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RESUMO

FERREIRA, Ana Carolina. Avaliações agronômicas e ecofisiológicas de populações
segregantes de feijoa. 73 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de
Pós-Graduação  em  Agronomia  (Área  de  Concentração:  Produção  vegetal),
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2019.

Acca sellowiana (O. Berg) Burret. (Myrtaceae), popularmente conhecida como feijoa,
é uma fruteira nativa em processo de domesticação, com alto potencial econômico e
alimentício.  Em  virtude  disso,  estudos  a  fim  de  complementar  o  conhecimento
acerca  da  espécie  se  fazem  cada  vez  mais  necessários,  buscando  viabilizar  a
produção e alavancar sua distribuição no Brasil.  Este trabalho objetivou avaliar o
desempenho  de  indivíduos  de  populações  segregantes  a  fim  de  determinar
características  superiores  para  a  seleção  de  genótipos.  Além  disso,  buscou
determinar possíveis influências climáticas para a viabilidade polínica e propor uma
escala diagramática para avaliação da severidade da antracnose. Os parâmetros
avaliados  foram:  fenologia  da  floração,  viabilidade  e  armazenamento  do  pólen,
qualidade  dos  frutos  e  componentes  de  rendimento  e  escala  diagramática  para
severidade da antracnose. A fenologia foi realizada em um pomar de Pato Branco-
PR, contendo 60 indivíduos oriundos dos cruzamentos entre as cultivares Nonante,
Helena e Alcântara. No segundo experimento foi realizada a germinação in vitro dos
grãos de pólen oriundos de populações dos pomares de Pato Branco-PR e Água
Doce-SC, no ano de 2017. Foram analisados tempo de incubação, meios de cultura,
tempo  de  armazenamento  e  diferença  entre  os  locais.  Para  as  avaliações  de
qualidade e componentes de rendimento dos frutos, foram utilizados os genótipos do
pomar localizado na Reserva Florestal EMBRAPA/EPAGRI no município de Caçador
–  SC,  durante  as  safras  de  2017  e  2018.  Foram  avaliados  parâmetros  físico-
químicos como a massa total, rendimento de polpa, relação diâmetro/comprimento,
teor  de  sólidos  solúveis  e  produção  de  frutos.  As  avaliações  para  a  escala
diagramática foram realizadas no ciclo 2015/2016, em frutos provenientes do pomar
de Pato Branco-PR. Após a validação da escala, foram estimadas a incidência e
severidade de antracnose nestes frutos. As análises revelaram que a adição H3BO3
aumenta  significativamente  a  germinação  in  vitro  do  pólen  de  feijoa.  Este
permaneceu com boa viabilidade com até 90 dias de armazenamento a -18°C em
dessecador.  Nas  condições  estudadas,  o  clima  não  demonstrou  influenciar  na
viabilidade do pólen.  A cultivar  Helena apresentou maior  produção de flores.  As
progênies de Pato Branco-PR possuem floração precoce, ocorrendo entre setembro
e outubro. Os cruzamentos 1001 x Helena, 1006 x Pomar, 1013 x Pomar e 1004 x
1035 destacam-se como possuidores de características superiores em relação as
variáveis analisadas. Recomenda-se a pré-seleção dos indivíduos 47 e 93 do pomar
de Caçador-SC. Recomenda-se a utilização da escala diagramática nas estimativas
de severidade da antracnose.

Palavras-chave:  Acca  sellowiana. Antracnose.  Adaptação.  Qualidade  de  fruto.
Resistência à doenças



ABSTRACT

FERREIRA,  Ana  Carolina.  Agronomic  and  ecophysiological  evaluations  of
segregating  populations  of  feijoa.  73  f.  Dissertation  (Masters  in  Agronomy)  -
Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop), Federal University of
Technology Paraná. Pato Branco, 2019.

Acca sellowiana (O. Berg) Burret. (Myrtaceae), known as feijoa, is a native fruit tree
in  process  of  domestication,  with  high  economic  and  alimentary  potential.  
As  a  result,  studies  on  the  species  become  increasingly  necessary  to  make
production viable and to leverage the fruit distribution in Brazil. The objective of this
work  was  to  evaluate  the  performance  of  segregated  individuals  to  determine
superior  characteristics  for  genotype  selection.  Besides,  it  sought  to  determine
possible climatic influences for pollen viability and to propose a diagrammatic scale
for assessing the severity of anthracnose. The evaluated parameters were: flowering
phenology,  pollen viability  and storage,  fruit  quality  and yield  components,  and a
diagrammatic  scale  for  anthracnose  severity.  Phenology  was  carried  out  in  an
orchard  located  in  Pato  Branco-PR,  containing  60  individuals  from  the  crosses
between the cultivars Nonante, Helena, and Alcântara. In the second experiment, the
in vitro pollen germination from populations of the Pato Branco-PR and Água Doce-
SC orchards was carried out in 2017. Incubation time, culture media, storage time,
and difference between sites were analyzed.  For the quality  evaluations and fruit
yield  components,  the genotypes of  the orchard located in  EMBRAPA /  EPAGRI
Forest  Reserve,  Caçador-SC,  during  the  harvests  of  2017 and 2018 were  used.
Physicochemical parameters such as total weight, pulp yield, diameter / length ratio,
soluble  solids  content,  and  fruit  yield  were  analyzed.  The  evaluations  for  the
diagrammatic scale were carried out in the 2015/2016 cycle, in fruits from the Pato
Branco-PR  orchard.  After  the  scale  validation,  the  incidence  and  severity  of
anthracnose in these fruits were estimated. The analyzes revealed that the addition
of H3BO3 significantly increases the in vitro germination tests of feijoa pollen. This
remained with good viability up to 90 days of storage at -18 ° C. Under the conditions
studied,  the  climate  has  not  influenced  the  pollen  viability.  The  cultivar  Helena
presented greater  production of  flowers.  The Pato Branco-PR progenies begin in
early bloom, occurring between September and October. The most important criteria
were the 1001xHelena, 1006 x Pomar, 1013 x Pomar and 1004 x 1035 crosses as
having the upper variable in relation to the analyzed variables, and the substitutes
are included in the breeding work. Also, it was possible to highlight the importance to
use the diagrammatic scale for reliability and accuracy of the evaluators to estimates
the anthracnose severity in feijoa.

