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QUALIDADE DE FRUTOS DE MARACUJAZEIROS SOB EFEITO DO VÍRUS 

DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS  

 

 

RESUMO – Com o avanço das fronteiras agrícolas no Brasil é comum ocorrer 

a convivência de pomares de maracujazeiro com outras culturas que atuam como 

hospedeiras de vetores de doenças. O presente trabalho foi conduzido objetivando 

relatar a introdução do vírus do endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-borne 

mosaic virus – CABMV) em Jataí – GO, bem como descrever a sintomatologia em 

folhas e frutos, além disso, avaliar a qualidade de frutos de maracujazeiro sob a 

ausência e presença do vírus. Foi apresentado um relato do vírus do endurecimento 

dos frutos em Jataí, detalhando o ocorrido e apresentando os principais sintomas. 

Para avaliar a influência do vírus do endurecimento na qualidade de frutos realizou-se 

as análises das características físicas e químicas de frutos e polpa de um genótipo de 

maracujazeiro-azedo e de uma cultivar comercial de maracujazeiro-azedo (FB 200). 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

repetições. Os frutos foram colhidos em duas safras, uma sem a incidência do vírus e 

outra com o vírus, e avaliados quanto às características físicas e químicas dos frutos. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância e de correlação. A análise 

sorológica confirmou que 100% das plantas estavam infectadas pelo CABMV. O vírus 

do endurecimento afetou a qualidade de frutos de maracujazeiros. 

  

 

Palavras-chave: Cowpea aphid-borne mosaic virus, FB 200, Passiflora edulis, 

Potyvirus. 
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FRUIT QUALITY OF PASSION FRUIT AFFECTED WITH PASSION FRUIT 

WOODINESS DISEASE 

 

SUMMARY - With the advancement of agricultural frontiers in Brazil, it is 

common to occur the passion fruit orchards coexistence with other crops that act as 

hosts of disease vectors. The aim of this study was to report the introduction of the 

passion fruit woodiness disease (Cowpea aphid-borne mosaic virus - CABMV) in Jataí 

– GO, as well as to describe the symptoms in leaves and fruits, besides to evaluate 

the fruit production and quality of passion fruit with and without the virus. A report of 

the passion fruit woodiness disease in Jataí was presented, detailing the occurrence 

and presenting the main symptoms. In order to determine the influence of passion fruit 

woodiness disease on fruit quality, the physical and chemical characteristics of fruit 

and pulp of a genotype of sour passion fruit and a commercial cultivar of sour passion 

fruit (FB 200) were evaluated. The experimental design was randomized blocks with 

five replications. The fruits were harvested in two crop seasons, one with and other 

without the virus, and evaluated for physical and chemical characteristics. The results 

were submitted to analysis of variance and correlation. Serological analysis confirmed 

that 100% of the plants were infected with CABMV. The passion fruit woodiness 

disease affects directly the fruit quality. 

 

 

Keywords: Cowpea aphid-borne mosaic virus, FB 200, Passiflora edulis, Potyvirus. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

O maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis) é uma das espécies de maior 

importância econômica por ser a espécie mais plantada e comercializada (VIANNA-

SILVA et al., 2010), sendo que corresponde a cerca de 95% dos pomares brasileiros 

por possuir alta produtividade, bom rendimento de suco e devido à qualidade dos 

frutos (MELETTI, 2011). A produção de frutos tem duas principais finalidades, o 

consumo in natura e o processamento de sucos, na qual a polpa proveniente do 

processamento tem como destino o preparo de diversos produtos, tais como bebidas 

mistas, xaropes, geleias, laticínios, sorvetes e enlatados (SANTOS et al., 2017). 

O tamanho, o formato e o peso de frutos de maracujazeiro, além do número de 

sementes por fruto, pode variar, pois, estes fatores podem estar relacionados com a 

forma de polinização das flores (ATAÍDE et al., 2012). Por ser comum a falta de 

uniformidade dos frutos desta espécie, faz-se necessário o surgimento de novos 

cultivares comerciais (KRAUSE et al., 2012). Dentre esses destacam-se o cultivar FB 

200 da série FB, da Flora Brasil, que é muito utilizado no mercado in natura (MELETTI 

et al., 2005). 

Para o consumo in natura de frutos, é preferível que estes sejam maiores e 

possuam boa aparência e para a indústria de sucos é importante que os frutos 

apresentem alto rendimento de polpa e maior teor de sólidos solúveis (AGUIAR et al., 

2015). A avaliação de qualidade destes frutos pelos consumidores é feita 

basicamentepela aparência dos mesmos, além do sabor e do aroma, motivo pelo qual 

se faz necessário o estudo das características físicas e químicas dos frutos (ABREU 

et al., 2009).  

A produtividade e qualidade de frutos é reduzida devido à ocorrência de 

doenças, sendo que o principal entrave para a cultura do maracujazeiro é o CABMV 

(BERTANI et al., 2019). Os frutos acometidos com o CABMV apresentam 
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deformações, tamanho reduzido e o pericarpo espesso e endurecido, fazendo com 

que estes frutos não apresentem valor comercial (FREITAS et al., 2015). 

 

1.2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

1.2.1. O maracujazeiro   

 

A planta de maracujazeiro, pertencente à Família Passifloraceae e ao gênero 

Passiflora, caracteriza-se por ser nativa da América Tropical e Subtropical e possui 

aproximadamente 580 espécies no mundo (COELHO et al., 2010), no qual estima-se 

que cerca de 150 destas espécies sejam nativas do Brasil, dentre elas a espécie 

Passiflora edulis (LIMA et al., 2011). Estima-se que 90% das espécies sejam nativas 

das Américas e que a maioria delas se encontrem no Brasil, devido às condições 

edafoclimáticas do país (CHAGAS et al., 2016). 

As plantas de maracujazeiro são trepadeiras herbáceas ou lenhosas, perenes, 

apresentam crescimento contínuo, com caule cilíndrico, angular ou sub-angular e suas 

flores são características do gênero, com colorações diversas (MEZZONATO-PIRES, 

2018; SOARES et al., 2011). Os frutos são variáveis no que diz respeito à forma, 

tamanho e cor e possuem em seu interior uma polpa mucilaginosa e ácida em forma 

de arilo rica em pectina e reguladores vegetais que envolve as sementes (MARTINS 

et al., 2010). 

Dentre as espécies nativas do Brasil, a P. edulis, também conhecida como 

maracujá-amarelo, maracujá-do-mato, ou maracujá-roxo e nativa do Brasil, é a 

principal espécie utilizada na produção comercial (LIMA et al., 2011; MELETTI, 2011). 

O maracujazeiro-azedo corresponde à 95% dos pomares comerciais do país 

(GAGLIANONE et al., 2010; SOUZA et al., 2010), sendo cultivado praticamente em 

todos os estados do território nacional e ocupando uma área de aproximadamente 51 

mil hectares (REIS et al., 2018). 

Apesar do Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de maracujá (KOETZ 

et al., 2010), o cultivo comercial de maracujazeiro no território brasileiro é 

relativamente novo quando comparado à outras culturas com tradição de cultivo, 

sendo que a expansão dos pomares comerciais desta frutífera vem aumentando 

desde a década de 90, obtendo um lugar de destaque na produção de frutas tropicais 
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por ser uma alternativa às pequenas propriedades, além de apresentar retorno 

financeiro rápido (MELETTI, 2011). 

Suas plantas apresentam crescimento contínuo, produzindo flores e frutos 

praticamente o ano todo (MATTAR et al., 2017) e do ponto de vista econômico esta é 

a principal espécie comercial, devido à alta qualidade dos frutos e maior rendimento 

de polpa (ZERAIK et al., 2010). O ciclo fenológico reprodutivo das plantas de 

maracujazeiro-azedo gira em torno de 43 a 59 dias, sendo que em condições de altas 

temperaturas o período entre surgimento das gemas florais até o completo 

amadurecimento dos frutos tende a diminuir, ficando em torno de 44 dias (SOUZA et 

al., 2012). 

Os frutos são comercializados para indústrias de processamento de suco e no 

mercado de frutos in natura, além disso, a espécie apresenta valor medicinal através 

das folhas e as sementes resultantes do processamento da polpa são utilizadas na 

suplementação de bovinos e aves (LOPES et al., 2010; ATAÍDE et al., 2012). 

