relativamente alto quando comparado ao 

estudo de Zucchi et al. (2002) em que dos pares de primers que apresentaram 

amplificação cruzada de Eucalyptus para E. dysenteria, apenas 2% do total foi 

polimórfico. 
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De acordo com Peakall et al. (1998), estudos de amplificação cruzada de 

alelos de locus SSR dentro de um mesmo gênero em plantas têm mostrado que a 

proporção de locus que são polimórficos estão distribuídos de 20 a 100%, sendo que 

o valor encontrado nesta pesquisa está de acordo com a amplitude mencionada. Os 

pares de primers heterólogos resultaram fácil acesso de polimorfismo SSR, 

resolvidos em gel de poliacrilamida 6%, com alelos bem definidos. As temperaturas 

de anelamento dos pares de primers transferidos variaram entre 50ºC e 55ºC e a 

variação da amplitude do tamanho dos amplicons SSR, considerando os locus em 

geral, foi de 130 a 270 pb (Tabela 1). 

Vários autores reconhecem que o sucesso de amplificação cruzada está 

relacionado à conservação da sequência nas regiões que flanqueim os microssatélites 

(Kijas et al., 1995;. Byrne et al., 1996; Dayanandan et al., 1997). Conservação da 

sequência depende da relação evolutiva entre as espécies de origem (espécies para as 

quais o par de primer é construído) e a espécie alvo, para a qual a amplificação 

cruzada é testada. Quanto mais divergente o taxa, menor é o sucesso de amplificação 

cruzada. Dados desta pesquisa possibilitam inferir que maracujazeiro ‘do-sono’ 

apresenta certa homologia genômica com  as espécies de P.edulis e P. alata. 
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Tabela1. Características de locus microssatélites em seis populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’ (P. setacea). (A) número de alelos por locus, (Ho) 

heterozigosidade observada, (He) heterozigosidade esperada, Ta 
o
C = Temperatura de anelamento.  Vitória da Conquista/BA. 2011. 

     A  Ho    He    

Locus Alelo 

esperado 

(pb) 

Tamanho do 

amplicon (pb) 

Ta 

°C 

BC PP TR CS CD JA  BC PP TR CS CD JA  BC PP TR CS CD JA 

PE 08 282 230-250 53 3 3 3 3 3 2  0,05 

 

0,23 0,60 0,78 0,10 0,11  0,14 0,26 0,53 0,55 0,44 0,44 

PE09 268 260-270 50 2 3 3 1 3 3  0,10 0,50 0,15 0,00 0,26 0,45  0,18 0,51 0,26 0,00 0,56 0,55 

PE15 204 190-210 51 4 3 3 2 3 4  0,25 1,00 0,35 0,45 0,45 0,45  0,30 0,56 0,30 0,35 0,44 0,38 

PE25 246 200-210 55 2 2 3 2 3 2  0,16 0,47 0,63 1,00 1,00 0,87  0,14 0,46 0,47 0,50 0,58 0,49 

PE27 139 130-150 55 3 2 3 1 2 1  0,35 0,06 0,31 0,00 0,05 0,00  0,30 0,05 0,27 0,00 0,05 0,00 

PE43 241 215-235 55 1 3 2 1 2 2  0,00 0,20 0,10 0,00 0,20 0,60  0,00 0,30 0,09 0,00 0,25 0,45 

A08FP1 200 

 

190-205 55 

 

1 1 1 1 2 2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,35  0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,29 

Média    2,3 2,4 2,6 1,6 2,6 2,3  0.13 0.35 0.31 0,32 0,31 0,40  0,15 0,31 0,27 0,20 0,35 0,37 
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Diversos estudos com espécies tropicais têm verificado a utilidade de primers 

heterólogos para acessar polimorfismo de locus SSR em taxons proximamente 

relacionados (Braga et al., 2007, Lemes et al., 2007, Ferez et al., 2009, Nazareno et al., 

2009). 

Os locus PE08, PE09, PE15, PE25, PE27, PE43 e A08FP1 avaliados nesta 

pesquisa foram testados com diferentes indivíduos de seis populações naturais e se 

caracterizam por terem amplicons nítidos e escoráveis, à exemplo do PE 08, que pode 

ser visualizado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os locus não-polimórficos (PE01, PE73, PE106, PE108 e PE20) não podem ser 

desconsiderados em estudos futuros. É possível que os mesmos possam mostrar 

polimorfismo quando forem testados com outros materiais de P. setacea, de localidades 

diferentes das testadas nesta pesquisa. Por exemplo, PA08FP1 mostrou amplicons 

monomórficos quando foi avaliado os indivíduos das populações de BC, PP, TR e CS 

sendo que este mesmo locus mostrou-se polimórfico para as populações de CD e JA. 

Com vistas a testar a utilidade dos pares de primers SSR transferíveis e 

polimórficos para estudos ecológicos e diversidade genética de maracujazeiro ‘do-

sono’, um conjunto de sete pares primers polimórficos, que acessam os locus PE08, 

PE09, PE15, PE25, PE27, PE43 e PA08FP1 foram selecionados para acessar 

parâmetros de diversidade genética em 120 indivíduos distribuídos em seis populações 

M 

Figura 1. Gel de poliacrilamida (6%) corado com 

nitrato de prata, evidenciando polimorfismo em 

locus PE08 em população de maracujazeiro ‘do 

sono) (P. setacea) localizada em Tremedal-BA. 

M= Ladder 10 pb 
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naturais. Os na aferidos foram de 2,3; 2,4; 2,6; 1,6; 2,6 e 2,3 para as populações BC, PP, 

TR, CS, CD e JA, respectivamente (Tabela 1). 

Sobre o sucesso da transferibilidade obtida neste trabalho, foi observado um 

nível relativamente baixo de multialelismo nos sete locus heterológos polimórficos 

(número médio de 2,3 alelos por locus) quando comparado a estudos realizados com 

outras espécies como desenvolvidos por Zuchi (2002), com número médio de 10,4 

alelos por locus. Em estudos com passifloras existem na literatura um número reduzido 

de trabalhos (Cerqueira-Silva et al., 2008, Silva, 2010) que exploram a amplificação 

cruzada de pares de primers para espécies silvestres. Esses trabalhos se restrigem 

apenas a resultados percentuais de amplificação cruzada, não caracterizando os locus 

SSR acessados, principalmente no que tange ao número de alelos por locus, pois foram 

resolvidos em geis que não apresentavam poder de resolução adequado para 

microssatélites. Em estudo utilizando de gel com melhor poder de resolução, Silva 

(2010) avaliou a transferibilidade de primers SSR desenvolvidos em P. edulis para 

espécies silvestres de passiflora do Banco de Germoplasma da UESC. Nesse trabalho 

detectou-se locus polimórficos com poucos alelos, sendo a maioria monomórfico (a 

maior quantidade de alelos encontrada foi cinco, para P. alata.). Tem se que analisar 

com cautela os valores baixos de alelos oriundos da transferibilidade de pares de 

primers SSR visto que o emprego de acesso a locus microssatatélites desenvolvidos 

para as próprias espécies apresentaram também valores médios baixos de alelos, como 

em maracujazeiros ‘amarelo’ (5,3 alelos/locus) (Oliveira et al., 2005) e ‘doce’ (3,14 

alelo/ locus) (Padua et al., 2005). 

Os valores de Ho distribuídos nas seis populações variaram de 0 a 1, com média 

de 0,30. A He variou de 0 a 0,58; com média de 0,27 (Tabela 1). Para maioria das 

populações avaliadas, a Ho média foi maior que a He esperada. Para a maioria dos locus 

houve desviou do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p < 0,01), com exceção do locus 

PE06. 

No dendrograma (Figura 2), as populações foram arranjadas em dois grupos 

distintos, sendo que a menor distância genética de Nei foi entre as Pop. TR e CS (0,02) 

e a maior distância genética entre BC e CD (0,36). A diferenciação genética entre as 

populações foi alta e significativa (FST = 0,27; p < 0,01). 
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Em estudo sobre transferibilidade de pares de primers microssatélites para Ipê 

Branco, Feres et al. (2009) detectaram valores significativos de FST (0,15), evidenciando 

que as populações naturais de maracujazeiro ‘do-sono’ estão geneticamente 

estruturadas.  