Keywords:  Acca  sellowiana. Anthracnose.  Adaptation.  Fruit  quality.  Disease
resistance
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14
1 INTRODUÇÃO

Com uma das  maiores  biodiversidades do mundo,  a  flora  brasileira

ainda é negligenciada quanto ao seu potencial alimentício. Culturalmente existe uma

grande  desvalorização  do  patrimônio  nacional  em  detrimento  do  consumo  de

recursos vegetais importados. Exemplo disso é o crescente cultivo de monoculturas

exóticas, que suprimem o comércio de espécies nativas e aceleram a devastação de

biomas.  Neste  aspecto,  revela-se  a  urgência  em  incentivar  alternativas  de

conservação  e  proteção  dos  recursos  vegetais.  Assim,  destaca-se  o  uso  e

exploração sustentável de espécies nativas como fonte alimentar para gerar renda e

substituir o extrativismo madeireiro e a conversão de áreas nativas para cultivos e

criações.  Acca sellowiana (O. Berg) Burret.  (Myrtaceae),  popularmente conhecida

como feijoa, goiaba da serra ou goiaba-serrana, é uma fruteira nativa em processo

de domesticação, com alto potencial econômico e alimentício (SANTOS et al., 2011).

Oriunda  do  planalto  meridional  brasileiro  e  norte  do  Uruguai  apresenta  frutos

semelhantes à goiaba comum em aparência, tamanho e textura. Apesar de estar em

processo de domesticação no Brasil,  ela já é reconhecida e cultivada em escala

comercial em países como França, Arzebaijão, Israel, Estados Unidos, Colômbia e

Nova Zelândia, sendo os dois últimos os maiores produtores e exportadores da fruta

(THORP; BIELESKI, 2002).

Visualmente  semelhante  à  goiaba  comum,  seu  diferencial  está  na

polpa  de  cor  gelo,  com  sabor  e  aroma  doce-acidulados.  Outra  característica

importante é a ocorrência de flores brancas carnosas e comestíveis. Além de muito

atrativas  para  polinizadores,  é  própria  para  consumo  humano  e  empregada  na

arborização urbana devido à sua beleza. Seus mecanismos de polinização estão

entre  os  de maior  interesse acadêmico no grupo das mirtáceas.  Neste  aspecto,

destaca-se  a  ocorrência  de  autoincompatibilidade  tardia  e  a  presença  de

passeriformes como os principais agentes polinizadores (SILVEIRA et al, 2015). 

Os processos de domesticação e caracterização da feijoa no país têm

se mostrado cada vez mais  promissores,  especialmente após o lançamento  das

cultivares Alcântara, Helena, Mattos e Nonante (DUCROQUET et al., 2007, 2008).

Em virtude disso, estudos a fim de complementar o conhecimento acerca da espécie
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se fazem cada vez mais necessários, buscando viabilizar a produção e alavancar

sua distribuição no Brasil (THORP; BIELESKI, 2002). 

Uma das principais dificuldades encontradas no cultivo da feijoa é a

ocorrência de antracnose, causada pelo fungo  Colletotrichum sp, cuja severidade

pode levar a perda total da carga de frutos. Como a cultura ainda está em processo

de domesticação no país, muitas técnicas de manejo e de controle da antracnose

ainda precisam ser aperfeiçoadas. Com isso, métodos que permitam a quantificação

da  doença  são  fundamentais,  principalmente  quando  se  deseja  realizar  estudos

epidemiológicos para avaliação da severidade; selecionar genótipos mais tolerantes;

descrever o progresso da epidemia; validar modelos de previsão de controle;  ou

para a aplicação do manejo integrado (DUARTE et al., 2014). 

Trabalha-se com a hipótese de que é possível encontrar genitores com

bom desempenho diante das características climáticas da Região Sul, a partir da

seleção de indivíduos superiores que apresentam características mais promissoras

no que se refere à qualidade de fruto e resistência a antracnose. Outra hipótese a

ser testada é a de que as condições climáticas poderiam interferir na viabilidade do

pólen  da  feijoa,  sendo  uma  das  justificativas  para  a  queda  de  produção  em

ambientes com temperaturas muito discrepantes daquelas do centro de origem. 

Tendo em vista o potencial econômico da feijoa no território brasileiro,

este  trabalho  objetivou  avaliar  o  desempenho  de  indivíduos  de  populações

segregantes  a  fim  de  determinar  características  superiores  para  a  seleção  de

genótipos. Também buscou determinar possíveis influências climáticas capazes de

interferir na viabilidade polínica  e posterior frutificação efetiva. Ainda, visou propor

uma escala diagramática para avaliação da severidade da antracnose. Para tanto,

análises  de  viabilidade  de  pólen,  diferenciação  de  necessidades  climáticas,

incidência  e  severidade da antracnose e componentes de rendimento  dos frutos

foram utilizadas como parâmetro para determinação de caracteres como forma de

seleção de possíveis genótipos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FAMÍLIA MYRTACEAE

Myrtaceae é uma família monofilética com distribuição predominante

nas regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo, compreendendo em torno de

144  gêneros  e  5500  espécies  (GOVAERTS  et  al,  2017).  De  porte  arbóreo  ou

arbustivo, suas características mais marcantes estão relacionadas aos seus centros

de origem. Gêneros oriundos da Oceania apresentam frutos secos, ao contrário dos

originários da região Neotropical, que contêm frutos carnosos (SOUZA; LORENZI,

2012).

Considerada uma das famílias mais representativas no Brasil, têm-se

registro de 23 gêneros e 1031 espécies neste território,  sendo endêmicos quatro

gêneros e 794 espécies. O maior gênero é Eugenia, com 388 espécies, sendo 301

endêmicas.  Para a Região Sul  são mencionados cerca de 18 gêneros com 257

espécies pertencentes à Myrtaceae. Destas, 230 ocorrem no Estado do Paraná, 183

em Santa Catarina e 116 no Rio Grande do Sul (FLORA DO BRASIL, 2020). Os

gêneros nativos do Brasil pertencem em sua totalidade à tribo Myrteae, conhecida

pela abundância de frutos suculentos (ANDRADE; FERREIRA, 2000).

Na Região Sul, apesar de muito apreciadas popularmente, o exótico

gênero Eucalyptus é uma das poucas com relevante interesse econômico. Algumas

fruteiras  nativas  como  a  pitangueira  (Eugenia  uniflora),  feijoa  (Acca  sellowiana),

araçazeiro (Psidium spp.), butiazeiro (Butia capitata), guabirobeira (Compomanesia

spp.) e a jabuticabeira (Plinia sp.) estão sendo estudadas e há potencial de seus

frutos serem comercializados regularmente no mercado regional, ou serem utilizados

pela indústria alimentícia ou farmacêutica. Ainda assim, o potencial de exploração

destas  frutas  é  baixo  quando  comparado  à  produção  de  outras  espécies,

principalmente  àquelas  exóticas  (LANDRUM;  KAWASAKI,  1997;  DANNER  et  al,

2010).  Um dos  destaques  para  a  produção  de  frutas  de  Myrtaceae  é  a  goiaba

(Psidium guajava) que apesar de ter como centro de origem a América tropical, não

é  considerada  nativa  do  Brasil  (ROZANE;  OLIVEIRA;  LIRIO,  2003;  FLORA  DO
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BRASIL, 2020).