A cultura do maracujazeiro possui importância econômica por gerar 

aproximadamente três a quatro empregos por hectare, de forma direta e em vários 

ramos da cadeia produtiva ocupa em torno de sete a oito pessoas (MELETTI, 2011), 

e por conta disto, a produção de maracujá possui um grande apelo social, pois está 

diretamente relacionada com a agricultura familiar (KOETZ et al., 2010). Pequenos 

produtores que tiveram prejuízos com outras culturas optam pela produção desta 

cultura pelo retorno financeiro rápido, tendo em vista que outras espécies frutíferas 

levam anos para começarem a produzir, sendo estes os principais responsáveis pelo 

aumento dos pomares comerciais (MELETTI, 2011). 

O maracujazeiro-azedo possui uma diversidade de cultivares comerciais 

obtidas através do melhoramento genético que buscam aumentar a qualidade e 

uniformidade de frutos afim de atender as exigências do mercado consumidor, pois a 

falta de padronização dos frutos é um dos maiores problemas desta cultura no Brasil 

(ABREU et al., 2009; KOETZ et al., 2010). O híbrido FB 200 (Flora Brasil) é uma 

dessas cultivares comerciais que tem como finalidade o alto vigor, frutos grandes e 

ovalados e são destinados ao mercado in natura e a indústria de suco, além de 

apresentarem boa coloração da polpa, alto rendimento de suco e teor de açúcar 

(BORGES et al., 2005). 
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1.2.2. Qualidade de frutos 

 

A qualidade de frutos é determinada por meio da avaliação das características 

físicas e químicas de um fruto e seu estudo permite a agregação de valor aos mesmos 

(CHAVES NETO, 2019). Os frutos de maracujazeiro possuem dois destinos: a 

indústria, para a extração da polpa para a fabricação de sucos e o consumo in natura, 

sendo que o conhecimento da qualidade de frutos possibilita identificar frutos que 

atendam as exigências de cada mercado consumidor (SANTOS et al., 2017; 

BOTELHO et al., 2017). 

Para o processamento de suco, os frutos necessitam apresentar casca fina, 

alto rendimento de polpa, alto teor de sólidos solúveis e acidez elevada, afim de 

garantir a vida útil após o processamento (KOETZ et al., 2010). Para o consumo in 

natura o diâmetro e o comprimento dos frutos são muito importantes, pois, o 

consumidor dá preferência aos frutos maiores (ZACCHEO et al., 2012).  O diâmetro 

desses frutos pode ser medido com o fruto ainda na planta matriz, tornando esta uma 

das características mais importantes para a seleção de frutos (CHAGAS et al., 2016). 

A classificação comercial dos frutos é feita com base no diâmetro (KRAUSE et al., 

2012). 

Um dos critérios mais utilizados pelos consumidores de frutos para avaliar sua 

qualidade é a aparência, sendo que é dada preferência à frutos com boas 

características internas e externas, dentre elas o sabor, rendimento de suco, cor, 

tamanho e a falta de imperfeições na casca. Na indústria de sucos é preferível 

coloração amarelo-dourada da polpa e para frutos in natura a coloração amarela da 

casca (SALAZAR et al., 2015). 

Outra característica desejada é o alto teor de sólidos solúveis que é a 

porcentagem em peso de sólidos capazes de serem dissolvidos em água, ou seja, 

são os açúcares, as vitaminas C, vitaminas B, ácidos orgânicos e outros, e influenciam 

no rendimento industrial dos frutos sendo que quanto maior o teor de sólidos solúveis, 

menor serão os custos da produção de polpa (KOETZ et al., 2010; KRAUSE et al. 

2012).  

Os sólidos solúveis são muito utilizados como índice de maturidade para 

diversas frutas, sendo que esses sólidos são utilizados como índice de maturidade 

para diversas frutas. De acordo com Alves et al. (2012), na maioria dos frutos o teor 
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de vitamina C tende a reduzir com o início do período de maturação, assim como a 

acidez titulável ao mesmo tempo que o teor de sólidos solúveis aumenta. 

O ratio estabelece a relação entre sólidos solúveis totais e a acidez titulável, e 

quanto maior o seu valor mais agradável será o suco ou a polpa, pois isso indica que 

a acidez é baixa ou que os sólidos solúveis totais são altos (GRECO et al., 2014). O 

teor de vitamina C nos frutos de maracujá tende a diminuir no período final do 

amadurecimento, pois é nesse período que os ácidos são utilizados como fonte de 

substrato para a respiração dos frutos (ALVES et al., 2012). 

Quando se avalia a característica espessura de casca, o mercado de frutas 

frescas, prefere-se que esta seja mais grossa para evitar danos durante o transporte 

dos frutos (KRAUSE et al., 2012), no entanto, frutos com menor espessura de casca 

conferem maior rendimento de polpa, que é um indicativo da qualidade de frutos 

(CHAGAS et al., 2016). Um fruto de qualidade atende às características exigidas pelos 

mercados consumidores, entretanto, muitos fatores afetam a produtividade e 

qualidade de frutos, tais como: temperatura, precipitação, manejo cultural, incidência 

de pragas e doenças (HAFLE et al., 2009). 

A cultura do maracujazeiro sofre perdas na produtividade devido à alta 

susceptibilidade à problemas fitossanitários (FREITAS et al., 2015), muitos de 

etiologia viral, principalmente a doença causada pelo vírus do endurecimento dos 

frutos, o Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) (RIBEIRO et al., 2006). Esta tem 

sido considerada a principal virose da cultura do maracujazeiro, sendo amplamente 

disseminada nos pomares do Brasil devido a dificuldade de controle (SILVA et al., 

2012).  

 

1.2.3. Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) 

 

O vírus do endurecimento do endurecimento dos frutos pode ser causado pelo 

Passion fruit woodiness virus (PWV), o qual considerava-se que ocorria apenas na 

Austrália, sendo que posteriormente foi isolado em outras reiões do mundo; e o East 

Asian passiflora virus (EAPV) que foi relatado apenas no Japão (BARROS et al., 

2011). Desde que foi observado pela primeira vez na década de 70 no Brasil, 

acreditava-se que o CABMV fosse causado pelo PWV, no entanto, estudos 

posteriores indicaram que esta doença é causada por uma estirpe do Cowpea aphid-

borne mosaic virus (MACIEL et al., 2009). 
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O CABMV pertence à Família Potyviridae e ao gênero Potyvirus, muitas 

espécies de afídeos atuam como vetores dentre as quais: Aphis craccivora, Aphis 

fabae, Aphis gossypii, Aphis medicaginis, Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae 

(MBEYAGALA et al., 2018). Condições de clima seco e temperaturas elevadas 

favorecem os afídeos, nas quais estes se dispersam rapidamente; sua idade 

reprodutiva é atingida 5 dias após o nascimento e eles permanecem vivos por mais 

20 dias. A transmissão ocorre através da picada, onde o aparelho bucal do tipo 

sugador com dois pares de estiletes do pulgão infectado injeta o vírus no interior da 

planta, local onde este vírus encontra condições favoráveis para a replicação, sendo 

transportado por meio do floema e se distribui através dos vasos condutores de seiva 

para toda a planta (MIRANDA et al., 2008). 

O vírus infesta leguminosas como o feijão, amendoim e soja, no entanto, ocorre 

também em não-leguminosas como a cultura do maracujazeiro (BARROS et al., 

2011). Esta doença causa a redução da vida útil dos pomares de 36 para 

aproximadamente 18 meses e os sintomas de infecção se caracterizam por folhas 

com mosaico, frutos com endurecimento do pericarpo e redução da polpa, sendo que 

as perdas variam conforme a época que as plantas são infectadas (VIANA et al., 2014; 

SPADOTTI et al., 2019). 

A transmissão do CABMV para a cultura do maracujazeiro ocorre por meio de 

afídeos, no entanto, o controle químico não é capaz de evitar a infestação, uma vez 

que os afídeos não permanecem na planta do maracujazeiro e o vírus é transmitido 

de maneira não persistente. A transmissão ocorre durante a picada de prova e não 

apresenta período latente (FREITAS et al., 2015).  