A transferibilidade dos sete pares de primers que acessam locus SSR 

polimórficos torna-se ferramenta extremamente útil para estudos genético-

populacionais, o que concorre para a seu emprego em estudos voltados a conservação e 

pré-melhoramento de maracujazeiro ‘do-sono’. Os resultados encontrados nesta 

pesquisa constitui um indicativo de que a amplificação cruzada para outras espécies do 

gênero também é possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Agrupamento UPGMA de seis populações de maracujazeiro ‘do-

sono’ (P. setacea) com base na simililaridade genética utilizando sete 

pares de primers microssatélites. BC = Belo Campo, TR = Tremedal, CS 

= Cândido Sales, PP = Piripá, CD = Condeúba, JA = Jacaraci,  

 

BC 

PP 

TR 

CS 

CD 

JA 
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CAPÍTULO 3 

 

FRUTOS DE MARACUJAZEIRO ‘DO-SONO’: PROSPECÇÃO 

ECOGEOGRÁFICA E DISPERSÃO FENOTÍPICA EM ÁREAS DE INTERFACE 

DE CAATINGA E CERRADO 

 

Douglas de Almeida Pereira, Danilo dos Santos Lemos Filho, Samuel Pereira Silva, 

Edilaine Aparecida de Jesus Santos Silva, Gisele Santos Moitinho, Ronan Xavier 

Corrêa, Antonio Carlos de Oliveira 

 

Resumo 

O Brasil é um dos principais centros de diversidade do gênero Passiflora, cuja 

exploração de recursos genéticos silvestres, a exemplo do maracujazeiro ‘do-sono’ 

(Passiflora setacea DC), é ainda pouco explorada. Esta planta se destaca pelos seus 

frutos, doces e saborosos, sendo muito apreciados para consumo in natura, e 

comercializados em feiras livres de cidades do Nordeste e Centro-Oeste brasileiros. 

Como ainda não é cultivado comercialmente, frutos são obtidos de diferentes 

populações de plantas campestres. Por conseguinte, os frutos de maracujazeiro ‘do-

sono’ apresentam propriedades físico-químicas bastante contrastantes. O presente 

trabalho prospectou ecogeograficamente cinco populações de plantas naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’, dispostas em zonas rurais de cinco cidades de duas unidades 

agroecológicas distintas da Bahia. Frutos ‘de vez’, caídos ao chão, de plantas destas 

populações foram caracterizados fisico-quimicamente e tiveram a dispersão da 

variabilidade fenotípica entre as populações estimada via análises de variância uni-, e 

multivariada e de agrupamento. As cinco populações diferenciaram entre si univariada 

(ANAVA, α = 0,01; 0,0001≤ p-value ≤ 0,0004) e multivariadamente (MANOVA, α = 

0,01; p value < 0,001). Contrastes multivariados entre os pares de localidades 

apresentaram-se, em sua grande maioria, estatisticamente significativos (Teste T
2
 de 

Hotelling, α = 0,01; 0,0001 ≤ p-value ≤ 0,043). As cinco populações foram arranjadas 

em um dendrograma contendo dois grupos, ainda que não tenha sido detectado um 

padrão de variação espacial entre as populações (Teste de Mantel; r = 0,35; p-value = 

0,49), embora se apresente coerência quanto as unidades agroecológicas das quais são 

alocadas. Os resultados são discutidos em termos da variabilidade genética entre 
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populações e as relações entre esta diversidade e os fatores ambientais das unidades 

ecogeográficas de onde as plantas das populações amostradas foram coletadas e as 

implicações dos resultados em termos de seleção e utilização para o melhoramento 

genético da passicultura. 

 

Palavras-chave: Maracujazeiro ‘do-sono’, frutas nativas, variabilidade genética, 

seleção, melhoramento genético. 

 

Introdução 

 

 A família Passifloraceae compreende aproximadamente 600 espécies, sendo em 

torno de 150 nativas do Brasil, tornando o nosso país o principal centro de dispersão e 

conseqüentemente, o de maior diversidade para essa família de espécies (Oliveira e 

Ruggiero, 2005; Nascimento, 2006). A cultura do maracujazeiro destaca-se no Brasil, 

sendo o país considerado como o maior produtor mundial de frutos (Santos; 2006). Na 

Bahia a produção gira em torno de 77 mil toneladas, numa área de 7,8 mil hectares de 

maracujazeiro tornando o estado o maior produtor nacional (Roncatto et al., 2005). 

 De acordo com Ferreira (1998), mais de 50 espécies de passifloras são cultivadas 

principalmente, devido às qualidades nutricionais de seus frutos e propriedades 

farmacêuticas de seu suco, casca e sementes. Dentre essas, destaca-se o maracujazeiro 

‘do-sono’ (Passiflora setacea DC), que é uma planta nativa dos biomas cerrado e 

caatinga (Oliveira e Ruggiero; 2005). Seu fruto, de cheiro e sabor próprios, é bastante 

apreciado nas regiões de sua ocorrência, sendo inclusive comercializado em feiras livres 

de algumas cidades do Nordeste (Oliveira, A. C. Comunicação pessoal, 2010) e Centro-

Oeste brasileiros (Braga et al.,2006). 

 Como não são comercialmente cultivados, frutos desta espécie são coletados de 

diferentes populações de plantas de ocorrência natural, justificando a enorme 

diversidade quanto às características físico-químicas de frutos encontrados à venda 

nessas feiras. Espécies de plantas nativas, que sejam propagadas sexuadamente e não 

tenham ainda sido domesticadas, como o maracujazeiro ‘do-sono’ apresentam grande 

heterogeneidade quanto a seus frutos, quer seja em suas características físicas tanto 

como químicas (Cardoso-Silva et al., 2007). 
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 Um bom levantamento de biodiversidade funcional no âmbito de recursos 

genéticos vegetais, como é o caso de caracteres atrelados a forma e sabor de frutos, 

requer que a amostragem seja realizada de modo a alcançar a maior quantidade de 

variação genética útil no menor número de amostras possível, tendo em mente o tipo de 

variabilidade fenotípica almejada. A metodologia, concebida por Maxted et al. (1995), 

da ‘prospecção ecogeográfica’ atende a esses quesitos, ao levar em consideração, para 

efeito da definição de pontos de amostragem, aspectos geográficos e ecológicos. 

Estudos de dispersão morfo-agronômica de espécies do gênero Passiflora spp., 

tendo por base o princípio da ‘prospecção ecogeográfica’ foi empregado, até o presente 

momento, somente por (Araújo, 2007) ao estudar a distribuição do maracujazeiro ‘do-

mato’ (Passiflora cincinnata Mast) em áreas ecogeográficas do Nordeste brasileiro. 

Fazendo uso do Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE), que define dezenas 

de unidades geoambientais (UGs), que vem a ser pequenas extensões territoriais com 

baixa variabilidade edafoclimática; Araújo (2007) mensurou-se 

morfoagromomicamente 53 acessos de maracujazeiro ‘do-mato’ em 18 UGs. Análise de 

Toucher revelou que 25% das plantas- agruparam-se de acordo com a origem 

ecogeográfica. 

Estudos de prospecção ecogeográfica em que são mensurados múltiplos 

caracteres são acompanhados por análises multivariadas. A dispersão da variabilidade 

fenotípica em plantas de origens ecogeográficas distintas (Maposa et al., 2010), ou entre 

populações dentro de uma mesma região ecogeográfica (Veloso et al., 2011), pode ser 

processada via análise de variância multivariada (MANOVA, multivariate analysis of 

variance) (Maposa et al., 2010) e/ou análise de agrupamento (Araújo, 2007). Testes 

complementares, como o de Mantel (Mantel, 1967), para detecção de autocorrelação 

espacial, são também úteis. 

O presente trabalho teve como objetivo prospectar ecogeograficamente e estudar 

a dispersão da variabilidade fenotípica físico-química de frutos via análises de variância 

uni- e multivariada e de agrupamento; referente a cinco populações naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’, dispostas no Sudoeste da Bahia e pertencentes a unidades 

geoambientais do Nordeste; no intuito de orientar futuros trabalhos de coleta voltados a 

preservação e pré-melhoramento da espécie. 
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Material e Métodos 

 

Coleta ecogeográfica de frutos 

As coletas dos frutos foram realizadas em plantas de cinco populações, 

localizadas nos municípios baianos de Vitória da Conquista, Cordeiros, Piripá, 

Condeúba e Mortugaba, pertencentes a duas áreas ecogeográficas do estado da Bahia 

(Tabela 1), conforme terminologia do Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE) 

(Silva, 2000). Quatro destas populações de plantas localizam-se na UG-C5, e uma na 

UG-C7.  