2.2 A FEIJOA

A espécie  Acca sellowiana (O. Berg) Burret, popularmente conhecida

por feijoa, goiaba-serrana, goiaba do campo, goiaba da serra ou goiabinha, é uma

fruteira nativa de grande interesse econômico e, por isso, está em intenso processo

de domesticação (SOUZA; LORENZI, 2012). Descrita inicialmente em 1856 como

pertencente ao gênero Acca, em 1859 houve uma atualização para o gênero Feijoa,

como  ficou  conhecida  popularmente.  Entretanto,  devido  a  falta  de  diferenciação

capaz de justificar a separação de gêneros, aceita-se  Acca como a denominação

correta (MATTOS, 1986; DUCROQUET; HICKEL; NODARI, 2000). Embora alguns

registros  listem  a  feijoa  como  sendo  oriunda  da  Argentina  e  do  Paraguai,  sua

ocorrência espontânea é atribuída ao Brasil e ao Uruguai (DUCROQUET; HICKEL;

NODARI, 2000). A. sellowiana, A. macrostema e A. lanuginosa são as três espécies

que  compreendem  o  gênero  Acca,  ocorrendo  no  Brasil  apenas  a  primeira

(OLKOSKI, 2014).

Sua distribuição em território  brasileiro  é restrita  a  alguns locais  da

Região Sul, tendo registros de ocorrência na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo

e Minas Gerais (SANTOS, 2009).  Foi introduzida em países como França, Itália,

Rússia,  Estados Unidos,  Colômbia,  Israel  e  Nova Zelândia.  Neste último,  já  são

comercializados pelo menos treze produtos derivados da feijoa. Além do consumo in

natura nestes locais, o fruto comumente é encontrado como matéria prima de doces,

sorvetes, licores e sucos (THORP; BIELESKI, 2002). 

De maneira geral,  são plantas arbóreas de pequeno porte,  bastante

ramificadas, que atingem de dois a seis metros de altura, resistente a temperaturas

de até -12 °C.  Ocorre geralmente em altitudes superiores a 1000 metros e com

formação de bosques e matas de araucária, havendo relatos de sua existência em

altitudes com até 210 metros (MATTOS, 1986; DUCROQUET; HICKEL; NODARI,

2000). Nestas regiões o clima predominante é Cfb, subtropical úmido, com verões

amenos  e  precipitação  pluviométrica  uniformemente  distribuída  durante  o  ano.

Adapta-se de maneira mais satisfatória  em locais  com grande amplitude térmica

diurna/noturna  e  temperatura  média  anual  abaixo  de  16  ºC.  Estas  condições
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contribuem para minimizar os danos causados pelo fungo  Colletotrichum sp., cuja

proliferação é potencializada com temperaturas altas (CIOTTA et al., 2018). Desta

forma,  a  Região  Sul  se  destaca  por  apresentar  as  características  climáticas

necessárias para a ocorrência natural da feijoa. Os principais registros estão nos

locais próximos a Lages, São Joaquim e Matos Costa, em Santa Catarina e nos

municípios de Antônio  Prado,  Ipê,  Vacaria  e Monte Alegre  dos Campos,  no  Rio

Grande  do  Sul  (SANTOS  et  al.,  2011;  DONAZZOLO,  2012).  Com  folhas

persistentes, sua floração tardia é uma adaptação importante para evitar os danos

causados pelas geadas características do Sul (MATTOS, 1986).

Além  do  potencial  de  consumo  de  seus  frutos,  possui  também

interesse ornamental devido à beleza peculiar de suas flores, também comestíveis

(SAZIMA; SAZIMA, 2007). Apesar de muito difundida no exterior, no Brasil ainda é

considerada negligenciada em termos de pesquisa (MORETTO; NODARI; NODARI,

2014). Existem apenas alguns pomares no país, praticamente restritos aos Estados

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde altitudes superiores a 800m e baixas

temperaturas contribuem para uma produção expressiva de frutos (SANTOS, et al.,

2011).  Atualmente,  o  interesse  pelo  potencial  nutracêutico  e  sabor  peculiar  das

frutas  nativas  está  fazendo  com  que  sejam  mais  valorizadas  economicamente.

Alguns  estudos  demonstram  grande  interesse  do  consumidor  no  fruto  após  a

degustação, podendo ocupar no mercado espaço similar da ameixa, pêra ou mesmo

da  goiaba  comum,  tanto  em  procura  quanto  em  preço  de  venda  (AMARANTE;

SANTOS, 2011).

2.2.1 Biologia floral

As flores de  Acca sellowiana são hermafroditas,  com quatro pétalas

brancas  carnosas  e  comestíveis,  tornando-se  suculentas  com  a  deiscência  das

anteras (LANDRUM, 1986). Possui cerca de 60 estames distribuídos de forma radial

em torno de um estilete, todos de cor púrpura (SAZIMA; SAZIMA, 2007). 

A  floração  ocorre  entre  os  meses  de  outubro  e  novembro,  com

brotação  já  no  início  de  setembro.  Foram descritos  dez estádios  fenológicos de

floração com duração total de cerca de 40 dias (Figura 1), iniciando com pequenos

botões  globosos  a  partir  das  gemas  floríferas  (estádio  B),  que  logo  atingem  o
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tamanho de uma pequena ervilha (estádio C). Após 10 a 15 dias as pétalas tornam-

se visíveis neste botão compacto (estádio D), ocorrendo o desabrochar no estádio

seguinte (estádio E), chamado balão. Este ponto antecede a abertura das pétalas

para exposição das anteras (estádio F1) (Figura 2). Com a abertura total as anteras

tornam-se  totalmente  visíveis  e  o  estigma  receptivo  ao  pólen  (estádio  F2).  A

deiscência  das  anteras  ocorre  somente  no  estádio  seguinte,  quando  as  pétalas

ficam no sentido  horizontal  (estádio  F3)  (Figura  2).  Ocorre,  então,  a  queda  das

pétalas  (estádio  G),  dos  estames  (estádio  H)  e,  por  fim,  do  estilete  (estádio  I).

Geralmente  as  flores  caem  antes  de  atingir  o  último  estádio  (DUCROQUET;

HICKEL, 1991).

Figura  1  -  Estádios  fenológicos  de  floração  de  Acca  sellowiana (Berg)  Burret  de  acordo  com
Ducroquet et al. (2000). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2019.

 

 Fonte: FINATTO, 2008, p.23.

Outra  característica  importante  das  flores  da  feijoa  é  a  presença

predominante  de alogamia  e  autoincompatibilidade tardia  (SANTOS et  al.,  2007;

FINATTO et al., 2011). A ocorrência deste fenômeno torna necessária a polinização

cruzada entre indivíduos geneticamente distintos, fazendo com que a espécie seja
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altamente dependente da presença de polinizadores locais (FINATTO et al., 2011).