Nas folhas os sintomas consistem em manchas cloróticas e bolhosidades, por 

meio de análise em microscopia óptica é possível observar que folhas de P. edulis 

contaminadas com o vírus apresentam alterações no sistema vascular, em que ocorre 

a redução no número de feixes vasculares na nervura principal de quatro feixes para 

um único feixe maior na face abaxial e de três para um na face adaxial, o que pode 

ser um mecanismo de defesa da planta para tentar impedir a disseminação do vírus 

(BARBOSA, 2016). 

O primeiro relato desta doença no mundo data do início do século 20 na 

Austrália, no Brasil seu primeiro registro foi feito na cidade de Feira de Santana, no 

estado da Bahia durante a década de 70, o qual rapidamente se espalhou para os 

estados do Pernambuco, Ceará, Sergipe, São Paulo e Minas Gerais entre as décadas 
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de 80 e 90 e encontra-se estabelecido nas principais regiões produtoras de frutos de 

maracujazeiro do país (CERQUEIRA-SILVA et al., 2014). 

Apesar da existência de alguns estudos relacionados à seleção de genótipos 

resistentes, conforme observado por Maciel et al. (2009), Freitas et al. (2015), Santos 

et al. (2015) e Costa et al. (2018), as espécies exploradas comercialmente não são 

tolerantes ou resistentes à doença, sendo adotadas técnicas de manejo como o uso 

de mudas sadias e certificadas que sejam levadas ao campo com aproximadamente 

1,0 metro de altura, eliminação de pomares abandonados, desinfecção dos 

equipamentos de poda e renovação dos pomares anualmente, afim de evitar a 

contaminação (SPADOTTI et al., 2019). 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade de frutos de maracujazeiro produzidos com e sem a influência do 

vírus do endurecimento dos frutos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar os principais sintomas do vírus do endurecimento dos frutos em 

Jataí – GO. 

Avaliar a influência do vírus nas características físicas e químicas dos frutos. 

 Avaliar a produtividade de frutos com e sem o efeito do vírus. 

 Correlacionar as características de frutos produzidos sem e com a influência do 

vírus. 
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CAPÍTULO 2 – INTRODUÇÃO DO VÍRUS DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS 

EM JATAÍ - GO 

 

 

RESUMO – Objetivou-se caracterizar a introdução do vírus do endurecimento 

dos frutos em plantas e frutos de maracujazeiro em Jataí - GO. As plantas de 

maracujazeiros apresentaram sintomas da virose ao final do primeiro ano no campo. 

A infecção foi confirmada por meio de análise sorológica utilizando-se o teste ELISA 

do tipo PTA. Este relato servirá como base para produtores de frutos de 

maracujazeiros identificarem sintomas em plantas acometidas com o vírus.  

  

 

Palavras-chave: Passiflora edulis, maracujá, fitossanidade, Potyvirus, ELISA. 
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CHAPTER 2 - INTRODUCTION OF PASSION FRUIT WOODINESS DISEASE IN 

JATAÍ - GO 

 

 

SUMMARY - The objective was to characterize the introduction of the passion 

fruit woodiness disease in plants and fruits of passion fruit in Jataí - GO. Plants of 

passion fruit showed the symptoms of the virus at the end of the first year in the field. 

Infection was confirmed by serological analysis using the PTA ELISA test. This report 

will serve as a basis for passion fruit producers to identify symptoms in plants affected 

with the virus. 

 

 

 

Keywords: Passiflora edulis, passion fruit, plant health, Potyvirus, ELISA.
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o centro de origem de diversas espécies pertencentes ao gênero 

Passiflora, destacando-se como o principal produtor e exportador de frutos 

(BOTELHO et al., 2019). A principal espécie cultivada é a Passiflora edulis, que produz 

aproximadamente 700 mil toneladas e ocupa 95% dos pomares comerciais do país 

(JESUS et al., 2018), sendo que o estado de Goiás é responsável pela produção de 

aproximadamente 6.100 toneladas de frutos de maracujazeiro (PEREIRA et al., 2018). 

Apesar da alta produtividade de 14 ton ha-1 ano-1, a cultura do maracujazeiro 

sofre altas perdas devido ao ataque de doenças de etiologia viral (MELO et al., 2015). 

O vírus do endurecimento dos frutos no Brasil é causado pelo CABMV (Cowpea Aphid-

Borne Mosaic Virus), do gênero Potyvirus (FREITAS et al., 2015), sendo que na 

Austrália é causado pelo PWV (Passion Woodiness Virus) e na Ásia é causado pelo 

EAPV (East Asia Passiflora Virus) (MELO et al., 2015). 

Desde que foi relatado pela primeira vez no estado da Bahia em 1978, o 

CABMV se dispersou por todas as regiões produtoras de frutos e supõe-se que ocorra 

endemicamente em todo o país. O CABMV vem inviabilizando a produção de frutos e 

tornando esta cultura itinerante, sendo que muitas regiões têm deixado de produzir 

frutos devido às altas perdas de produtividade (NARITA et al., 2012).  

A transmissão ocorre por meio de afídeos, no entanto o controle químico não é 

eficiente, uma vez que a cultura do maracujazeiro não é hospedeira de afídeos e a 

transmissão ocorre durante a picada de prova (FREITAS et al., 2015). A transmissão 

através de sementes é desconhecida, não tendo sido relatada até o momento a 

introdução que não seja por meio de afídeos (NARITA et al., 2011). 

Os principais sintomas observados nas plantas infectados com o CABMV 

consistem em mosaico nas folhas, frutos com pericarpo endurecido e grande redução 

de polpa, levando a perdas de aproximadamente 60% (VIANA et al., 2014). Os frutos 

de plantas infectadas poderão não atender as demandas do mercado quanto às 

características internas e externas, sendo que esses frutos apresentarão tamanho 

deformado e o consumidor avalia a qualidade de frutos através da aparência 

(CAVICHIOLI et al., 2011).  
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Anjos et al. (2001), relataram a ocorrência e distribuição do vírus do 

endurecimento dos frutos do maracujazeiro (Passion fruit woodiness virus - PWV) no 

Cerrado do Brasil Central. O levantamento foi realizado no período de 1998 a 2000, 

sendo inspecionados 37 plantios comerciais de maracujazeiro no Distrito Federal e 

sete municípios da região do Planalto Central Brasileiro. O vírus PWV foi detectado 

em 54,05% dos plantios avaliados, com alta severidade. Entre os munícipios, Jataí-

GO não foi inspecionado na época. Com base no apresentado, objetivou-se 

caracterizar a presença do CABMV em plantas e frutos de maracujazeiro em Jataí - 

GO. 

 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Pomar foi implantado na área experimental do Núcleo de Pesquisas 

Agronômicas da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí com latitude de 17° 

53’ Sul e longitude de 52° 43’ Oeste, com altitude de 670 metros (Figura 1). Segundo 

a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo Aw, tropical mesotérmico, com 

duas estações climáticas bem definidas, possuindo maior índice pluviométrico entre 

outubro e abril e período de seca entre maio e setembro. A temperatura média é 

23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm (MELO & DIAS, 2019).  

 

Figura 1. Localização do pomar experimental na cidade de Jataí – GO. Fonte: 
GOMES, 2020. 

O solo do pomar foi classificado com Latossolo Vermelho distroférrico. No 

momento do preparo de solo foi aplicado na área 5 toneladas de calcário por hectare, 

incorporado com arado de aiveca. Posteriormente, foi semeado Crotálaria ocroleuca 
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10 10 20 km 0 
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que após 30 dias foi incorporada com grade e foram abertos sulcos de 80 cm de 

profundidade, adubados com Superfosfato Simples.  

Em 19 de janeiro de 2018 as mudas que haviam sido produzidas em viveiro 

telado no dia 12 de agosto de 2017 foram plantadas em sistema de espaldeira com 

dois fios de arame no espaçamento de 3 x 5 m. No momento do plantio as mudas 

apresentavam aproximadamente 1,0 metro de altura, de acordo com as 

recomendações de Damatto-Junior et al. (2014). 

Após a colheita do primeiro ciclo que ocorreu em julho de 2018, as plantas ainda sem 

os sintomas passaram pelo processo de poda e permaneceram no campo aguardando 

o início do segundo ciclo produtivo. Posteriormente após a primeira colheita e poda 

de limpeza das plantas, possivelmente ocorreu a infecção. 