 

A escolha dessas populações e municípios foi em função da facilidade de acesso 

e da sabida ocorrência nativa de maracujazeiro ‘do-sono’ na região. Comunidades locais 

fazem uso dos frutos na alimentação, e/ou disponibilizam os frutos para comercialização 

em feiras, como o CEASA em Vitória da Conquista, BA. 

O número de frutos colhido por cada população foi desigual, devido à variação 

na disponibilidade dos mesmos no momento da coleta. Frutos eram coletados no estádio 

de maturação completa, caídos ao chão, pela manhã. A particularidade de se coletar 

frutos caídos, abaixo do dossel de plantas vigorosas e em processo de frutificação, que 

sobrepunham seus ramos, impediu com que se precisasse o número de frutos por planta 

ou mesmo o número de plantas avaliadas em cada população. Dados de 

georeferenciamento dos locais da coleta e número de frutos/população encontram-se 

discriminados na Tabela 2. 

Tabela 1. Classificação das grandes unidades geoambientais das cidades em que coletas em populações naturais de 

maracujazeiro ‘do sono’ (P. setacea) foram realizadas.  Vitória da Conquista/BA. 2011. 

Cidade Grande Unidade de 

Paisagem 

“Chapada Diamantina” 

Grande Unidade de 

Paisagem 

‘Superfícies 

Retrabalhadas’ 

  Unid. Geoamb. em que ocorreu as coletas 

 Unid. 

Geoamb. 

C5[1] 

Unid. 

Geoamb. 

C7[2] 

 Unid. 

Geoamb. 

E2[3] 

Unid. 

Geoamb. 

E7 

   

Vitória da 

Conquista 

Piripá 

Sim 

 

Sim 

Não 

 

Sim 

 Sim 

 

Não 

Sim 

 

Não 

  C5 

 

C7 

Mortugaba Não Sim  Não Não   C7 

Cordeiros Não Sim  Não Não   C7 

Condeúba Não Sim  Não Não   C7 

Obs.: 
[1]

, 
[2]

 e 
[3]

 = C5, C7 e E2 = ‘Planalto de Vitória da Conquista’ e ‘Piemontes dos Altos Maciços 

Centrais e Relevos Associados’; ‘Maciços e Serras Altas’, respectivamente. 
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Depois de coletados, os frutos foram acondicionados em sacos plásticos 

identificados e conduzidos ao Laboratório de Genética de Plantas da UESB 

(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), campus Vitória da Conquista, para 

lavagem e despolpamento manual. 

 

 

 

 

Caracterização físico-química de frutos 

As seguintes variáveis físicas e químicas dos frutos maduros foram mensuradas: 

peso do fruto (PF) em g; índice de conformidade (IC = DL/DT, onde DL = diâmetro 

lateral e DT = diâmetro transversal), peso da polpa (PP) em g; rendimento da polpa [RP 

(%) = PF - PC/PF x 100, onde PC = peso da casca); espessura da casca (EC) em mm; 

potencial de Hidrogênio (pH); teor sólidos solúveis totais (SST); % ácido cítrico (% 

AC) e relação sólidos solúveis e acidez (SST/% AC). A mensuração das variáveis ‘teor 

de sólidos solúveis totais’ e % de ácido cítrico foi realizada conforme (Cardoso-Silva et 

al., 2007). As medidas de peso foram obtidas em balança digital e expressas em gramas, 

e as dimensões foram obtidas com o auxílio de um paquímetro digital e expressas em 

milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Populações de maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC) amostrados em cinco populações, 

com dados de local de coleta, tamanho amostral, coordenadas geográficas e altitude do local da coleta.  Vitória da 

Conquista/BA. 2011. 

População Local Número  

Frutos 

total 

Número de 

frutos pós 

detecção de 

Outlier 

Longitude 

(Oeste) 

Latitude  

(Sul) 

Altitude 

(m) 

VC Vitória da Conquista 112 104 42° 19' 49,1" 15° 05' 30,3" 999 

MO Mortugaba 14 14 40° 48' 12,3" 14° 53' 05,4" 1015 

CO Cordeiros 17 17 41° 57' 00,8" 14° 55' 09,7" 704 

CD Condeúba 20 18 41° 58' 38,5" 14° 52' 14,7" 739 

PP Piripá 25 22 42° 05' 18,4" 14° 40' 28,0" 820 
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Análise uni- e multivariada 

 

Previamente à execução de precedimentos estatísticos uni- e multivariados, foi 

determinada a existência de valores extremos, tendo por base a função Outliers-base nos 

desvios (α = 0,05) BioEstat 4.0 (Ayres et al., 2005). A quantidade remanescente de 

frutos na população, após a remoção de extremos, encontra-se na Tabela 2. 

As medidas de cada uma das variáveis físico-químicas de fruto foram 

submetidas à análise de variância (ANAVA) desbalanceada (α = 0,01) considerando um 

delineamento estatístico inteiramente ao acaso com cinco tratamentos (populações) e os 

frutos por planta sendo utilizados como repetições. A ANAVA foi executada 

empregando-se o software BioEstat 4.0 (Ayres et al., 2005). 

O conjunto das nove medidas das variáveis foi submetido a análise de variância 

multivariada (MANOVA; α = 0,01) desbalanceada, procedimento multivariado 

empregado no estudo da dispersão da variabilidade fenotípica de frutos, ora 

considerando como ‘fonte de variação’ as (i) duas regiões ecogeográficas distintas 

(Traço de Pillai’s, α = 0,01), com vistas a se testar a eficácia da estratégia de prospecção 

ecogeográfica, neste estudo ou as (ii) as cinco populações campestres, independente da 

origem ecogeográfica (Traço de Pillai’s, α = 0,01). A significância dos contrastes entre 

pares de localidades foi obtida via teste T
2
 de Hotelling (α = 0,01) (Kramer, 1972), o 

que permitiu exprimir a distância geográfica entre as populações. A MANOVA foi 

executada empregando-se o software MINITAB
TM 

(Minitab Inc., 1999). 

 

Análises de agrupamento e de Mantel 

As variáveis foram submetidas, ainda, a análise de agrupamento (UPGMA), 

mediante cálculo da distância euclidiana média entre as populações, seguida 

posteriormente de ajuste entre a matriz de distância e o dendrograma, empregando-se o 

coeficiente de correlação cofenética (r). 

Por fim, análise do padrão de variação espacial, em um contexto multivariado, 

foi realizado via análise de Mantel (1967), sendo utilizada a matriz de distância 

geográfica (Km) e a matriz de distância euclidiana média como medida de 

dissimilaridade entre as populações, com 1000 simulações. Tanto a análise de 

agrupamento empregada quanto o teste de Mantel foram executados pelo programa 

Genes (Cruz, 2001). 
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Resultados e Discussão 

 

ANAVA 

A ANAVA identificou que as cinco populações de plantas apresentam frutos 

estatisticamente diferentes entre si quanto aos caracteres físico-químicos de fruto 

estudados (p <0,0001), o que denota desempenho diferencial entre as populações e 

constata a existência de variabilidade genética suficiente para indicar áreas prioritárias 

para fins de coleta e seleção das melhores populações de maracujazeiro ‘do-sono’. 

Valores médios dos caracteres são apresentados na tabela 3. Os descritores 

morfoagronômicos utilizados para determinar a variabilidade genética contida na 

espécie obtiveram valores do coeficiente de variação (CV, %) que variaram de 5,5 a 

31,8; evidenciando que as variáveis utilizadas apresentam diferentes graus de 

heterogeneidade. 

 

 

Tabela 3. Resultados médios da análise físico-química de cinco populações de maracujazeiro-do-sono avaliados. Vitória da 

Conquista/BA. 2011. 

População[1]       PF IC PP RP EC pH SST %ácido 

cítrico 

SST/AC 

 

VC 48,4856 1,27 27,18 55,51 3,29 3,21 15,56 2,04 7,92 

MO 33,60 1,14 15,18 43,99 2,38 3,4 15,22 2,35 6,49 

CO 40,63 1,13 20,84 49,73 4,92 2,94 13,71 2,71 5,60 

CD 42,37 1,20 20,93 48,85 3,47 3,33 11,9 3,46 4,10 

PP 55.4108 

 

1.1098 

 

27.426 

 

50.406 

 

5.3796 

 

3.028 

 

14.396 

 

2.5492 

 

6.526 

 

QMT 0,0014 0,20 663,39 631,12 34,79 0,69 65,19 9,61 76,57 

QMR 234,74 0,03 92,20 83,65 1,56 0,07 6,83 0,83 6,84 

X[2] 44,10 1,17 22,31 49,70 3,89 3,18 14,16 2,62 6,13 

CV(%)[3] 18,70 5,5 22,95 8,28 31,77 6,11 10,28 20,19 22,93 

Obs: [1] O significado das siglas das populações encontra-se na Tabela 2; [2] Média geral; [3] Coeficiente de variação, em 

porcentagem. 