Mesmo com a existência de genótipos autocompatíveis, é comum a implantação de

pomares com grande diversificação genética, a fim de garantir maior produção de

frutos (BRUCKNER et  al,  2005).  Nos países onde a comercialização da feijoa é

intensa,  como  na  Nova  Zelândia,  a  polinização  manual  é  uma  prática  habitual

(MANICA, 2002). 

Figura 2 - Flor de Acca sellowiana nos estádios F1 (A) e F3 (B). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: autor

De  maneira  peculiar,  sua  polinização  ocorre  através  de  pássaros,

especialmente os sanhaços (SAZIMA; SAZIMA, 2007). Entre as mirtáceas, somente

Acca sellowiana  e Myrrhinium atropurpureum possuem registros  de flores  sendo

consumidas  por  aves  (ROITMAN;  MONTALDO;  MEDAN,  1997).  Neste  contexto,

Popenoe (1912) demonstra a importância das aves como os principais polinizadores

de Acca sellowiana. Como suas flores não apresentam néctar ou odor, o pólen é

transportado  de  maneira  acidental  pelas  aves  que  se  alimentam das  pétalas.  A

ornitofilia  em mirtáceas  é  conhecida  entre  as  espécies  australianas,  mas  pouco

estudada nas americanas. Nestas, os principais consumidores são passeriformes, e

não os beija-flores como na maioria das plantas (ROITMAN; MONTALDO; MEDAN,

1997).  Hickel  e  Ducroquet  (2000)  também citam mamangavas capazes de atuar
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como polinizadores, como Bombus atratus, Xylocopa augusti e X. frontalis. 

Compreender os aspectos envolvendo os mecanismos de polinização

bem como a viabilidade do pólen são de extrema importância para o direcionamento

de cruzamentos e criação de novas cultivares. A avaliação da viabilidade dos grãos

de pólen permite determinar o potencial  de fertilidade, sendo possível estimar as

chances de germinação e posterior produção de frutos (DAMASCENO JUNIOR, et

al., 2008). Fatores físicos, genéticos ou fisiológicos podem influenciar na viabilidade

do  pólen.  Assim,  se  faz  necessário  definir  metodologias  eficazes  de  coleta,

germinação e armazenamento do pólen a ser utilizado (NASCIMENTO; TORRES;

LIMA, 2003).

No que se refere ao armazenamento dos grãos de pólen, o teor de

água  e  a  temperatura  são  fatores  que  podem  influenciar  drasticamente  na

viabilidade (AKIHAMA; OMURA; KOZAKI, 1978). A redução do teor de água pode

ser  obtida  através  da  manipulação  com  sais  saturados,  dessecação  a  vácuo,

nitrogênio líquido ou com o emprego de sílica gel, tudo de acordo com a espécie a

ser  armazenada.  Manter  os  grãos  de  pólen  em  baixas  temperaturas  têm  se

mostrado como um método eficaz para conservar a sua viabilidade, especialmente

por longos períodos de armazenamento. A utilização de refrigeradores e freezer é

uma prática comum e acessível para atingir este objetivo (PIO et al., 2007).

A  temperatura  pode  ser  um  fator  determinante  para  a  perda  de

viabilidade tanto durante o período de incubação para a germinação in vitro, como

para  o  armazenamento  do  material.  Baixas  temperaturas  estão  relacionadas  à

diminuição do metabolismo dos grãos de pólen, permitindo que o material  tenha

maior  longevidade  (OLIVEIRA;  MAUÉS;  KALUME,  2001).  Avaliando  o  pólen  de

laranjeira, Pio et al. (2007) concluíram que o armazenamento a -10 °C tem maior

eficiência para a germinação do que a 4 °C. Além disso, a presença de sílica-gel

favoreceu os resultados, demonstrando que o teor de água no pólen influencia na

sua viabilidade. Daniel et al., (2002) verificaram perda total de viabilidade do pólen

de  Dioscorea  rotundata armazenado  a  5  e  10  °C  após  700  dias,  enquanto  se

manteve viável quando congelado a - 80 e - 20 °C pelo mesmo período. Franzon,

Raseira e Wagner Júnior (2007) não encontraram diferenças para a incubação do

pólen de pitangueira nas temperaturas de 25 e 30 °C, mas para 20 °C houve um
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decréscimo das médias. Rosell, Herrero e Saúco (1999) salientam que pode haver

diferenças de germinação dentro da mesma espécie dependendo da cultivar a ser

testada.

O meio de cultura utilizado para testes de germinação in vitro pode

alterar significativamente a viabilidade do pólen. O emprego comum de sacarose

fornece energia para a emissão do tubo polínico e mantém o equilíbrio osmótico

entre  o  pólen  e  o  meio  (STANLEY;  LINSKENS,  1974).  Chagas  et  al.  (2009)

demonstraram que diferentes concentrações de sacarose e enriquecimento do meio

de cultura são exigidos de acordo com a cultivar a ser testada. Além disso, Chagas

et  al.  (2010)  e  Nogueira  et  al.  (2015)  verificaram  um  crescimento  linear  da

germinação na medida em que a concentração de sacarose era aumentada. 

A  adição  de  compostos  inorgânicos  como  cálcio  e  boro  é

frequentemente utilizada por favorecerem a germinação e o alongamento do tubo

polínico  (SAHAR;  SPIEGEL-ROY,  1980).  Para  jabuticabeira,  a  adição  de  ácido

bórico  ao  meio  de  cultura  maximiza  a  capacidade  de  germinação  do  pólen

(DANNER  et  al.,  2011).  Nogueira  et  al.  (2015)  também  obtiveram  resultados

satisfatórios  adicionando boro  ao  meio  de cultura  para  germinação do  pólen  de

nêsperas. Entretanto, o acréscimo de nitrato de cálcio não favoreceu a germinação.

Figueiredo  et  al.  (2013)  chegaram  a  conclusões  semelhantes  para  o  pólen  de

amoreira-preta.

2.2.2 Fruto

A  nomenclatura  popular  “goiabeira-serrana”  é  relacionada  à

semelhança exterior de seus frutos com a goiaba comum (Psidium guajava). O fruto

é  classificado  como  um pseudofruto  do  tipo  pomo,  com formato  variando  entre

esférico e ovoide (Figura 3). Geralmente suas dimensões variam entre 3 a 5cm de

diâmetro, com 4 a 10cm de comprimento e pesando de 20 a 250g (MATTOS, 1986;

AMARANTE; SANTOS, 2011).
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Figura 3 – Frutos de Acca sellowiana do município de Caçador-SC. UTFPR, Câmpus Pato Branco,

2019.

