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O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. No ano de 2013, foram cultivados 58.089 

hectares da cultura, com uma produção aproximada de 838.244 toneladas de frutos. As espécies 

mais cultivadas são o maracujá amarelo, que ocupa a maioria dos pomares comerciais, e o 

maracujá doce, que tem alcançado o triplo do valor do maracujá amarelo nos mercados. O sabor 

exótico dos frutos do maracujá doce é atrativo para o consumo humano, seja in natura seja na 

forma de produtos processados, e devido ao seu alto valor comercial, é desejável cultivá-lo em 

maior escala. Nosso grupo construiu um mapa genético de ligação de maracujá doce com base 

em marcadores AFLP, SSR, SNP, M-AFLP e RGA, o qual foi gerado para descoberta de 

associações entre genótipos e fenótipos de interesse. A população de mapeamento utilizada para 

a construção deste mapa foi posteriormente experimentada em campo, e as análises indicaram os 

30 melhores genótipos para os critérios de conteúdo de polpa e espessura de casca. Para avançar 

e sugerir uma estratégia de seleção visando a geração de uma população melhorada de maracujá 

doce é preciso reavaliar o comportamento relativo aos genótipos indicados como superiores. 

Assim, a população do presente estudo é  constituída pelos 30 genótipos previamente 

selecionados e os genitores SV3 e 2(12). O experimento foi conduzido na área experimental do 

Departamento de Genética da ESALQ-USP (Anhumas-SP) no período de janeiro de 2013 a abril 

de 2014. Foram avaliados os seguintes caracteres relativos à qualidade de frutos: peso (PF), 

diâmetro (DF), peso da casca (PC), comprimento (CF), espessura da casca (EC), teor de sólidos 

solúveis (SST), peso da polpa (PP) e porcentagem de polpa (PorcP). Diferentes estruturas de 

variâncias e covariâncias para a matriz dos resíduos foram testadas a partir do ajuste dos dados 

de cada caráter, e aquela que forneceu maiores informações e conseguiu explicar de maneira 

mais apropriada a variação dos dados foi selecionada. Elevada variação entre os genótipos foi 

observada com base nas análises  exploratórias prévias e, principalmente, na ANOVA dos 

caracteres. Além disso, com base nas estimativas da correlação de Pearson, observou-se uma 

tendência linear positiva entre os caracteres: PF e PC (0,96), PF e EC (0,59), PF e DF (0,86), DF 

e PC (0,85), PF e CF (0,82), SST e PorcP (0,80), CF e PC (0,79), PF e PP (0,76), DF e CF 

(0,73), CF e PP (0,67), EC e PC (0,67), DF e PP (0,62), PC e PP (0,59), e DF e EC (0,56). A 

partir da variação e correlação observadas entre os caracteres é evidente a necessidade de 

aprofundar os estudos e obter novos dados fenotípicos, visando aumentar a qualidade do fruto 

para fins de seleção.  

Palavras-chave: Passiflora alata; seleção genotípica; análise fenotípica.  

Apoio financeiro: FAPESP. 

 