 

Mesmo pertencendo a uma só espécie, em cada área estudada, as plantas estão 

sujeitas a flutuações de temperatura, índices de pluviosidade e outras variantes que 
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podem influenciar em certos aspectos da sua composição genética. Ou seja, o meio pode 

ser adequado para expressão de determinadas características que, em outro local não se 

manifestam (Botezelli et al., 2000), é o que pode ser constatado nos resultados obtidos 

nas cinco populações sob estudo. 

No que tange as análises dos frutos por área de coleta, identificou-se que as 

populações de Vitória da Conquista e Condeúba destacam-se por apresentar valores 

médios das características físico-química de frutos adequados para a indústria, 

principalmente no que tange a rendimento de polpa e sólidos solúveis totais, sendo 

indicado como área adequada para prospecção de genótipos superiores que possam 

compor bancos de germoplasma destinados a estudos de pré-melhoramento e 

conservação da espécie. 

 

 

 

MANOVA 

Foi detectada divergência genética multivariada significativa entre as duas 

regiões ecogeográficas distintas (Traço de Pillai’s, p value < 0,001). Ou seja, as 

unidades geoambientais C5 e C7 apresentam populações naturais de maracujazeiro ‘do-

sono’ que divergem geneticamente entre si no que corresponde ao conjunto das 

características físico-químicas de fruto avaliadas. 

Por sua vez, as cinco populações campestres, independente da origem 

ecogeográfica foram testados em MANOVA. O p value aferido pela estatística do Traço 

de Pillai’s (< 0,001) corrobora que as mesmas divergem genticamente entre si, existindo 

ao menos um par de contraste entre populações que diferem multivariadamente entre si. 

O teste T
2
 de Hotelling (α = 0,01) foi empregado para testar os contrastes dois-a-dois, 

cujos valores do teste aferidos, e seu grau de significância estatística correspondente, 

encontram-se na Tabela 4. 
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Obs.: [1] O significado das siglas das populações encontra-se na Tabela 2;** p-value < 0,0001; * p-value = 0,043. 

 

Com exceção do contraste multivariado entre o par de populações PP e CO (p 

value = 0,043), para todos os demais contrastes foi detectada diferença multivariada 

significativa (p value < 0,0001). Vale salientar que a distância geográfica entre as 

populações de PP e CO foi a menor entre todos os pares de contrastes (6 Km) (Tabela 

5). A estatística T
2
 de Hotelling corrobora as diferenças genéticas detectadas pela 

ANAVAs individuais. 

 

 

 

Análises de agrupamento e de Mantel 

Comprovada a existência de diferenças entre vetores de médias para as 

populações, pelo teste T
2
 de Hotelling, as distâncias euclidianas médias das cinco 

populações foram calculadas (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obs.: [1] O significado das siglas das populações encontra-se na Tabela 2. 

Tabela 4. Valores do T2 multivariado de Hotelling, e seu respectivo p-value, entre cinco populações naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’ (P. setacea DC) pertencentes às unidades geoambientais C5 e C7. Vitória da Conquista/BA. 

2011. 

População VC MO CO CD PP 

VC
[1]

 - 63,84** 122,85** 299,7** 86,62** 

MO   73,92** 65,55** 134,46** 

CO    83,98** 21,3* 

CD     134,54** 

PP     - 

Tabela 5. Matriz de distância entre cinco populações de maracujazeiro 

‘do-sono’ (P. setacea DC), baseada na mensuração de nove 

características físico-quimicas de frutos.  Vitória da Conquista/BA. 2011. 

População
[1]

 VC MO CO CD 

VC -    

MO 1,61 -   

CO 1,44 1,31 -  

CD 1,74 1,41 1,12 - 

PP 1,28 1,68 0,82 1,49 
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Quanto às distâncias genéticas, as populações de CO e PP apresentaram os 

menores valores de distância euclidiana (0,82), já os maiores valores foram encontrados 

para o par de populações VC e CD (1,74). O não contraste entre CO e PP pode ser 

explicado por essas ambas populações se encontrarem na mesma unidade geoambiental 

(UG-C7), que apresentam condições edafoclimáticas mais homogêneas e, sobretudo, 

pela grande proximidade física das mesmas. As plantas das populações de CO e PP são 

mais aparentadas decorrente de eventual fluxo gênico entre essas duas populações. 

Já a maior divergência genética encontrada entre as populações VC e CD podem 

ser explicadas pela origem ecogeográfica. As duas populações estão localizadas em 

UGs distintas [C5 (população de Vitória da Conquista) e C7 (população de Condeúba)]. 

Considerando esta abordagem, nota-se que as maiores distâncias genéticas estavam 

relacionadas às unidades geoambientais diferentes, sendo explicada provavelmente pela 

maior variabilidade geográfica encontrada que pode estar associado a diferenças nos 

tipos de solos, relevo e precipitação. 

A partir destas distâncias foi gerado o agrupamento hierárquico utilizando o 

método UPGMA (Figura 1), que valida os resultados do teste multivariado T
2
 de 

Hotelling. 

Nota-se a formação de dois grupos. No primeiro grupo dispo-se a população de 

Vitória da Conquista de forma isolada. Deve ser destacado que essa população é a 

única, dentre as cinco estudadas no presente trabalho, pertencente a UG-C5. A seu 

modo, o segundo grupo foi formado pelas populações de Mortugaba e um subgrupo 

contendo as populações de Condeúba, Cordeiros e Piripá. Todas essas quatro 

populações encontram-se na UG-C7 (Figura 1). 
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Os padrões de similaridade entre as populações aferidos via UPGMA podem ser 

compreendidas analiticamente mediante emprego do teste de Mantel simples. O 

coeficiente de correlação entre a matriz de distância genética e a distancia geográfica 

apresentou valor positivo, no entanto não significativo (r = 0,35; p > 0,05). A estrutura 

no espaço apresentado não deve ter influência direta da distribuição geográfica sobre 

estes caracteres. Os fenótipos das populações podem ser influenciados por outros fatores 

como, por exemplo, tipo de solo, relevo, pluviometria, etc; onde se encontra, 

independente da sua distribuição espacial e da divergência genética, o que indica um 

possível processo adaptativo ou resposta por uma norma de reação as variações 

ambientais nessas populações (Morales, 2000). 

Por fim, a utilização da estratégia de prospecção ecogeográfica (Maxted et al., 

1995) torna-se importante ferramenta para pesquisas de prospecção de biodiversidade 

funcional de passifloras nativos, à semelhança do presente estudo, em que variantes 

genotípicos apresentando diferentes magnitudes de características físico-químicas de 

frutos puderam ser ser ecogeograficamente localizados e definidos, para posterior 

emprego no âmbito da conservação e pré-melhoramento. 

 

 

 

 

CD PP CO MO VC

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1
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1.6

Figura 1. Dendrograma de dissimilaridade baseada na distância euclidiana média a partir 

de nove caracteres físicos e químicos dos frutos de cinco populações naturais de 

maracujazeiro ‘do-sono’ (P. setacea DC), ocorrentes em duas unidades geoambientais na 

Bahia. O coeficiente de correlação co-fenético foi de 0,786 para o dendrograma. 
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Conclusão 

Há elevada variabilidade fenotípica nas populações de maracujazeiro ‘do-sono’ 

estudadas para a maioria das características físicas e química do fruto, indicando que é 

possível o ganho genético por meio da seleção. 

As localidades de Vitória da Conquista e Piripá são indicadas para prospecção 

de plantas com frutos adequados para a indústria, principalmente no que tange ao 

percentual de rendimento de polpa e teor de sólidos solúveis totais. 

Os fenótipos das populações de maracujazeiro ‘do-sono’ são provavelmente 

influenciados pelas condições ecogeográficas onde se encontram, independentemente da 

distribuição no espaço e da sua diferenciação genética, visto que o teste de Mantel não 

foi significativo, sugerindo que exista um processo adaptativo que esteja atuando sobre 

as variações ambientais nessas populações. 