Fonte: autor

Apesar de possuírem formato,  tamanho e coloração da casca muito

próximos, as características das polpas de A. sellowiana e P. guajava em nada se

parecem.  A  feijoa  apresenta  uma  polpa  gelatinosa  cor  gelo,  diferente  da  polpa

avermelhada da goiaba comum. Tem por característica o sabor ácido e levemente

adocicado,  com o  teor  de  sólidos  solúveis  entre  9  e  16  °Brix  (MATTOS,  1986;

DUCROQUET;  HICKEL;  NODARI,  2000).  A  casca varia  entre  as  texturas  lisa  e

rugosa,  sendo  mais  interessantes  comercialmente  os  frutos  de  casca  mais  fina.

Contudo,  a casca possui  sabor  adstringente e,  por  isso,  raramente é consumida

(SILVEIRA et al, 2015). 

Além do sabor peculiar,  o crescente aumento do consumo da feijoa

deve-se ao seu potencial nutracêutico. A polpa é rica em vitamina C, antioxidantes,

flavonoides,  iodo  e  compostos  com  comprovada  atividade  antimicrobiana  e

antioxidante (WESTON, 2010). Diferenças de temperaturas diurnas e noturnas em

torno de 10 ºC influenciam na intensificação de sabor e aroma dos frutos, situação

característica nas zonas de ocorrência natural da feijoa (CIOTTA et al., 2018). Nas

regiões  onde  sua  comercialização  é  mais  comum,  é  utilizada  na  fabricação  de
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doces, sucos e licores. Na Nova Zelândia já foram registrados 13 produtos derivados

da feijoa (DUCROQUET; HICKEL; NODARI, 2000; SILVEIRA et al, 2015).

No Brasil, a planta torna-se produtiva em torno de quatro anos após o

plantio, dependendo do genótipo. A maturação dos frutos ocorre entre os meses de

fevereiro  a  maio,  sendo  considerado  o  ponto  de  colheita  quando  a  fruta  se

desprende naturalmente da planta (MATTOS, 1986). Estudos realizados na Nova

Zelândia a fim de determinar o melhor período de colheita não obtiveram resultados

significativos,  mantendo  válida  a  prática  de  espera  pela  queda  espontânea  dos

frutos (THORP; KLEIN, 1987). Respeitando este ponto de colheita, de acordo com

os  padrões  de  melhoramento  genético  de  feijoa  na  Califórnia,  os  valores

considerados ideais para consumo são de sólidos solúveis totais entre 10 e 16 ºBrix,

acidez titulável entre 0,3 e 1,4% e pH variando de 3,2 a 4,4 (KADER, 2005).

Seu período de armazenamento pós colheita é curto, ocorrendo perda

de  características  nutricionais  e  sabor  após  21  dias  de  refrigeração,  além  de

alterações na qualidade visual como o escurecimento da polpa (AMARANTE et al,

2017). A utilização de técnicas a fim de aumentar a qualidade do fruto pós colheita

ainda estão sendo desenvolvidas. A colheita antecipada interfere nos padrões de

qualidade de textura,  aroma e sabor  da polpa,  não sendo viável  para ampliar  o

tempo  de  armazenamento.  A  fabricação  de  subprodutos,  por  sua  vez,  tem

demonstrado eficácia (SOUZA, 2015). Com relação à produtividade, Degenhardt et

al.  (2005) demonstraram números similares aos de outra nativa em processo de

domesticação, o cupuaçu. 

Embora  a  comercialização  dos  frutos  da  feijoa  ainda  não  esteja

amplamente  difundida  no  Brasil,  sua  intensa  produção  em  outros  países  traz

curiosidade. Em testes de degustação promovidos nas cidades de Florianópolis e

Blumenau, em Santa Catarina, mais de 90% dos consumidores aprovaram o aroma

e sabor do fruto. Tal resultado demonstra o potencial da feijoa como alternativa para

a promoção da produção de frutas nativas no país (BARNI et al., 2004).

2.3 MELHORAMENTO GENÉTICO DA FEIJOA NO BRASIL
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No final da década de 1980 a feijoa passou a ser produto de interesse

de programas de melhoramento, especialmente no estado de Santa Catarina. Em

ação conjunta entre a EPAGRI e a Universidade Federal de Santa Catarina, foram

iniciados  estudos  relacionados  a  biologia  da  espécie,  técnicas  de  manejo  e  o

desenvolvimento de um Banco Ativo de Germoplasma. Em outros países o processo

de domesticação da feijoa é mais antigo e com resultados muito significativos. Na

Califórnia,  por  exemplo,  na  década  de  50  já  existiam  as  variedades  Coolidge,

Choiceana e Superba, mesmo período em que se desenvolviam novas cultivares na

Nova Zelândia (DAWES; PRINGLE, 1983; DUCROQUET; HICKEL; NODARI, 2000).

Cultivares como Apollo, Unique e Gemini,  desenvolvidas por estes programas de

melhoramento  chegaram a  ser  introduzidas  no  Brasil,  favorecendo  a  criação  de

variedades a partir dos genótipos locais, por consequência do baixo desempenho

das importadas (SANTOS et al., 2011). 

O desenvolvimento de novas cultivares  se  dá através da seleção a

campo de indivíduos com bom desempenho agronômico ou com a avaliação de

populações  F1  segregantes,  oriundas  de  cruzamento  de  genitores  previamente

selecionados com características  superiores.  Helena e  Nonante  são oriundas de

cruzamentos, enquanto Mattos foi obtida por propagação vegetativa de um genótipo

selecionado e Alcântara resultou de mudas selecionadas após coleta de sementes

(SANTOS et al., 2011).

Com a finalidade de ampliar o banco de informações a respeito das

características  genotípicas  e  fenotípicas  da  feijoa,  atividades  de  seleção,

conservação  e  caracterização  estão  sendo  desenvolvidas  de  várias  maneiras.

Equipes multidisciplinares do Instituto Nacional de Investigación Agropecuária – INIA

e da Facultad de Agronomía, ambos do Uruguai, mantém programas de pesquisa de

populações naturais e acessos mantidos por agricultores. Desde 1998 a Facultad de

Agronomía mantém um programa de estudos da diversidade genética de espécies

nativas, buscando a seleção, conservação e uso dos materiais com maior potencial

(SISTO,  2006).  Iniciativas  de  melhoramento  participativo  envolvendo  agricultores

também  já  estão  sendo  citadas  na  literatura  como  forma  de  disseminação,

conservação e valorização da feijoa (VOLPATO; DONAZZOLO; NODARI, 2011).

Atualmente, a Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS, mantém uma
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coleção  com seis  acessos  de  Acca  sellowiana,  enquanto  que  a  Epagri  de  São

Joaquim-SC conserva aproximadamente 300 acessos nativos e do exterior. Outros

bancos de germoplasma podem ser encontrados na Itália, Nova Zelândia, Colômbia,

Ucrânia, Georgia e Azerbaijão (DUCROQUET; HICKEL; NODARI, 2000; CIOTTA et

al.,  2018).  Nos  anos  de  2007  e  2008  foram lançadas  pela  Epagri  as  primeiras

variedades  nacionais:  SCS411  Alcântara,  SCS412  Helena,  SCS414  Mattos  e

SCS415 Nonante (DUCROQUET et al., 2007, DUCROQUET et al., 2008). 