O primeiro ciclo produtivo foi registrado em julho de 2018, como a região de 

Jataí é majoritariamente produtora de grãos, é comum o convívio dos pomares com 

outras culturas, como a cultura da soja, motivo pelo qual pode ter ocorrido a 

contaminação, além disso, o pomar estava localizado próximo a hortas domésticas, 

sendo que curcubitáceas podem atuar como hospedeiras de vetores do vírus. 

As plantas de um genótipo de maracujazeiro-azedo e de uma cultivar comercial 

(FB 200), ambas pertencentes à espécie Passiflora edulis, apresentaram ao final do 

seu primeiro ano de implantação no campo os sintomas do CABMV no estado de 

Goiás.  

Em setembro de 2018, momento da formação de botões florais, foram observados os 

primeiros sintomas do vírus do endurecimento dos frutos, que consistiam em lesões 

cloróticas, bolhosidades e enrugamento, principalmente nas folhas mais novas (Figura 

2).  
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Figura 2. Folhas com sintomas do CABMV em plantas de maracujazeiro-azedo e da 
cultivar FB 200 no estado de Goiás. Jataí - GO, 2019. 

 

Os ramos das plantas de maracujazeiros foram coletados de todas as plantas 

do pomar no tamanho de 20 cm, embalados individualmente em sacos plásticos e 

encaminhados para o laboratório de virologia vegetal da Universidade de São Paulo 

– Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Para a confirmação da infecção foi 

realizado o teste sorológico ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) do tipo 

PTA (Plate Trapped Antigen), conforme proposto por Spadotti (2012). 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A análise sorológica confirmou que 100% das plantas estavam infectadas pelo 

Cowpea aphid-borne mosaic virus. Após a antese, conforme ocorria o 

desenvolvimento dos frutos foi possível observar os sintomas visuais nos frutos de 

maracujazeiro, tendo sido observado nos frutos lesões endurecidas e rachaduras 

(Figura 3 A, B e C). Com o avanço da virose foram observados enrugamento e 

bolhosidades na epiderme (Figura 3 D), apodrecimento e queda dos frutos (Figura 3 

E e F). Foi observado ainda um crescimento excessivo dos ramos, sendo necessária 

a prática de podas constantes para controle do crescimento.  
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Figura 3 - A, B e C. Frutos de maracujazeiro com sintomas do CABMV; D. Frutos de 
maracujazeiro com bolhosidades na epiderme e enrugamento em 
decorrência do CABMV; E e F. Sintomas do CABMV em frutos de 
maracujazeiro produzidos no estado de Goiás. Jataí – GO, 2019 

 

 Após a colheita dos frutos em dezembro de 2018 foi realizada uma poda 

drástica nas plantas para observar o comportamento das mesmas com relação à 

rebrota, no entanto, devido ao avanço da doença foi observada a morte das plantas. 

O período que compreendeu o início dos sintomas e a morte das plantas foi de 

aproximadamente 90 dias. 

 

A B C 

D E F 
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 Sintomas parecidos foram identificados em plantas de maracujazeiros no 

Distrito Federal e em sete municípios do Planalto Central, todavia o vírus detectado 

pelo método Elisa foi provocado por estirpes do PWV (Passion fruit woodiness virus) 

e não por estirpes do CABMV, como relatado no presente estudo. 

 

2.4. CONCLUSÕES  

 

Com os sintomas observados no início do florescimento as plantas produziram 

frutos com a epiderme com aparência comprometida, entretanto, o avanço da doença 

resultou na morte de todas as plantas do pomar. 
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CAPÍTULO 3 – PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO 

SOB EFEITO DO VÍRUS DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS 

 

 

RESUMO – A cultura do maracujazeiro ocupa posição de destaque na 

fruticultura nacional, conferindo ao país o título de maior produtor e consumidor desta 

fruta. A produtividade média nacional gira em torno de 14 ton ha-1, no entanto, o vírus 

do endurecimento dos frutos vem dizimando pomares nas principais regiões 

produtoras e reduzindo drasticamente a produtividade. Objetivou-se com o presente 

trabalho avaliar a produção e qualidade de frutos de um genótipo de maracujazeiro-

azedo e de uma cultivar comercial de maracujazeiro-azedo (FB 200) sob presença e 

ausência do vírus do endurecimento dos frutos. Adotou-se o delineamento 

experimental em blocos casualizados, com 20 blocos. Cada bloco era composto por 

três plantas e no momento da colheita foram escolhidos aleatoriamente cinco frutos 

por bloco. Os frutos foram colhidos em duas safras: na primeira safra não havia a 

incidência do vírus no pomar e na segunda safra as plantas já apresentavam os 

sintomas desde o início do florescimento. Os frutos de ambas as safras foram 

avaliados quanto à produtividade, peso de frutos, comprimento, diâmetro, espessura 

de casca, rendimento de polpa, teor de sólidos solúveis, acidez titulável, vitamina C e 

relação sólidos solúveis/acidez titulável. Os resultados foram submetidos a análise de 

variância e de correlação. Com os resultados obtidos conclui-se que o vírus do 

endurecimento dos frutos afeta a qualidade de frutos; nas condições 

agrometeorológicas favoráveis as plantas apresentaram alta produtividade e os frutos 

produzidos sob a influência do CABMV apresentam características desejáveis pela 

indústria de processamento de suco. 

  

 

Palavras-chave: Cowpea aphid-borne mosaic virus, FB 200, Passiflora edulis, 

Potyvirus.
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CHAPTER 3 – YIELD AND FRUIT QUALITY UNDER THE EFFECT OF PASSION 

FRUIT WOODINESS DISEASE 

 

 

SUMMARY - The passion fruit crop occupies a prominent position in the 

national fruticulture, giving the country the title of largest producer and consumer of 

this fruit. The national average productivity is around 14 tons ha-1, however, the 

passion fruit woodiness disease has been decimating orchards in the main fruit 

producer regions and drastically reducing productivity. The aim of the present work 

was to evaluate the yield and the fruit quality of a sour passion fruit genotype and a 

commercial sour passion fruit cultivar (FB 200) under the presence and absence of the 

passion fruit woodiness disease. A randomized block design with 20 blocks was 

adopted. Each block was composed of three plants and at the time of harvest, five 

fruits were randomly chosen per block. The fruits were harvested in two crops: in the 

first crop there was no virus incidence in the orchard and in the second crop the plants 

had symptoms since the beginning of flowering. The fruits of both harvests were 

evaluated for yield, fruit weight, length, diameter, peel thickness, pulp yield, soluble 

solids content, titratable acidity, vitamin C and ratio soluble solids/titratable acidity. The 

results were submitted to analysis of variance and correlation. With the obtained 

results it is stated that the passion fruit woodiness disease affects directly the fruit 

quality; in favorable climatic conditions the plants showed high productivity and the 

fruits produced under the influence of CABMV present desirable characteristics by 

juice processing industry. 

 

Keywords: Cowpea aphid-borne mosaic virus, FB 200, Passiflora edulis, Potyvirus. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

A fruticultura brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, ficando atrás 

da China e Índia e é um dos setores de maior destaque no agronegócio nacional, 

fornecendo emprego e renda para pequenos e médios produtores (FARIAS et al., 

2019). Somado ao alto potencial econômico, este setor possibilita o desenvolvimento 

de agroindústrias processadoras de frutas e consequentemente, a expansão de polos 

frutícolas em diversas regiões do país (SANTOS et al., 2017). 

Com uma área plantada de aproximadamente 57 mil hectares e produção atual 

de 838 mil toneladas, o Brasil ocupa o lugar de maior produtor de frutos de 

maracujazeiro do mundo (FERREIRA et al., 2019). O estado de Goiás é responsável 

por produzir aproximadamente 16 ton ha-1 em uma área de 350 hectares, ocupando a 

16ª posição no ranking nacional (NUNES et al., 2018). 

Devido ao alto valor agregado à comercialização dos frutos, a cultura do 

maracujazeiro apresenta uma alternativa para a agricultura familiar, possuindo um 

grande apelo social por exigir grande mão de obra (MELETTI, 2011). O Brasil é 

também o maior consumidor mundial de frutos de maracujazeiro, onde 60% da 

produção é destinada ao mercado in natura e o restante é comercializado no 

segmento de processamento de polpa de maracujá (RIBEIRO et al., 2018). 