 A adoção no consumo em âmbito regional dota o maracujazeiro ‘do-sono’, que 

ocorre naturalmente em biomas de caatinga e cerrado brasileiros, de futuro potencial 

para a sua domesticação genética, com vistas a síntese e seleção de variedades 

comerciais regionais. 
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CAPÍTULO IV 

REPETIBILIDADE DE CARACTERES DE FRUTO DE MARACUJAZEIRO 

‘DO-SONO’ (PASSIFLORA SETACEA DC) 

 

Douglas de Almeida Pereira, Ronan Xavier Corrêa e Antonio Carlos de Oliveira 

 

Resumo: 

Maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC) é uma fruteira nativa de uso no 

âmbito local na Bahia, Goiás e Distrito Federal tanto na alimentação in natura quanto 

na preparação de sucos. São poucas, ainda, as ações de pré-melhoramento e 

melhoramento genéticos adotadas para a espécie, com vistas a domesticação ou, ao 

menos, a identificação de genótipos superiores, sob seleção massal. São desconhecidos, 

por exemplo, o quão reprodutível vem a ser as características físico-químicas de seus 

frutos, que importa no grau de eficiência de futuros programas de melhoramento desta 

espécie nativa de maracujazeiro. Conduziu-se esta pesquisa com o objetivo de estimar 

os coeficientes de repetibilidade (r), por diferentes metodologias; número de repetições 

(n0); correlação linear de Pearson (rP) e análise de variância (ANAVA); referentes a dez 

características físico-químicas de frutos do maracujazeiro ‘do-sono’: peso do fruto (PF), 

índice de conformidade (IC), peso da polpa (PP), rendimento da polpa (RP), espessura 

da casca (EC), potencial de hidrogênio (pH), sólidos solúveis totais (SST), acidez 

titulável (AT, % de ácido cítrico), relação SST/AT e número de sementes por fruto 

(NSF) em nove plantas matrizes de ocorrência natural em Vitória da Conquista. Os 

genótipos apresentaram variabilidade genética significativa entre si para todas as 

características (ANAVA, α = 0,01). Os caracteres PP, RP, EC e NSF apresentaram rP 

significativas e positivas (-0,86 ≤ rP ≤ 0,93; 0,01 ≤ p-value ≤ 0,01) com PF. Esses 

resultados indicam que o peso do fruto poderá ser utilizado na seleção indireta de 

plantas com maior peso de polpa. As estimativas de r (-0,006 ≤ r ≤ 0,99) e n0, com 

confiabilidade de 99% (1 ≤ n0 ≤ 16) variaram, a depender da característica estudada. 

Com exceção dos caracteres pH e AT, não foram observadas grandes diferenças entre as 

estimativas de r obtidos pelo método da ANAVA e pelos métodos de análise 

multivariada. As estimativativas de r, as primeiras relatadas na literatura para essa 

espécie, são discutidas em termos de pré-melhoramento genético para a espécie. 
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Introdução 

Passiflora setacea, conhecida como maracujazeiro ‘do-sono’, é uma planta 

frutífera, alógama, auto-incompatível, sendo originaria da América Tropical. Ocorre nos 

biomas cerrado e caatinga e em áreas de transição, nos estados de Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso, Distrito Federal e Bahia (Braga et al., 2006). A sua ocorrência natural 

encontra-se em áreas que estão sofrendo elevada perturbação, devido principalmente a 

implantação de pastagem e a ao extrativismo predatório (Queiroz et al., 1992).  

Atualmente, nas regiões onde ocorrem no país, o maracujazeiro ‘do-sono’ vem 

destacando-se dentre as passifloras nativas pela qualidade de seus frutos, sendo 

considerados doces e saborosos, sendo muito utilizados para fins de consumo e 

produção de doces (Souza & Melleti, 1997). Há relatos de comercialização de maracujá 

‘do-sono’ em feiras locais na Bahia (Oliveira, A. C.; comunicação pessoal, 2010). No 

entanto, sua utilização em pequenos mercados regionais tem-se dado ainda de forma 

extrativista. 

De acordo com Braga et al. (2006), o melhoramento genético de espécies de 

fruteiras busca suprir às exigências do mercado consumidor, principalmente no que diz 

respeito à qualidade de frutos. Em se tratando do maracujazeiro ‘do-sono’ são poucas, 

ainda, as ações de pré-melhoramento (Santos, 2006; Cardoso-Silva et al., 2007; Padua, 

2011) e de melhoramento, como o recente lançamento da primeira variedade comercial 

BRS-Perola de maracujazeiro ‘do-sono’ pela EMBRAPA (Tavares, 2012), descritas 

para a espécie. 

A identificação de genótipos superiores, sob seleção massal, com elevado 

potencial produtivo e caracteres que sejam desejáveis para seleção; concorre para a 

domesticação local de maracujazeiro ‘do-sono’, com vistas a geração de variedades de 

âmbito regional. No processo de seleção de fruteiras nativas, a principal dificuldade é a 

obtenção de parâmetros que apresentam herdabilidade alta para a obtenção de ganhos 

genéticos satisfatórios. 

Na grande maioria das fruteiras, os experimentos destinados a estimativas de 

coeficientes de herdabilidade (h
2
) necessitam de áreas enormes para experimentação, o 

que torna difícil determinar esse parâmetro (Oliveira & Fernandes, 2001). Em se 

tratando de fruteiras nativas, dispersas em áreas com ação antrópica, a remoção da 

planta ou de partes dela, para uma área experimental, pode comprometer a manutenção 

da espécie em sua área de ocorrência natural. Assim, o cálculo do coeficiente de 
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repetibilidade (r), ao se considerar mais de uma medida no mesmo indivíduo, é uma 

alternativa viável de se estimar h
2
 (Vencovsky, 1973; Falconer, 1981; Cruz et al., 2004).  

Diferentemente da obtenção da estimativa de h que implica, via de regra, na 

realização de cruzamentos dirigidos e avaliação de progênies (Falconer, 1981), a 

obtenção da estimativa de r lança mão das repetições, no caso os frutos, de uma mesma 

planta. 

De acordo com Cruz e Regazzi (2001), o r de uma determinada característica 

pode ser definido de forma estatítica, como a correlação entre as medidas em um 

mesmo indivíduo, cujas mensurações atreladas a uma determinada estrutura ou um 

órgão do mesmo são repetidas no espaço ou no tempo. A estimativa r corresponde a 

parte da variação devida ao genótipo e expressa o valor máximo que o coeficiente de 

herdabilidade pode atingir, pois representa a proporção da variância fenotípica que é 

destinada às diferenças genéticas (Ferreira et al., 1999). 

Valores altos de r para determinada característica indica que é viável predizer o 

valor real do indivíduo utilizando-se de um pequeno número de medições (Cruz & 

Regazzi, 2001) sendo que ocorre, obviamente, o inverso quando o r é baixo. Com isso, 

estudos de repetibilidade possibilita demarcar o número de observações fenotípicas 

fundamentais, em cada planta direcionada à genótipo superior, para que o processo de 

seleção massal seja eficientemente realizado. 

Exemplos de espécies de fruteiras nativas que tiveram estimativas de r aferidas 

incluem bacurizeiro (Farias Neto, 2003), macaubeiro (Manfio et al.,, 2011), cajazeiro 

(Soares, 2005),  açaizeiro e pitangueira (Danner et al., 2010), cupuaçuzeiro (Fonseca et 

al., 1990; Costa et al., 1997). Em se tratando do gênero Passiflora spp., estimativas de r 

já foram aferidas para as características físicas de frutos em maracujazeiro ‘azedo’ 

(Santos et al., 2010). 

Por inexistirem, tanto quanto se sabe, relatos de estimativas de h
2
 e/ou de r 

quanto a características de frutos em maracujzeiro‘do-sono’, os objetivos deste trabalho 

foram o de se determinar a magnitude da repetibilidade e a correlação linear de Pearson 

referente a um montante de dez características físico-químico de frutos, visando a futura 

seleção de matrizes superiores de maracujazeiro ‘do-sono’. 
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Material e Métodos 

 

Material genético vegetal e caracterização físico-química de frutos 

Coletas de frutos de nove plantas-matrizes de maracujazeiro ‘do-sono’ de 

população de ocorrência natural em Vitória da Conquista, BA, foram realizadas. Em 

cada genótipo foram amostrados dez frutos maduros, coletados no chão, pela manhã, 

averiguando-se as seguintes características físico-químicas: peso de fruto (PF), índice de 

conformidade dos frutos (IC, relação DL/DT, onde DL = diâmetro lateral e DT = 

diâmetro transversal), peso da polpa (PP), rendimento da polpa [RP (%) = PF-PC/PF x 

100, onde PC = peso da casca], espessura da casca (EC), potencial de Hidrogênio (pH), 

sólidos solúveis totais (SST), porcentagem de ácido cítrico (% AC), relação SST/%AC 

e número de sementes por fruto (NSF). Dados obtidos de porcentagens foram 

convertidos em arcosen √x/100, conforme Steel et al. (1997). A análise tanto física 

quanto química dos frutos foi realizada no Laboratório de Genética de Plantas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista, 

após despolpamento manual. 