2.3.1 SCS411 Alcântara

Descrita  por  Ducroquet  et  al.  (2007),  foi  originada  de  material

essencialmente nativo a partir da coleta de sementes do acesso 26 no município de

Bom Jardim da Serra – SC. Sua propagação deu-se por enxertia. De porte e frutos

médios, suas flores são autocompatíveis com brotamento em outubro e floração em

meados de novembro. O peso dos frutos varia de 50 a 120g com sólidos solúveis de

11 a 13 °Brix. Nas condições do BAG de São Joaquim - SC, tem a maturação mais

precoce dentre as quatro cultivares, iniciando nos primeiros dias de março.

2.3.2 SCS412 Helena

Lançada  juntamente  com  a  Alcântara  (DUCROQUET  et  al.,  2007),

originou-se a partir  do acesso Epagri  101, de Urubici-SC, polinizada pela cultivar

Unique, trazida da Nova Zelândia. Das quatro cultivares nacionais, é a única que

possui parental exótico. Apesar do baixo porte, os frutos são grandes podendo pesar

mais de 150g. Possui sabor frutado e teor de acidez e açúcar equilibrados, com

sólidos  solúveis  variando  de  9  a  14  °Brix.  A  principal  característica  é  a  rápida

entrada em produção, já no segundo ano após o plantio. Apesar da boa tolerância à

antracnose, carece de manejo preventivo para o controle de doenças e pragas.

2.3.3 SCS414 Mattos

Esta cultivar descrita por Ducroquet et al. (2008), foi obtida a partir de

uma planta silvestre do município de São Joaquim-SC em 1995, selecionada por
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possuir características visualmente marcantes. Sua propagação deu-se por enxertia,

resultando em uma planta de vigor e produtividade medianos. A brotação inicia em

meados  de setembro e  floração  em novembro,  variando anualmente.  É  a  única

cultivar lançada que possui flores autoincompatíveis. Seus frutos são grandes, com

casca macia e de boa aparência,  pesando entre 100 e 150g. A polpa apresenta

coloração e sabor característicos para a espécie, com teor de sólidos solúveis de 10

a 13 °Brix e rendimento de polpa de 27% a 33%. Os frutos demonstraram ser mais

suscetíveis a antracnose que as demais.

2.3.4 SCS415 Nonante

Descrita  por  Ducroquet  et  al.  (2008),  foi  resultado  de  um  seedling

selecionado  entre  960  seedlings de  um  experimento  de  melhoramento  genético

entre  UFSC e  EPAGRI.  O  cruzamento  escolhido  foi  o  Epagri  110  x  Epagri  50,

realizado  em  1995.  Uma  das  características  mais  importantes  é  a

autocompatibilidade, herdada do parental Epagri 50. A floração inicia em meados de

novembro,  assim  como  a  cultivar  Alcântara.  Os  frutos  são  medianos  com peso

aproximado de 90g e casca dura. A polpa difere das demais pelo sabor frutado. O

seu rendimento e teor de sólidos solúveis é semelhante ao da cultivar Mattos. Tem a

maturação mais tardia, podendo manter frutos até o início de maio. Requer medidas

de controle da antracnose nos frutos.

2.4 ANTRACNOSE

Considerando  a  necessidade  da  boa  aparência  do  fruto  para

comercialização, as doenças causam grande impacto na produção, seja por inibir o

crescimento do fruto como afetando sua qualidade e inviabilizando o consumo in

natura (ABREU et al., 2009). Para a feijoa os principais prejuízos são atribuídos à

antracnose. Os agentes causadores são fungos do gênero Colletotrichum, também

responsáveis  pela  podridão  de  pedúnculo  e  varicela  em  diversos  frutos

(FIGUEIREDO  et  al.,  2012).  O  principal  causador  da  antracnose  em  feijoa  é

Colletotrichum gloeosporioides gerando danos que correspondem a cerca de 60%
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das perdas pós-colheita (GOMES et al, 2015). Muito resistente, o fungo é capaz de

sobreviver na própria planta de um ano para o outro, aumentando sua severidade na

próxima estação. Períodos mais chuvosos e com temperaturas entre 21 e 27 °C

tendem a favorecer o crescimento do patógeno (KIMATI et al., 2005). De maneira

menos frequente, o fungo  Colletotrichum acutatum  também já foi registrado como

agente causador da antracnose em A. sellowiana (CAMELE et al, 2018). 

A  doença  causa  lesões  na  superfície  dos  frutos  com aparência  de

manchas necróticas de coloração cobre (Figura 4). Conforme evoluem, as lesões

abrangem boa parte do fruto, formando uma massa de esporos de cor alaranjada

quando associados à umidade (KIMATI et al, 2005). Plantações de várias espécies

sofrem com o ataque fungo, causando severos prejuízos econômicos e problemas

fitossanitários  (GOMES  et  al,  2015).  Dessa  forma,  estudos  de  melhoramento

buscando  genótipos  com  maior  resistência  ou  tolerância  ao  patógeno  são

necessários,  tendo  em  vista  que  sua  manifestação  é  um  grande  problema  em

pomares no Brasil (DEGENHARDT et al, 2003).

Figura 4 - Frutos de Acca sellowiana com antracnose. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: autor
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CONDIÇÃO EXPERIMENTAL

As  avaliações  ocorreram  em  três  locais:  a  fenologia  da  floração  e

proposta de escala diagramática da antracnose foram realizadas na cidade de Pato

Branco, Paraná. O material para viabilidade do pólen foi coletado nas cidades de

Pato Branco-PR e Água Doce, Santa Catarina. No município de Caçador, também

em Santa  Catarina,  foram coletados  os  frutos  para  as  análises  de  qualidade  e

componentes de rendimento.

O pomar de Pato Branco-PR está localizado na Área Experimental da

UTFPR  Câmpus  Pato  Branco.  São  60  plantas  implantadas  em  2011  em

delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições de três plantas por parcela.

A  bordadura  é  composta  por  42  plantas  de  genótipo  silvestre.  O  espaçamento

adotado  foi  de  4,5  x  3,0m.  O  solo  é  caracterizado  como  Nitossolo  Vermelho

Distrófico Latossólico com textura argilosa, álico, fase floresta subtropical perenifólia,

relevo  ondulado  (BHERING  et  al.,  2008).  O  clima  predominante  é  do  tipo  Cfa

(KOPPEN,  1948).  A  média  de  temperatura  é  de  17,1  ºC  com  chuvas  bem

distribuídas. As progênies avaliadas foram resultantes de cinco cruzamentos entre

as cultivares Nonante, Alcântara e Helena, oriundas do Banco de Germoplasma de

Feijoa da EPAGRI, São Joaquim-SC. 