Um dos principais parâmetros avaliados pelos consumidores do mercado in 

natura é a aparência dos frutos, uma vez que estes devem atender alguns padrões de 

qualidade (CHAGAS et al., 2016), sendo que a cor da casca, o tamanho, o peso e a 

ausência de defeitos são características externas muito valorizadas, com relação às 

características internas, um fruto de qualidade deve ser palatável (boa relação entre 

teor de sólidos solúveis e acidez) e com alto rendimento de suco (DUTRA et al., 2018). 

O estudo das características de qualidade de frutos permite verificar os 

mesmos atendem aos padrões de qualidade exigidos pelos consumidores, uma vez 

que estas podem ser afetadas por condições climáticas, falta de cultivares 

homogêneas e problemas fitossanitários (BOTELHO et al., 2017). A obtenção de 

cultivares comerciais desenvolvidas ou adaptadas às condições climáticas de cada 

região pode contribuir com a produtividade e a qualidade de frutos (BOTELHO et al., 

2019). 

Devido à ocorrência de doenças, a cultura do maracujazeiro vem sofrendo 

reduções drásticas na produção, produtividade e área plantada (MOREIRA et al., 
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2019). Os pomares vêm sendo renovados a cada dois anos ou anualmente, sendo 

necessário que ocorra a constante mudança da área de plantio (MORGADO et al., 

2015), o que tornou a cultura intinerante. 

Dentre as principais doenças que influenciam a produtividade e longevidade da 

cultura do maracujazeiro, destacam-se as viroses, sendo que o vírus do 

endurecimento dos frutos (CABMV) é a principal doença desta cultura e vem 

disseminando pomares nas principais regiões produtoras, fazendo necessária a 

renovação anual dos pomares (PERUCH et al., 2018). 

O CABMV pode ser transmitido por afídeos ou mecanicamente por meio de 

instrumentos de poda e seus principais sintomas consistem em enrugamento, 

deformações e bolhosidades nas folhas, a produção dos frutos também fica 

comprometida, uma vez que os frutos se apresentam deformados, menores e 

endurecidos (SAMPAIO et al., 2008). 

Uma vez instalada no pomar, não se conhece nenhuma medida de controle 

para a doença (FISCHER et al., 2005) e de acordo com Cavichioli et al. (2011), pode 

ser que frutos colhidos em plantas com a incidência do vírus não atendam às 

expectativas do mercado consumidor, entretanto, Sampaio et al. (2008) observaram 

que com técnicas de manejo do vírus adequadas é possível aumentar a rentabilidade 

do pomar. Diante do exposto, objetivou-se avaliar a qualidade de frutos de 

maracujazeiro-azedo sob ausência e presença do vírus do endurecimento dos frutos. 

 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no pomar experimental do Núcleo de Pesquisas 

Agronômicas localizado na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, entre os 

meses de abril e dezembro de 2018. Segundo a classificação de Köppen, o clima da 

região é do tipo Aw, com estação seca de maio a setembro e chuvosa de outubro a 

abril. A temperatura média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm 

(MELO & DIAS, 2019). O solo do local de plantio é classificado com latossolo vermelho 

distroférrico.  

O pomar foi conduzido em sistema de espaldeira com dois fios de arame em 

espaçamento de 3 x 5 m. Foi realizada diariamente a irrigação por gotejamento com 

vazão de 2 L h-1 para suprir a necessidade hídrica da cultura nos períodos de 
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estiagem. No momento da instalação do pomar foi realizada a aplicação de 5 

toneladas de calcário por hectare, incorporado com arado de aiveca. Posteriormente, 

foi semeada Crotálaria ocroleuca que foi incorporada ao solo com grade após 30 dias, 

momento em que foram abertas covas de 80 cm de profundidade e adubadas com 

800g de Superfosfato Simples. 

Foram realizadas duas colheitas de frutos de um genótipo de maracujazeiro-

azedo (Passiflora edulis Sims) e de uma cultivar comercial de maracujazeiro-azedo, 

FB 200, em dois períodos distintos. Foi adotada a polinização natural com o auxílio de 

agentes polinizadores como as mamangavas. Na primeira safra (abril a julho de 2018) 

o vírus não havia se instalado no pomar e na segunda safra (setembro a dezembro 

de 2018) foram registrados os primeiros sintomas do vírus do endurecimento dos 

frutos (CABMV) no início do florescimento (setembro de 2018). 

Após as plantas apresentarem os sintomas do CABMV, foram coletados ramos 

com aproximadamente 20 cm de comprimento de todas as plantas, que foram 

embalados em sacos plásticos individualmente e encaminhados para o laboratório de 

virologia vegetal localizado na Universidade de São Paulo – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”. As amostras foram avaliadas pelo teste sorológico 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) do tipo PTA (Plate Trapped Antigen), 

com modificações, conforme proposto por Spadotti (2012), que confirmou que 100% 

das amostras testadas estavam infectadas com o vírus.  

Foi adotado o delineamento experimental de blocos, sendo 20 blocos 

compostos por três plantas e dentro de cada bloco foram avaliados cinco frutos 

selecionados aleatoriamente. Para determinar a qualidade de frutos foram avaliadas 

as características: produtividade, peso dos frutos, comprimento, diâmetro, espessura 

de casca, rendimento de polpa, número de sementes, teor de sólidos solúveis, acidez 

titulável, vitamina C e relação sólidos solúveis/acidez titulável. 

A produtividade foi determinada com base no peso da produção total de frutos. 

Para tal, foi realizada a pesagem de todos os frutos de cada bloco em balança 

eletrônica de bancada Toledo® com capacidade máxima de 30 kg e posteriormente foi 

realizado os cálculos em função da área de cada parcela, cujos resultados foram 

expressos em kg ha-1. 

O peso dos frutos foi realizado com auxílio de balança centesimal Bel® com 

precisão de 0,01g e capacidade de 3100g. Para tal, cada fruto foi pesado 

individualmente e o resultados foram expressos em gramas. 
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As medidas de comprimento e diâmetro dos frutos foram obtidas por meio de 

medições na porção transversal e longitudinal dos frutos com auxílio de um 

paquímetro digital, os resultados foram expressos em mm. 

Após as pesagens e medições dos frutos, procedeu-se à abertura dos frutos 

transversalmente para a obtenção da polpa e avaliação da espessura de casca. Para 

determinar a espessura da casca foram realizadas medições na região equatorial da 

epiderme dos frutos com auxílio de um paquímetro e os resultados foram expressos 

em mm. 

A polpa dos frutos foi quantificada em volume e posteriormente, foi realizado o 

cálculo do rendimento de polpa com o auxílio de sua massa, obtida por meio dos 

cálculos baseados na densidade da polpa de maracujá in natura obtidos por 

Raimundo et al. (2009), cujos resultados foram expressos em porcentagem (%). 

As sementes foram então extraídas da polpa e a partir daí obteve-se o número 

de sementes por meio de contagem direta. 

Para as análises químicas da polpa, seguiu-se a metodologia proposta por 

AOAC (2016). O teor de sólidos solúveis foi avaliado com o auxílio de um refratômetro 

portátil Atago®, no qual procedeu-se à leitura de algumas gotas da polpa e obteve-se 

a quantidade de açúcares presentes na amostra, com os resultados expressos 

em °Brix. 

A acidez titulável foi obtida por meio de titulação com solução de NaOH 0,1N, 

utilizando-se a fenolftaleína como indicador, sendo os resultados expressos em % de 

ácido cítrico e a vitamina C foi obtida através de titulação com solução de 2,6-

Dichlorophenolindophenol e os resultados foram expressos em mg 100 g-1. A relação 

teor de sólidos solúveis/acidez titulável foi determinado por meio da razão entre os 

teores dos mesmos. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram submetidos à análise de variância 

conjunta buscando-se avaliar a homogeneidade do quadrado médio do resíduo (QMR) 

entre os experimentos. De acordo com Pimentel-Gomes (2009), quando a relação 

entre o maior QMR e o menor QMR for menor que 7, as variâncias podem ser 

consideradas homogêneas, podendo assim proceder-se à comparação entre os frutos 

produzidos sem o vírus e com o vírus. A Tabela 1 apresenta as relações entre o maior 

e o menor QMR para as características avaliadas. 
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Tabela 1. Relação entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo para as 
características de frutos produzidos sem e com a incidência do vírus do 
endurecimento dos frutos. Jataí – GO, 2019 

Característica Relação entre o maior e menor QMR 

Produtividade 3,56 

Peso 4,91 

Comprimento 5,69 

Diâmetro 1,84 

Espessura de casca 3,22 

Rendimento de polpa 3,02 

Número de sementes 1,08 

Sólidos solúveis 4,54 

Acidez titulável 3,16 

Vitamina C 4,97 

Relação sólidos solúveis/acidez 

titulável 
1,69 

 

Após a análise de variância conjunta os dados foram submetidos à análise de 

variância, testados pelo teste F à 1 e 5% de significância e correlacionados por meio 

da correlação de Pearson. Os cálculos referentes às análises estatísticas foram 

executados utilizando-se o software estatístico AgroEstat (BARBOSA & 

MALDONADO JUNIOR, 2015). 