 

Análise de variância (ANAVA) e estimativa do coeficiente de repetibilidade 

Resultados médios das variáveis foram submetidos à análise de variância 

(ANAVA, α = 0,05, sob o delineamento inteiramente casualizado); com vistas a 

determinar a presença de variação genética entre as plantas matrizes, adotando-se o 

modelo Yij = µ + gi+ εij, descrito em Cruz et al.. (2004), em que: Yij = observação 

referente ao caráter do genótipo i na repetição j; µ = média geral; gij = efeito aleatório 

do genótipo i sob a  influência do ambiente permanente (i = 1, 2,...,10) e εij = efeito do 

ambiente temporário associado à medição j no genótipo i (j = 1, 2,...10).  

A ANAVA foi ainda útil enquanto método para se determinar o coeficiente de 

repetibilidade, tendo por base as estimativas dos componentes de variância (r), 

realizadas por meio das esperanças dos quadrados médios, em que r = σ
2

g/σ
2

e + σ
2

g em 

que: σ
2

g = estimativa de variância entre genótipos e σ
2

e = estimativa da variância do erro 

experimental (Cruz et al., 2004). 
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Métodos multivariados e estimativas de coeficiente de repetibilidade 

Os valores de r foram estimados, ainda, com base em matrizes de covariâncias e 

de correlações entre cada par de medições, avaliadas nas diferentes plantas-matrizes; 

por intermédio dos métodos dos componentes principais e da análise estrutural (Cruz, 

2001). O r estimado pelo método dos componentes principais leva em consideração o 

comportamento dos genótipos em apresentar posições cíclicas (Abeywardena, 1972; 

Kendall, 1975). A seu modo, a análise estrutural resulta na média aritmética das 

correlações fenotípicas entre genótipos para cada par de medições (Cruz et al., 2004) e 

foi executado conforme proposto por Mansour et al. (1981). 

 

Cálculo do número de medições 

O número de repetições (n0) necessárias para se predizer, com segurança, as 

estimativas de repetibilidade foi determinado conforme fórmula n0 = R
2
 (1 – r)/(1 – R

2
)r; 

em que r = coeficiente de repetibilidade e R
2
 = porcentagem de certeza de predição do 

número de repetições [R
2
 = n.r/1 + r(n-1)]; conforme método descrito por Cruz et al. 

(2004). 

A escala de valores de n0 do conjunto das características foi correlacionada com 

a escala de valores de porcentagem do coeficiente de variação para estas mesmas 

características, no intuito de determinar se há grau de associação entre a magnitude do 

CV com r. 

 

Correlação linear de Pearson 

Estimativas de correlação linear de Pearson (α = 0,05) entre todos os pares de 

características foram realizadas. 

Todos as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa 

computacional GENES (Cruz, 2006). 

 

Resultados 

 

ANAVA 

Os genótipos diferiram significativamente (p < 0,01) com relação a todos os 

caracteres avaliados (Tabela 1). Ainda que a amostra de plantas-matrizes seja pequena a 
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existência de variabilidade genética na população de maracujazeiros ‘do-sono’ em 

Vitória da Conquista permite antever a possibilidade de selecionar genótipos superiores. 

De modo geral, os valores médios estimados para a maioria dos caracteres foram 

próximos àqueles descritos nos dois únicos trabalhos reportados na literatura quanto a 

caracterização físico-química de fruto de maracujazeiro ‘do-sono’. Os frutos exibiram 

PF médio de 49,95g, próximo aquele aferido por Santos (2006), de 47,26 g e inferior a 

53,08g, obtido por Cardoso-Silva et al.. (2007). A seu modo, SST médio dos frutos 

relatado nesta pesquisa foi de 16,23; similar ao obtido no estudo de Santos (2006), de 

16,8 e superior a 11,49, obtido por Cardoso-Silva (2007). 

 

Tabela 1. Resultados médios para características de peso do fruto (PF), índice de conformidade de frutos (IC), peso da 

polpa (PP), rendimento da polpa (RP), espessura da casca (EC), potencial de hidrogênio (pH), sólidos solúveis totais 

(SST), %ácido cítrico (%AC), SST/AC e número de sementes por fruto (NSF) provenientes de nove matrizes de 

maracujazeiro-do-sono. Vitória da Conquista-BA. 2011. 

Matriz PF IC PP RP
[5]

 EC pH SST %AC
[5]

  SST/AC NSF 

P-M1
[1]

 60,21b
[4]

 1,11d 34,45b 0,85b 3,61b 3,28c 16,4b 0,15b 7,13b 185a 

P-M2 30,46d 1.12d 15,88c 0,81c 3,27b 3,49b 16,13b 0,16b 6,71b 147b 

P-M3 49,05c 1,34b 29,78b 0,88b 2,90c 3,67a 17,99a 0,16b 7,25b 186a 

P-M4 70,05ª 1.13d 42,09a 0,88b 3,62b 3,37c 16,56b 0,16b 6,66b 195a 

P-M5 51,31c 1,23c 27,34b 0,82c 2,57c 3,02d 17,60a 0,16b 6,85b 192a 

P-M6 42,37c 1,14d 21,33c 0,78d 2,34c 3,12d 14,13c 0,14b 6,94b 127b 

P-M7 48,02c 1,19c 32,20b 0,95ª 2,56c 2,96d 17,43a 0,17a 6,09b 207a 

P-M8 39,15d 1,3b 22,47c 0,86b 3,27b 3,38c 16,16b 0,13c 10,21a 182a 

P-M9 58,94b 1,42ª 28,02b 0,75d 5,85ª 3,04d 13,67c 0,12c 9,03a 180a 

           

X
[2]

 49,95 1,22 28,17 0,84 3,33 3,26 16,23 0,15 7,43 178 

CV(%)
[3]

 19,75 7,64 24,25 6,56 21,36 4,32 9,93 7,89 19,20 28,84 

Obs: [1] Plantas-matriz; [2] Média geral; [3] Coeficiente de variação, em porcentagem; [4] Médias seguidas de letras minúsculas 

diferentes, na mesma coluna, diferem significativamente entre si, a p ≤ 0,05 de acordo com o teste de Scott-Knott; [5] dados 

transformados em arc sen√x/100. 

 

 

Os coeficientes de variação (CV), para as diferentes características, 

apresentaram um gradiente quanto a sua magnitude (Tabela 1), oscilando de 4,32% (pH) 

até 28,84% (NSF). Comparando os valores destes CVs da pesquisa com os reportados 

na literatura para o maracujazeiro ‘do-sono’, detectam-se gradientes similares de CV 

para algumas características. Em estudo desenvolvido por Cardoso-Silva et al. (2007) 

verificou valores de CV que variavam de 3,87% (IC) a 22,06% (PP). Já na pesquisa de 
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Santos foi encontrados valores de CV que foram distribuídos de 1,15% (AT) a 31,71% 

(NSF). Em linhas gerais, variáveis de natureza química (pH, %AC e SST) e/ou que 

resultem do cálculo de um índice, que leva em consideração a razão entre duas outras 

variáveis (RP e IC) apresentaram CV de valores inferiores a 10%. Já aquelas variáveis 

que expressam medida, pesagem e contagem (EC, PF, PP e NSF) apresentaram valores 

de CV próximos ou superiores a 20%%. 

 Por fim, salienta-se que as plantas formadas de estacas dos genótipos PM-1 à 

PM-9 foram depositadas na Coleção de Germoplasma de Passiflora da UESB (Vitória 

da Conquista-BA) para pesquisas futuras. 

 

 

Correlação linear de Pearson 

As estimativas de rP entre as características físico-químicos de frutos de 

maracujazeiro ‘do-sono’ foram, na maioria, não significativas (Tabela 2). 

 

         

Tabela 2. Valores das estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson entre os caracteres peso de fruto 

(PF), índice de conformidade (IC), peso de polpa (PP), rendimento de polpa (RP), espessura de casca (EC), pH, 

sólidos solúveis totais (SST), % acido cítrico, SST/AC, número de sementes por fruto (NSF) avaliados em nove 

plantas-matrizes de maracujazeiro ‘do-sono’ (Passiflora setacea DC) em Vitória da Conquista, Bahia. 2011. 