 O pomar  do município  de  Água Doce-SC está  localizado em uma

propriedade particular e apresenta um delineamento inteiramente casualizado com

espaçamento de 5 x 3,5m. Foi implantado em 2005 e é composto por 77 plantas dos

genótipos 527 e 28.12, também oriundas do Banco de Germoplasma de Feijoa da

EPAGRI. Segundo a classificação climática de Köppen (1948), o clima do local é

predominante do tipo Cfb mesotérmico, subtropical úmido sem estação seca, com

média  térmica  anual  de  16,7  ºC  e  pluviosidade  média  anual  de  1860mm.  Os

substratos são predominantemente Neossolos Litólicos e Cambissolos (LIMA, 2013).

Os dados meteorológicos do período de avaliação foram obtidos através do banco

de dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia

–  CIRAM da  EPAGRI  Santa  Catarina  e  do  Sistema  Meteorológico  do  Paraná  -
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SIMEPAR.

Em Caçador-SC, o pomar foi implantado em 2012 e está localizado na

Reserva Florestal EMBRAPA/EPAGRI em meio a um fragmento de mata em declive,

contendo  99  plantas  divididas  em  três  terços  aleatoriamente  dispostos.  Os

indivíduos tiveram origem de uma seleção a partir do cruzamento de dez matrizes do

município  de  Ipê-RS  durante  o  Programa  de  Melhoramento  Participativo

(DONAZZOLO, 2012). Grupos de dez indivíduos foram organizados em famílias de

acordo com os seguintes  cruzamentos:  1001 x  Helena (família  1),  1067 x  1003

(família 2), 1013 x 1051 (família 3), 1004 x 1035 (família 4), 1079 x Branca (família

5), 1051 x 1035 (família 6), 1006 x Helena (família 7), 1006 x Pomar (família 8) e

1013 x Pomar (família 9). O clima predominante é do tipo Cfb, isto é, temperado

úmido  com uma média  de  26  geadas  por  ano  (KURASZ,  2005).  A  temperatura

média anual é de 16,6 ºC e precipitação média anual de 1.613 mm (DLUGOSZ et al.,

2005).  O relevo pode ser caracterizado como plano a moderadamente ondulado,

com  exposições  preferencialmente  nas  direções  norte  e  oeste.  Os  solos  se

distribuem em quatro ordens: Cambissolos, Gleissolos, Nitossolos e Neossolos com

acidez extremamente alta em boa parte deles (pH < 4,3) (KURASZ, 2005). 

3.2 AVALIAÇÕES

3.2.1 Acompanhamento fenológico da floração

As análises fenológicas da floração foram realizadas no pomar de Pato

Branco-PR  durante  os  ciclos  2017/2018  e  2018/2019.  O  início  da  floração  foi

considerado a partir do surgimento de uma flor no estádio B e o final quando todas

apresentassem o estádio G em diante (Figura 1). As informações foram tabuladas

de forma gráfica apresentando as datas de início e final de floração de cada uma

das plantas que floresceram no pomar de Pato Branco-PR. 

Os dados foram comparados entre os cruzamentos e entre os anos

utilizando o teste de qui-quadrado. Os resultados foram relacionados com os índices

de  temperatura  e  pluviosidade.  Os  dados  meteorológicos  foram  emitidos  pela
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estação meteorológica do SIMEPAR.

3.2.2 Germinação in vitro de grãos de pólen 

O pólen para a avaliação da germinação foi coletado das populações

dos pomares de Pato Branco-PR e Água Doce-SC durante os meses de outubro e

novembro de 2017. Para o pomar de Pato Branco foram coletadas amostras de seis

plantas pertencentes aos cruzamentos Alcântara x Helena, Nonante x Helena e ao

genótipo silvestre. Para o pomar de Água Doce foram amostradas aleatoriamente

seis plantas pertencentes ao genótipo 28.12.

A coleta do pólen da feijoa foi realizada de acordo com metodologia

adaptada de Franzon, Corrêa e Raseira (2005). Para isso, foram coletados ramos

com flores ainda no estádio de balão e mantidos em espuma fenólica com água no

laboratório, até abertura total da flor. Após a abertura das flores as anteras foram

retiradas com o auxílio de uma pinça e depositadas em bandejas de papel para

secar  a  temperatura  ambiente  (20  a 25 ºC)  durante  72 horas.  O pólen seco foi

acondicionado  em frascos  de  vidro,  tamponados  com algodão  e  mantidos  após

coleta  em  dessecador,  contendo  sílica  gel  como  substância  higroscópica,

armazenado em freezer a -18 °C. O material permaneceu nestas condições por 30

dias até a primeira avaliação, sendo refeitas as análises após 60, 90, 120 e 150 dias

de armazenamento (Figura 5).

Foram utilizados dois diferentes meios de cultura para germinação de

pólen: um contendo 10% de sacarose + 1% de ágar, determinado como meio de

cultura padrão em testes de rotina para melhoramento genético; e outro contendo

10% de sacarose + 1% de ágar + 1,3mM de H3BO3, mantidos por padrão em pH 7.

Para preparação dos meios,  os ingredientes foram diluídos em água destilada e

aquecidos em forno micro-ondas até total dissolução. O meio de cultura pronto e

ainda quente foi depositado em lâminas contendo dois anéis de PVC de 21 mm de

diâmetro e 3 mm de altura. Cada anel representou uma unidade de observação.

Quando o meio atingiu temperatura ambiente, foi aspergido o pólen com auxílio de

um pincel. As lâminas prontas foram colocadas em placas de Petri, contendo papel

umedecido e incubadas em câmera B.O.D. a 25 ºC em ausência de luz. 
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Com a utilização de microscópio óptico, foi realizada a contagem de

100 grãos de pólen por anel, considerando germinados aqueles que apresentaram a

emissão de tubo polínico  ultrapassando o diâmetro do próprio  grão de pólen.  A

primeira contagem ocorreu após uma hora de incubação, realizando contagens de

hora em hora até a estagnação,  a fim de determinar o tempo que apresentasse

maior potencial de germinação.

Figura 5 - Metodologia empregada para coleta dos grãos de pólen e germinação in vitro.  UTFPR
Câmpus Pato Branco, 2019. 

Fonte: autor

Os dados  foram submetidos  aos  testes  de  Bartlett  para  análise  de

homogeneidade  de  variância  e  de  Shapiro-Wilk  para  normalidade.  Atendidos  os

pressupostos  matemáticos  os  dados  foram  analisados  da  seguinte  forma:  Foi

realizado um teste bifatorial utilizando a média geral entra todos os genótipos, com

arranjo 6x2, considerando o tempo de incubação em seis níveis (1, 2, 3, 4, 5, e 6

horas)  e  o  tipo  de  meio  de  cultura  em  dois  níveis  (com  e  sem  ácido  bórico).