  

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A produtividade dos frutos do genótipo de maracujazeiro-azedo e da cultivar 

comercial de maracujazeiro-azedo no período de setembro a dezembro foi maior que 

a produção no período de abril a junho, apresentando um aumento de 79,45% para 

os frutos do genótipo de maracujazeiro-azedo e 79,93% para os frutos da cultivar FB 

200 (Tabela 2).   

Um dos possíveis fatores responsáveis por este acontecimento pode ser 

explicado devido à época de produção, onde no período de setembro a dezembro o 

fotoperíodo era favorável para a cultura, além das condições de precipitação e 

temperatura. Conforme relatado por Silva et al. (2016), a qualidade de frutos e o 
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volume da produção pode variar de acordo com a época do ano, sendo que 

fotoperíodo superior a 11 horas de luz promove um aumento na produção de frutos. 

Reis et al. (2018), relatam que a produtividade na primeira safra do 

maracujazeiro em diferentes locais e condições é muito variável e tende a ser menor, 

uma vez que o desenvolvimento vegetativo e o acúmulo de reservas é maior em 

plantas mais desenvolvidas, além disso, os autores apontam que a polinização 

natural, assim como no presente trabalho, também leva à redução na produção de 

frutos. 

Outro possível fator a ser considerado para o aumento na produtividade de 

frutos que coincidiu com a presença do vírus do endurecimento é devido ao 

crescimento vegetativo excessivo observado nas plantas após a observação dos 

primeiros sintomas, tal fenômeno pode ser explicado como uma resposta adaptativa 

das plantas à perturbação da homeostase. A homeostase é definida como a 

subsistência constante do estado interno de um organismo com funções e 

desempenhos eficientes de forma a assegurar que um ambiente fisiologicamente 

estável é mantido diante de uma perturbação (BRITO & HADDAD, 2017).  

Quando a homeostase é perturbada, os incrementos no crescimento vegetativo 

e na produtividade observados nessa pesquisa representam vantagens obtidas pelo 

organismo a partir dos recursos inicialmente alocados para as atividades de reparo a 

dado tecido afetado, mas modestamente em excesso de que precisava para reparar 

os danos imediatos provocados pela perturbação da homeostase. Esse processo 

também poderia readaptar o organismo contra os danos de uma exposição posterior 

mais intensa dentro de um período de tempo limitado, funcionando como uma espécie 

de vacina (ADEMOWO et al., 2019).  

Por conta disso, a resposta pode cumprir funções de reparação e proteção 

contra subsequentes possíveis exposições mais intensas. Porém, se a exposição 

posterior não acontece, a alta produção de recursos para reparação pode ser aplicada 

em outras funções úteis ao organismo (CEDERGREEN et al., 2009). 

Conforme observado por Figueiredo et al. (2015), as plantas de maracujazeiro 

só produzem flores em ramos novos e uma vez que produziu flores, o ramo não mais 

o fará. Sob a influência do vírus, a planta busca produzir novos ramos afim de gerar 

descendentes, pois promoverá o surgimento de novos botões florais que resultarão 

em uma quantidade de frutos maior e consequentemente, no aumento da 

produtividade. 
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Tabela 2. Resumo da análise de variância para as características de frutos de um genótipo e de uma cultivar comercial de 
maracujazeiro-azedo (FB 200) com e sem a presença do vírus do endurecimento. Jataí – GO, 2019 

Condição 

Características 

Produtividade 

(kg ha-1) 

 
Peso (g) 

 
Diâmetro (mm) 

 Comprimento (mm)  Espessura de 

Casca (mm) 

 Número de 

sementes 

Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200 

Sem Vírus 1.641,11 1.435,64  230,42 263,36  80,87 86,38  95,83 98,23  7,80 8,82  228,11 226,30 

Com Vírus 7.985,11 7.150,97  134,57 167,79  70,16 76,63  82,69 84,96  7,16 7,04  257,98 281,75 

F (Condição) 147,61** 139,09**  50,80 ** 112,13 **  32,62 ** 53,29 **  55,91 ** 82,50 **  5,71 * 35,17 **  4,29 NS 5,41 * 

F (Blocos) 0,91 NS 0,92 NS  1,10 NS 1,48 NS  1,05 NS 1,65 NS  1,87 NS 1,57 NS  2,34 * 1,28 NS  3,41 ** 1,00 NS 

CV (%) 34,30 35,69  23,30 13,23  7,85 5,18  6,22 5,04  11,23 11,96  18,75 29,66 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade; * Significativo a 5% de probabilidade. 
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O peso dos frutos de maracujazeiro-azedo, tanto do genótipo quanto da cultivar 

comercial na presença vírus apresentaram uma redução quando comparado aos 

frutos produzidos sem a influência do vírus do endurecimento dos frutos (Tabela 2). 

 Os frutos de ambos os genótipos produzidos no período de ocorrência do vírus 

podem apresentar uma redução no valor comercial dos frutos devido à diminuição do 

peso, pois frutos com peso superior à 180 g possuem alto valor comercial (FREITAS 

et al., 2011). Além disso o peso dos frutos, assim como a ausência de injúrias na 

casca e o tamanho dos frutos, faz parte das características externas com alto padrão 

de qualidade que são exigidas pelos consumidores, principalmente para o consumo 

in natura (MEDEIROS et al., 2014). 

Com relação ao tamanho dos frutos, o comprimento e o diâmetro de ambos os 

genótipos ficaram comprometidos quando na incidência do vírus, apresentando 

tamanho inferior aos frutos produzidos sem a presença do vírus do endurecimento 

(Tabela 2). De acordo com Fischer et al. (2005), na presença do vírus do 

endurecimento os frutos se tornam impróprios para o comércio in natura, pois sua 

aparência é comprometida, sendo observados sintomas como redução no tamanho e 

endurecimento da casca. 

 O tamanho dos frutos é umas das características externas mais importantes, 

uma vez que a classificação comercial é feita com base no diâmetro dos frutos. Os 

frutos são classificados pelo calibre, como 3 A (diâmetro maior que 85 mm), 2 A (75-

85 mm) ou 1 A (65-75 mm), além de 2ª linha (frutos de calibre 1, 2  e 3 A com defeitos 

leves) e indústria (menor que 55 mm ou com defeitos graves) (SAMPAIO et al., 2008). 

Frutos com manchas na epiderme, lesões e danos superficiais, deformações, 

enrugamento ou murcha apresentam defeitos leves e frutos com lesões profundas, 

prodridões e imaturos apresentam defeitos graves (FARIAS et al., 2007). 

 Cabe ressaltar que frutos maiores obtêm cotações de preços maiores no 

mercado nacional e internacional (SANTOS et al., 2017). No presente trabalho, os 

frutos produzidos sem o vírus do endurecimento foram classificados como 3 A para a 

cultivar comercial e 2 A para o genótipo de maracujazeiro-azedo e os frutos com o 

vírus foram classificados como segunda linha por apresentarem lesões leves na 

epiderme, sintoma característico da virose. 

Apesar de ser relatado que o vírus induz a redução da cavidade interna dos 

frutos e um aumento da espessura da casca (FISCHER et al., 2005), os frutos de 

maracujazeiro-azedo apresentaram espessura da casca menor nos frutos acometidos 
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com o vírus do endurecimento, provavelmente causado pela murcha da casca dos 

frutos, o que leva à perda de massa (Tabela 2).  