Característica IC PP RP EC pH SST %ÁC SST/AC NSF 

PF 0,07
ns

 0,93** 0,21* 0,35** -0,18
ns

 0,12
ns

 0,07
ns

 -0,01
ns

 0,57** 

IC  -0,01
ns

 -0,12
ns

 0,34** -0,05
ns

 -0,10
ns

 -0,30** 0,31** 0,23* 

PP   0,54** 0,13
ns

 -0,08
ns

 0,27* 0,21
ns

 -0,07
ns

 0,65** 

RP    -0,39** 0,13
ns

 0,41** 0,33** -0,13
ns

 0,46** 

EC     -0,08
ns

 -0,30* -0,41** 0,29** 0,09
ns

 

Ph      0,19
ns

 -0,07
ns

 0,15
ns

 -0,08
ns 

BRIX       0,47** -0,02
ns

 0,27
ns

 

%AC        -0,86** 0,08
ns

 

NSF         0,08
ns

 

**Significativo a 1%; * Significativo a 5%; 
ns

 Não significativo. 

 

As estimativas de rP, em melhoramento genético, são úteis quando determinado 

caráter de interesse é de difícil avaliação. Nessa situação, o processo de seleção torna-se 

mais simples se esse caráter apresentar rP positiva e elevada com outra de fácil 

mensuração. As características PP, RP, EC e NSF apresentaram rP positivas e 

significativas com PF, notadamente a rP entre PP x PF (0,93). Esses resultados indicam 
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que frutos grandes poderão ser utilizados na seleção indireta de plantas com maior peso 

de polpa, característica esse de interesse na indústria de sucos de frutas (Santos et al, 

2009). 

A relação entre SST/%AC, apresentou rP = -0,86 com a característica %AC 

sendo esta relação de fundamental importancia na definição de sabor dos frutos, 

indicando que frutos de melhor paladar serão mais facilmente selecionados com base na 

redução de %AC. Resultados similares foram detectados por Morgado et al. (2010), ao 

se trabalhar com o maracujazeiro ‘amarelo’. 

 

ANAVA e a estimativa de coeficiente de repetibilidade 

 A maioria das características estudadas apresentou σ
2

g > σ
2

e e, portanto, valores 

de r > 0,5 (0,85 ≤ r ≤ 0,98) (Tabela 3), com exceção de duas características (pH e % 

AC) cujas σ
2

e que, por alcançarem valores maiores que σ
2

g, tem r < 0,5 (~0,00 ≤ r ≤ 

0,15); o que evidencia maior influência ambiental e com isso não devem ser utilizados 

para seleção em trabalhos de melhoramento. Resultado semelhante foi observado foi 

realizado por Soares (2005) ao avaliar características relacionadas ao fruto de cajazeira. 
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TABELA 3. Valores das estimativas de variância genética (V
2

g) e ambiental (V
2
e), coeficiente de repetibilidade {r

[1]
} e porcentagem de 

certeza de predição do número de repetições {R
2[2]

} para peso do fruto (PF), índice de conformidade de frutos (IC), peso da polpa (PP), 

rendimento da polpa (RP), espessura da casca (EC), potencial de Hidrogênio (pH), sólidos solúveis totais (SST), % ácido cítrico (% AC), 

relação SST/% AC e número de sementes por fruto (NSF). Vitória da Conquista, BA. 2011. 

Caracteres V
2

g V
2

e Anova Componentes principais Análise estrutural 

    Covariância Correlação Covariância Correlação 

PF 839,60 69,68 0,92
[1]

 (99,17)
[2] 0,93

[1]
 (99,33)

[2] 0,93
[1]

 (99,34)
[2] 0,92

[1]
 (99,23)

[2] 0,93
[1]

 (99,33)
[2]

 

IC 0,37 0,02 0,95 (99,49) 0,95 (99,54) 0,96 (99,58) 0,95 (99,52) 0,95 (99,55) 

PP 292,97 35,33 0,89 (98,80) 0,91 (99,08) 0,91 (99,05) 0,89 (98,85) 0,91 (99,04) 

RP 0,19 0,01 0,95 (99,48) 0,95 (99,52) 0,95 (99,51) 0,95 (99,48) 0,95 (99,48) 

EC 3,06 0,39 0,88 (98,73) 0,89 (98,88) 0,90 (99,01) 0,88 (98,71) 0,90 (98,99) 

pH 2,09 11,38 0,15 (64,78) 0,76 (96,95) 0,89 (98,78) 0,15 (64,80) 0,76 (97,08) 

SST 77,70 1,13 0,98 (99,85) 0,98 (99,87) 0,98 (99,86) 0,98 (99,85) 0,98 (99,86) 

% AC -0,03 4,01 -0,006 (-7,00) 0,99 (99,98) 0,89 (98,84) -0,006 (-7,01) 0,73 (96,52) 

SST/AC 13,35 0,40 0,97 (99,70) 0,97 (99,75) 0,97 (99,77) 0,97 (99,70) 0,97 (99,77) 

NSF 8829,26 1460,59 0,85 (98,37) 0,85 (98,38) 0,85 (98,40) 0,84 (98,24) 0,85 (98,38) 

 

PPGGBC



108 

 

Métodos multivariados e estimativas de coeficiente de repetibilidade 

Estimativas de r obtidas pelos métodos dos componentes principais e análise estrutural 

são apresentadas na Tabela 3. A exceção dos caracteres pH e % AC, houve concordância 

muito grande entre os valores dos r obtidos pelos diversificados métodos, conferindo-lhes 

maior confiabilidade. No entanto, os valores de r obtidos pelo método da ANAVA foram 

menores do que as estimativas obtidas pelos dois outros métodos. Em estudos de 

repetibilidade realizados com seringueira (Vasconcellos et al., 1985), Pinus (Cornacchia et 

al., 1995), aceroleira (Lopes et al., 2001) e mesmo com espécies do gênero Passiflora 

(Negreiros, 2006; Santos et al., 2010; Neves et al., 2010), detectou-se que o coeficiente de 

repetibilidade, obtidos pelo método da ANAVA, são menores ou iguais àqueles obtidos pelos 

demais métodos. E, adicionalmente, o método dos componentes principais resulta em 

estimativas sempre superiores ou iguais às oriundas de outros métodos. No presente trabalho, 

as estimativas de r observadas para os métodos de componentes principais e análise estrutural 

foram muito similares, a exceção das variáveis pH e % AC (Tabela 3). Segundo Cruz et al. 

(2004), a diferença entre as técnicas está basicamente atribuída a base conceitual. 

A grande maioria das características apresentou valores de r altos [0,91 (EC) ≤ r ≤ 

0,98 (SST)], indicando regularidade entre as medições dos frutos numa mesma planta. Paras 

as características pH e % AC, contudo, seus r foram negativos e baixos, para todos os 

métodos utilizados; destancando com isso a baixa regularidade de repetição dessas variáveis 

estudadas. Segundo Filho et al. (2004), estimativas negativas de r estão associadas com 

estimativa negativa de σ
2

g. Deve-se, nesses casos, interpretá-lo como nulo, sem repetibilidade. 

 Inexistem, tanto quanto se sabe, relatos de estimativas de h
2
 e/ou de r quanto a 

características de frutos em maracujazeiro‘do-sono’, bem como de qualquer outra espécie de 

Passiflora spp. nativa. 

 

Cálculo do número de medições 

Valor elevado de r para uma dada característica permite antever possível predição, 

com um número relativamente pequeno de medições, do valor genético real do indivíduo 

(Cornacchia et al., 1995). Observa-se que, para as variáveis SST, SST/AC, IC, RP, PF, PP, 

EC, % AC, pH e NSF, foram estimados n0 oscilando de 1 a 16 medições, para obter predições 

do valor real com confiabilidade em torno de 99% (Tabela 4). As estimativas do número de 

medições necessárias foram realizadas a partir dos r estimados pelo método dos componentes 

principais, baseado na matriz de covariância. Este método foi escolhido por apresentar as 

melhores estimativas de r dentre os demais métodos utilizados. 
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TABELA 4. Valores das estimativas de repetibilidade (n0) pelo método de componentes 

principais (covariância) e número de medições, associado a vários coeficientes de 

determinação (R
2
), para peso do fruto (PF), índice de conformidade de frutos (IC), peso da 

polpa (PP), rendimento da polpa (RP), espessura da casca (EC), potencial de Hidrogênio (pH), 

SST, porcentagem de ácido cítrico (% AC), relação SST/% AC e número de sementes por fruto 

(NSF). Vitória da Conquista, Bahia, BA. 2011. 