Rotili et al. (2013), observaram que frutos que sofrem um enrugamento da 

casca durante o armazenamento, assim como no caso dos frutos produzidos com o 

vírus do endurecimento, passam por um processo de perda de massa da casca, 

supõe-se então que este seja um dos motivos pelo qual a espessura da casca dos 

frutos com o vírus do endurecimento foi inferior aos frutos produzidos em condições 

normais. 

A espessura da casca pode ser influenciada por fatores nutricionais 

(FIGUEIREDO et al., 2015) além disso, frutos em estádio de amadurecimento 

avançado apresentam espessura de casca menor do que os frutos colhidos nos 

estádios iniciais do amadurecimento (COELHO et al., 2011). Esta característica é 

altamente desejada pelo consumidor pois a casca mais fina implica em um maior 

rendimento de polpa (CHAGAS et al., 2016), no entanto, a resistência física ao 

transporte dos frutos é aumentada quando estes apresentam casca mais espessa 

(ZACCHEO et al., 2012). Uma vez que a espessura de casca está ligada ao 

rendimento de polpa, os frutos produzidos sob o efeito do vírus do endurecimento no 

presente trabalho podem apresentar características desejadas pela indústria de 

processamento de suco. 

 Os frutos do genótipo de maracujazeiro-azedo não apresentaram diferença 

significativa entre o número de sementes dos frutos produzidos sem vírus e dos frutos 

com o vírus, entretanto, os frutos da cultivar comercial de maracujazeiro-azedo 

apresentaram o número de sementes maior em frutos acometidos com o vírus, ambos 

os resultados podem indicar que o rendimento de polpa não foi afetado pelo vírus do 

endurecimento dos frutos (Tabela 2).  

Em frutos de maracujazeiro o número de sementes está diretamente 

relacionado ao rendimento de polpa, uma vez que cada semente é envolta pelo arilo, 

fazendo com que quanto mais sementes, mais polpa (CHAGAS et al., 2016). A 

quantidade de sementes nos frutos é influenciada pela eficiência da polinização, onde 

quanto mais grãos de pólen viáveis são colocados no estigma pelos agentes 

polinizadores, maior será o número de sementes e consequentemente, o peso e a 

quantidade de polpa (MARTINS et al., 2014). 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância para as características da polpa de frutos de um genótipo e de uma cultivar comercial de 
maracujazeiro-azedo (FB 200) com e sem a presença do vírus do endurecimento. Jataí – GO, 2019 

Condição 

Características 

Rendimento de 

polpa (%) 
 

Teor de sólidos 

solúveis (°Brix) 
 

Acidez titulável 

(% ácido cítrico) 
 

Vitamina C 

(mg 100 ml-1) 
 

Relação sólidos 

solúveis/acidez 

titulável 

Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200  Azedo FB 200 

Sem Vírus 47,76 49,22  10,83 11,32  4,56 5,34  43,93 63,59  2,11 2,13 

Com Vírus 52,69 53,63  14,60 11,60  5,67 5,14  21,42 14,90  2,35 2,27 

F (Condição) 3,11 NS 1,41 NS  45,92** 0,32 NS  16,68** 1,95 NS  218,90** 157,32**  2,14 NS 1,43 NS 

F (Blocos) 1,07 NS 0,83 NS  0,96 NS 0,78 NS  1,26 NS 1,58 NS  0,92 NS 0,95 NS  0,66 NS 0,73 NS 

CV (%) 17,58 22,82  13,00 13,42  16,82 8,82  14,72 31,27  22,38 16,20 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade; * Significativo a 5% de probabilidade. 
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A temperatura, o fotoperíodo e a precipitação influenciam o número de grãos 

de pólen, atuando diretamente no processo de polinização e formação de frutos, 

sendo que temperaturas entre 23 e 25 °C são consideradas ótimas esta cultura (LAGE 

et al., 2018). No presente trabalho os frutos sob a influência do vírus foram produzidos 

nos meses que compreendem um aumento considerado nas temperaturas médias, 

fato que pode explicar o aumento no número de sementes. 

Não foi observada diferença significativa no rendimento de polpa dos frutos de 

ambos os genótipos produzidos com e sem o vírus do endurecimento (Tabela 3). Esta 

característica é altamente relevante para o mercado de processamentos de suco, 

sendo que as indústrias exigem um rendimento mínimo de 30% de polpa (ZACCHEO 

et al., 2012). 

Sua relação com a espessura da casca se dá devido ao fato de um incremento 

na quantidade de polpa que é proveniente da desidratação da casca e que aumenta 

com a maturidade fisiológica dos frutos (COELHO et al., 2011; VENÂNCIO et al., 

2013). No presente trabalho os frutos apresentaram rendimento de polpa superior aos 

padrões exigidos pela indústria indicando que mesmo com a incidência do vírus, frutos 

colhidos em estádio avançado de maturidade fisiológica podem ser aproveitados por 

este segmento. 

O teor de sólidos solúveis da polpa de frutos do genótipo de maracujazeiro-

azedo foi maior nos frutos produzidos sob o efeito do vírus do que nos frutos 

produzidos sem o vírus, no entanto, nos frutos da cultivar comercial de maracujazeiro-

azedo não foi observada diferença significativa (Tabela 3). 

Estes teores se referem a quantidade de sólidos dissolvidos na polpa, e por 

padrão, é exigido um teor de 13°Brix pelas indústrias (BOTELHO et al., 2016). O 

mercado in natura prefere frutos mais doces e com menores teores de acidez 

(FIGUEIREDO et al., 2015), nas indústrias de processamento altos teores e açúcares 

e de acidez são desejáveis, uma vez que eles garantem um aumento na vida-útil pós 

colheita da polpa oriunda do processamento (MEDEIROS et al., 2014). 

Os sólidos solúveis podem ser utilizados como um indicador do estádio de 

maturação dos frutos (CHITARRA & CHITARRA, 2005), frutos produzidos em meses 

com baixas temperaturas e pouca precipitação tendem a apresentar uma redução 

drástica nos teores de sólidos solúveis (SILVA et al., 2016). 
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A acidez titulável dos frutos do genótipo de maracujazeiro-azedo foi maior em 

frutos sob influência do vírus, enquanto que a cultivar comercial não apresentou 

diferença significativa entre os frutos com e sem vírus (Tabela 3). 

 Os teores de acidez na polpa durante o processamento de sucos 

desempenham papel semelhante ao do teor de sólidos solúveis, atuam na redução de 

microrganismos e conferem maior conservação do produto após o processamento, 

para o consumo in natura prefere-se menores teores de acidez (CHAGAS et al., 2016). 

Por padrão, é exigido pelo Ministério da Agricultura um teor de acidez mínimo de 2,5% 

de ácido cítrico (BOTELHO et al., 2016). 

 O ácido cítrico consiste no ácido mais acumulado no interior dos frutos, sendo 

que este processo se inicia logo no início da formação dos frutos, atingindo seu valor 

máximo rapidamente e é influenciado pela temperatura (FIGUEIREDO et al., 2015). 

Os frutos do genótipo e da cultivar comercial de maracujazeiro-azedo 

produzidos sem a presença do vírus apresentaram diferença significativa quanto ao 

teor de vitamina C, sendo observados maiores teores de vitamina C nos frutos sem o 

vírus (Tabela 3). O estádio de maturação é determinante para o teor de vitamina C 

nos frutos (COELHO et al., 2010). 

A redução nos teores de vitamina C paralela ao aumento no teor de sólidos 

solúveis obtidos no presente trabalho quando na presença do vírus do endurecimento 

corrobora Medeiros et al. (2014), que observaram que a produção de vitamina C está 

relacionada à quantidade de açúcares presentes nos frutos, pois o ácido ascórbico é 

sintetizado de hexoses, D-glicose ou D-galactose. 

A relação sólidos solúveis/acidez titulável dos frutos do genótipo e da cultivar 

comercial de maracujazeiro-azedo produzidos sem o vírus não diferiu 

significativamente dos frutos produzidos com o vírus (Tabela 3). 

Esta relação é uma medida de avaliação do sabor da polpa dos frutos mais 

eficiente do que a avaliação isolada destas características, isto por que ela representa 

um equilíbrio entre os açúcares e a acidez (CHITARRA & CHITARRA, 2005). Quanto 

maior a relação mais palatável é a polpa e maior é a sensação de doçura (VENÂNCIO 

et al., 2013; GRECO et al., 2014). 