Característica Repetibilidade n0 (R
2
 = 0,90)

 
n0 (R

2
 = 0,95) n0 (R

2
 = 0,99) 

PF 0,93 1,0 1,0 6,0 

IC  0,95 0,37 0,78 4,0 

PP 0,91 0,86 2,0 9,0 

RP 0,95 0,44 1,0 5,0 

EC 0,89 0,89 2,0 10,0 

pH 0,76 1,0 2,0 12,0 

SST 0,98 0,11 0,24 1,0 

% AC 0,99 1,0 2,0 11,0 

SST/AC 0,97 0,20 0,43 2,0 

NSF 0,85 1,0 3,0 16,0 

 

Para uma seleção efetiva empregando os caracteres PF e % AC, o número desejáveis 

de medições deve ser de, no mínimo, seis e 12 frutos, respectivamente. Assim, tanto para as 

características físicas quanto para as características físico-químicas do fruto, o número de 

frutos ideal pode ser obtido sem muito dispêndio. 

 

Discussão 

 

Independente do método (ANAVA ou métodos multivariados), estimar r a partir de 

frutos de plantas-matrizes de uma fruteira nativa, dispersas geograficamente, pode suscitar o 

questionamento acerca da falta do controle ambiental. Ou seja, se ANAVA e métodos 

multivariados fazem uso das observações para se calcular o r, maiores níveis de coeficientes 

de variação em estudos de repetibilidade de características de fruteiras nativas poderia 

comprometer os resultados encontrados. 

Por conta disso, averiguou-se na literatura os valores de CV, para as mesmas 

características estudadas neste trabalho, em diferentes experimentos agrícolas controlados 

(Pio et al., 2003; Abreu et al., 2009; Medeiros et al., 2009) para maracujazeiro ‘amarelo’. Não 

foi obviamente encontrado dados para maracujazeiro ‘do-sono’, já que não existem relatos 
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sobre caracterização físico-química de frutos desta espécie em condições rígidas de irrigação, 

adubação, etc. Os limiares inferiores e superiores para as características de frutos foram para 

PF (14,3 < x <20,3); IC (4,3 < x < 8,6), PP (x < 32,26% < 35,42), RP (x < 8,2), EC (7,4 < 

14,73 < x), pH (3,39 < x < 5,1), SST (5,53 < x < 12,76), AT (x < 10,29 < 14,86), SST/AC 

(12,76 < 13,7 < x) e NSF (27,04 < x < 31,44), sendo ‘x’ a posição do resultado médio desta 

variável, obtida na presente pesquisa. 

Em somente duas (EC e SST/AC) das dez características avaliadas, os CVs do 

presente trabalho, em condições ambientais não-controladas (i.e., sem irrigação, adubação e 

aplicação de defensivos agrícolas) foram superior aos resultados de pesquisas com 

caracterização-físico química de frutos de maracujazeiro 'amarelo', conduzidos em condições 

controladas (Pio, 2003, Abreu, 2009 e Medeiros, 2009). Em três (PP, RP e AT) das variáveis, 

inclusive, a magnitude de seus respectivos CVs no presente trabalho foram inferiores aos 

reportados para as mesmas características mensuradas em condições experimentais 

controladas para maracujazeiro ‘amarelo’. 

Ainda que a comparação esteja sendo realizada entre duas espécies distintas, 

pertencentes aos mesmo gênero, pode-se sugerir que as condições ambientes não-controláveis 

do presente estudo resultou CVs dos resultados médios, para a maioria das características 

físico-químicas mensuradas, dentro de uma faixa aguardada de gradientes de CVs, caso o 

presente ensaio fosse montado em condições sob rígido controle ambiental. 

 

Cálculo do número de medições 

A rP entre os valores do n0 e do coeficiente de variação CV (%), para o conjunto de 

todas características, foi calculada (rP = 0,33; p-value = 0,34). Ainda que a característica 

físico-química que apresentou maior valor de CV (NSF), na ordem de 28,84% foi a mesma 

que apresentou o maior n0, a lógica da manutenção da associação entre a grandeza do CV de 

uma dada característica e do número de repetições para a predição do valor real da medida 

não é mantida. Isso fica patente ao se avaliar a característica pH, que apresentou 4,32% de CV 

e estimativa de 12 frutos de n0. Em se tratando especificamente de pH possivelmente esta 

incongruência não decorra de um maior efeito micro-ambiental entre frutos de uma mesma 

planta, por conta de sombreamento ou algo assim mas, sim, possivelmente, pela existência 

intrínseca de um curto intervalo de dispersão fenotípica da característica nas plantas. Ou seja, 

qualquer flutuação ambiental entre frutos de uma mesma planta passa a ser maior do que entre 

plantas. 
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Magnitude do r e métodos de pré-melhoramento em fruteiras nativas 

As características físico-químicas estudadas no presente trabalho, isoladas ou 

conjuntamente, poderão contribuir para a identificação, seleção e propagação de indivíduos 

superiores voltados a tamanho e sabor de frutos em maracujazeiro ‘do-sono’. Elevada 

magnitude de r para uma determinada característica, de acordo Vencovsky (1973), pode ser 

empregada como parâmetro em métodos de melhoramento, já que mede a capacidade de 

repetição da expressão da característica. Para o presente trabalho, se adotarmos como 

satisfatório r ≥ 0,90, tem-se que as características PF, IC, PP, RP, SST, % AC e SST/%AC 

podem ser empregadas em (pré-)melhoramento genético de maracujazeiro ‘do-sono’, em 

ações como seleção massal, por exemplo. 

A seu modo, para Soares (2005), devem ser priorizados em trabalhos de seleção as 

características que apresentem elevados valores de repetibilidade e que apresentem, 

concomitantemente, R
2
 > 98%. No presente estudo atendem a esse duplo quesito todas as 

características supra-citadas. Esses caracteres, isolados ou combinados, podem contribuir para 

a síntese e seleção de genótipos superiores de maracujazeiros ‘do-sono’ voltados para a 

produtividade. 

 

Conclusões 

1. A ocorrência de variabilidade genética entre as matrizes avaliadas indica a possibilidade de 

seleção de plantas superiores. 

2. Não são constatadas grandes diferenças entre as estimativas de repetibilidade oriundas do 

método da Anova e pelas demais metodologias. 

3. A seleção baseada em um a dezesseis medições dos caracteres peso do fruto, índice de 

conformidade, peso de polpa, rendimento de polpa, espessura da casca, brix, SST/AC, 

%Ácido Cítrico, pH, NSF, permite predizer o valor real dos indivíduos com nível de certeza 

de 0,95, indicando a eficiência da seleção massal para esses caracteres. 

4. Maior rendimento de polpa pode ser selecionado de forma indireta com base na menor 

espessura da casca. 
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

Resultados sobre a diversidade genética e o nível de diferenciação genética da espécie 

geram informações importantes para a conservação ex situ de maracujazeiro ‘do-sono’ 

sugerindo coletas de sementes do maior número possível de populações com intuito de uma 

maior amostragem do genoma ser contemplado visto às populações apresentarem altos 

valores de diferenciação. Além destes fatores genéticos explicados, é importante a 

manutenção destes exemplares em bancos de germoplasma, já que por constituirem 

populações dispostas em áreas privadas ou próximo de estradas, com diferentes graus de 

antropomorfização, encontram-se desprotegidas pelas políticas conservacionistas. 

A estratégia de amplificação cruzada e caracterização de locus microssatélites em  

Passiflora setacea foi eficiente disponibilizando um conjunto de marcadores polimórficos que 

poderá ser explorada com sucesso em estudos direcionados para conservação e pré-

melhoramento 

As populações de maracujazeiro ‘do-sono’ podem ser influenciadas pelas condições 

ecogeográficas onde se encontram, sugerindo que exista um processo adaptativo atuando 

sobre as variações ambientais nessas populações. Além disso, podem-se sugerir para a 

prospecção as plantas oriundas de Vitória da Conquista e Piripá sendo adequados para a 

indústria, principalmente, no que tange caracters de rendimento de polpa e teor de sólidos 

solúveis totais. 

As estimativas de repetibilidade obtidas de diferentes métodos foi muito semelhante 

evidenciando a confiabilidade da mesma, sendo que na seleção de plantas, são necessários 

dezesseis medições dos caracteres peso do fruto, índice de conformidade, peso de polpa, 

rendimento de polpa, espessura da casca, brix, SST/AC, %Ácido Cítrico, pH, NSF, 

permitindo predizer o valor real dos indivíduos com nível de certeza de 95%. 
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