Relação com valores superiores a 3 indicam frutos com alta qualidade 

adequados principalmente para o consumo in natura (MEDEIROS et al., 2014; 

SANTOS et al., 2017), uma vez que este mercado tem preferência por frutos mais 

doces e menos ácidos, portanto, os resultados obtidos no presente trabalho indicam 
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que os frutos podem ser destinados ao mercado de processamento de suco devido 

aos baixos valores desta relação. 

Com relação às características físicas dos frutos do genótipo de maracujazeiro-

azedo sem a influência do vírus, observa-se que o comprimento, o diâmetro e o 

número de sementes apresentaram correlação positiva e significativa forte com o peso 

dos frutos, da mesma forma o comprimento se correlacionou significativamente com 

o diâmetro, e o número de sementes apresentou correlação significativa e positiva 

forte com o diâmetro (Tabela 4).  
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Tabela 4. Coeficientes de correlação de Pearson entre as características físicas e 
químicas de frutos de um genótipo de maracujazeiro-azedo sem e com a 
incidência do vírus do endurecimento dos frutos. Jataí – GO, 2019 

Condição 
Características Físicas  

 Peso Comprimento Diâmetro Espessura Rendimento 

Sem o 
vírus 

Comprimento 0,71631**     

Diâmetro 0,81868** 0,80520**    

Espessura 0,43850NS 0,32949NS 0,34110NS   

Rendimento -0,2415NS 0,00833NS 0,06230NS -0,4292NS  

Número de 
sementes 

0,60811** 0,30665NS 0,520245* 0,12214NS 0,07902NS 

Com o 
vírus 

Comprimento 0,23515NS     

Diâmetro 0,59235** 0,33318NS    

Espessura 0,36330NS 0,527741* 0,35428NS   

Rendimento -0,51488* 0,07457NS -0,2702NS -0,1245NS  

Número de 
sementes 

0,26426NS 0,12100NS 0,18191NS 0,18521NS 0,07411NS 

 Características Químicas  

 Acidez x  
Sólidos Solúveis 

Vitamina C x  
Sólidos Solúveis 

Vitamina C x Acidez 

Sem o 
vírus 

0,60709** -0,0324NS 0,07816NS 

Com o 
vírus 

0,56446** 0,29578NS 0,04546NS 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade; * Significativo a 5% de probabilidade. 

  

O diâmetro e o rendimento de suco de frutos do genótipo de maracujazeiro-

azedo produzidos sob a influência do vírus do endurecimento apresentaram 

correlação com o peso dos frutos e o comprimento dos frutos apresentou correlação 

positiva com a espessura de casca (Tabela 5). 
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O peso dos frutos da cultivar comercial de maracujazeiro-azedo FB 200 sem a 

incidência do vírus apresentou correlação positiva e significativa com o comprimento 

e o diâmetro (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Coeficientes de correlação de Pearson entre as características físicas e 
químicas de frutos de uma cultivar comercial de maracujazeiro-azedo (FB 
200) sem e com a incidência do vírus do endurecimento dos frutos. Jataí - 
GO, 2019 

Condição 
Características Físicas  

 Peso Comprimento Diâmetro Espessura Rendimento 

Sem o 
vírus 

Comprimento 0,74499**     

Diâmetro 0,65388** 0,44229NS    

Espessura -0,1275NS -0,3005NS -0,2866NS   

Rendimento -0,0279NS -0,0842NS 0,37287NS -0,3054NS  

Número de 
sementes 

0,30860NS 0,14526NS 0,27505NS 0,07801NS 0,23925NS 

Com o 
vírus 

Comprimento 0,26266NS     

Diâmetro 0,17923NS 0,35634NS    

Espessura -0,0296NS 0,04580NS -0,1102NS   

Rendimento -0,0302NS -0,2741NS -0,2512NS -0,0498NS  

Número de 
sementes 

0,10299NS 0,34443NS 0,58004** -0,0166NS 0,11986NS 

 Características Químicas  

 Acidez x  
Sólidos Solúveis 

Vitamina C x  
Sólidos Solúveis 

Vitamina C x Acidez 

Sem o 
vírus 

-0,0408NS 0,19198NS 0,04997NS 

Com o 
vírus 

0,25458NS -0,2763NS -0,2342NS 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade. 
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O número de sementes dos frutos da cultivar comercial FB 200 com o vírus do 

endurecimento apresentou correlação positiva e significativa com o diâmetro dos 

frutos (Tabela 5). 

O comprimento e o diâmetro são estritamente relacionados ao número de 

sementes presentes no fruto, sendo que a relação entre as três características juntas 

se relaciona ao rendimento de polpa (BRITTO et al., 2018). A seleção de frutos com 

maior diâmetro permite a obtenção de frutos mais pesados e com maior rendimento 

de polpa, sendo que o peso é um parâmetro de qualidade avaliado pelos 

consumidores (BOTELHO et al., 2019). 

 Morgado et al. (2010), obtiveram resultados semelhantes, onde o comprimento 

e o diâmetro dos frutos se correlacionaram com o peso. O peso dos frutos tem 

proporção direta com a quantidade de sementes viáveis, estas por sua vez 

apresentam relação direta com o rendimento de suco, devido ao fato de que cada 

semente é coberta pelo arilo (CHAGAS et al., 2016). 

A acidez da polpa dos frutos do genótipo de maracujazeiro-azedo sem a 

incidência do vírus apresentou correlação positiva e significativa com o teor de sólidos 

solúveis (Tabela 4). 

Semelhante aos frutos produzidos sem vírus, a acidez da polpa dos frutos de 

maracujazeiro-azedo acometidos com o vírus do endurecimento apresentou 

correlação significativa e positiva com o teor de sólidos solúveis (Tabela 4). 

Durante o amadurecimento dos frutos ocorre o aumento nos níveis de açúcares 

na polpa dos frutos, simultaneamente, ocorre a diminuição da acidez, adstringência e 

liberação de compostos voláteis (VENÂNCIO et al., 2013). Para a industrialização 

quanto maior for o teor de sólidos solúveis maior será a qualidade da polpa 

(CHITARRA & CHITARRA, 2005). 

 A relação entre a acidez e o teor de sólidos solúveis reflete na qualidade da 

polpa, que consequentemente, indica a qualidade de frutos. Além disso, a acidez 

confere flexibilidade na adição de açúcares no preparo de bebidas prontas 

(MORGADO et al., 2010). 

A correlação refere-se à relação linear entre duas variáveis e o coeficiente de 

correlação é uma medida de associação entre duas variáveis numéricas, seus valores 

variam de 1 à -1, sendo que quanto mais perto de 1 mais forte é a correlação e quanto 

mais perto de 0 mais fraco é o nível de correlação entre as variáveis, a direção é 

indicada pelos sinais de positivo ou negativo, em que positivos indicam que uma 
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característica aumenta à medida que outra característica aumenta e quando negativos 

indicam que enquanto uma aumenta a outra diminui (FIGUEIREDO FILHO et al., 

2014). 

Apesar da correlação permitir avaliar a magnitude e o sentido de associação 

entre dois caracteres, esta avaliação pode não ser totalmente eficiente para 

estabelecer a relação entre duas características, uma vez que pode ocorrer uma 

relação destas duas características com uma terceira ou com um grupo de 

características (CRUZ et al., 2014). 

A não observação de correlação significativa entre muitas características físicas 

e químicas da polpa de frutos dos dois genótipos tanto sem o vírus quanto na presença 

do vírus pode ter ocorrido devido à alta variação entre os frutos, pois de acordo com 

Krause et al. (2012), é comum haver a falta de uniformidade dentre os frutos de 

maracujazeiro oriundos de plantas produzidas a partir de sementes e que receberam 

a polinização natural. 

Para os frutos produzidos com a incidência do vírus a correlação não 

significativa para muitas características dos frutos e da polpa pode ainda ser uma 

resposta aos efeitos do CABMV, uma vez que segundo Cavichioli et al. (2011), os 

frutos são afetados quantitativa e qualitativamente, fazendo com que os frutos não 

apresentem uniformidade. 

 

3.4. CONCLUSÃO  

 

O vírus do endurecimento afetou a qualidade de frutos de maracujazeiros, no 

entanto, estes têm as características necessárias para atender às necessidades do 

mercado de processamento de suco.  
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