Considerando  a  ocorrência  de  genótipos  distintos  nos  dois  locais,  foi  realizada

regressão considerado o tempo de armazenamento em cinco níveis (30, 60, 90, 120,

e 150 dias) em função da taxa de germinação. Para as populações de cada local



33
realizou-se a análise de variância. Na ausência de interação e significância entre

genótipos e locais, realizou-se o teste T. Após testes preliminares, determinou-se o

tempo  de  seis  horas  de  incubação  como  o  mais  adequado  para  as  análises,

apresentando  a  maior  taxa  de  germinação  antes  da  estabilização  (dados  não

mostrados).  Para  realização  das  análises  foi  utilizado  o  software  R  3.5.2  (R.

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2018).

3.2.3 Qualidade dos frutos e componentes de rendimento

Pra  avaliação  dos  componentes  de  rendimento  e  de  qualidade  dos

frutos foram colhidos dez frutos por plantas do pomar do município de Caçador-SC

durante  os  meses  de  fevereiro  e  março  dos  anos  2017  e  2018.  O  estádio  de

maturação considerado para colheita foi quando o fruto se desprendia da planta com

um leve toque da mão ou agitando levemente a planta (SANTOS, 2009).

Após  a  colheita  os  frutos  foram  colocados  em  sacos  plásticos  e

armazenados em geladeira por até três dias para posterior análise em laboratório.

Para  as  avaliações  foram considerados  os  seguintes  parâmetros  quantitativos  e

qualitativos: 

a) Relação  diâmetro/comprimento  –  obtido  pela  razão  entre  o

comprimento transversal e longitudinal, medidos em centímetros;

b) Massa média de frutos - obtido pela divisão da massa total pelo

número de frutos, os resultados expressos em  gramas;

c) Rendimento da polpa – média obtida pela porcentagem do peso

da  polpa  em relação  ao  peso  total  de  cada  fruto,  os  resultados  expressos  em

porcentagem;

d) Sólidos solúveis (SS) - obtido extraindo-se o suco da polpa de cada

fruto,  medindo  com  o  auxílio  de  um  refratômetro  manual,  os  resultados  foram

expressos em °Brix.

e)  Formato  -  analisados  com  base  nos  descritores  qualitativos

estabelecidos  por  Ducroquet  (2000)  e  consolidados  pelo  Serviço  Nacional  de

Proteção  de  Cultivares,  vinculado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - SNPC/MAPA (BRASIL, 2008) (Figura 6).
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Figura  6  –  Formatos  de  frutos  de  Acca  sellowiana,  segundo  descrição  para  a  espécie.  UTFPR

Câmpus Pato Branco, 2019. 

Fonte: BRASIL, 2008.

f)  Produção  de  frutos  -  conforme  categorias  baseadas  nas

estabelecidas pela EPAGRI/São Joaquim de acordo com a quantidade de frutos por

planta (SANTOS, 2005): Classe 1 = sem frutos; Classe 2 = <20 frutos; Classe 3 =

20-40 frutos; Classe 4 = 41-60 frutos; Classe 5 = 61-80 frutos; Classe 6 = 81-100

frutos; Classe 7 = 100-120 frutos; Classe 8 = 121-160 frutos; e Classe 9 = >160

frutos.

A  produção foi  inicialmente  avaliada com o auxílio  de  um contador

manual de frutos para estabelecer as cargas de cada planta. Assim, atribuíram-se as

classes equivalentes de acordo com a contagem.

Os dados foram analisados utilizando-se uma abordagem multivariada,

na qual  se  utilizou  da metodologia  de  componentes  principais,  que  consiste  em

transformar um conjunto de p variáveis pertencentes a n indivíduos ou populações,

em  um  novo  conjunto  de  variáveis,  de  dimensão  equivalente,  chamados

componentes principais. Para tanto, foram utilizados os valores de massa total, teor

de sólidos solúveis, relação diâmetro/comprimento e porcentagem de polpa. 

De acordo com Donazzolo (2012) estas variáveis foram consideradas
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como critérios de importância para a seleção de características superiores, tanto em

seu trabalho de melhoramento participativo quanto no programa de melhoramento

genético da feijoa desenvolvido pela EPAGRI e UFSC. Além disso, no trabalho de

Donazzolo  et  al.  (2017),  verificou-se  por  análise  de  trilha  de  seis  caracteres  de

frutos, que a massa total e o diâmetro dos frutos de feijoa contribuíram diretamente

na definição do rendimento de polpa, caractere de alta importância para seleção de

genótipos.

Cada  componente  principal  é  uma  combinação  linear  das  variáveis

originais, construído de maneira a explicar o máximo da variabilidade total dessas

variáveis  originais  e  não-correlacionadas  entre  si.  Nesta  analise,  o  primeiro

componente principal (CP1) está associado à maior raiz característica da matriz de

covariância  amostral.  O  segundo  componente  principal  (CP2)  está  associado  à

segunda maior raiz característica e assim sucessivamente. O primeiro componente

também é definido como o de maior importância, uma vez que retém a maior parte

da  variação  total  encontrada  nos  dados  originais  (MORRISON,  1976).  Para

realização dos cálculos dos componentes principais neste caso foi utilizado a matriz

de correlação R,  pois  as variáveis  apresentavam escalas diferentes.  As análises

foram  realizadas  utilizando-se  o  pacote  FactoMineR  do  software  R  3.5.2  (R.

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2018).

3.2.4 Proposta de escala diagramática e avaliação da incidência e severidade da 
antracnose 

Foram  coletados  50  frutos  contendo  sintomas  de  antracnose  em

dezembro de 2015 do pomar experimental Da UTFPR Câmpus Pato Branco. Os

frutos foram seccionados longitudinalmente mantendo-se o máximo de lesão em ao

menos uma face.  Essas porções  foram fotografadas  para  compor  um banco de

imagens.  A  estimativa  da  área  lesionada  foi  realizada  pelo  método  de  réplica

(CITADIN  et  al.,  2008)  no  qual  as  áreas  com  lesão  foram copiadas  em folhas

transparentes e posteriormente mensuradas com equipamento integrador de área

(LI-COR 3100), obtendo-se com isso a área total da lesão (L). A área total (T) de

cada porção do fruto foi mensurada a partir da retirada total da casca e mensuração
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da mesma em integrador de área (LI-COR 3100). Com isso, foi possível calcular a

severidade da doença no fruto por meio da equação: SEV(%) = 100*L/T.

A escala diagramática foi  elaborada com níveis a partir  de imagens

geradas  com  o  auxílio  no  software  ImageJ  (RASBAND,  1997).  Os  valores

intermediários  foram  calculados  seguindo  a  lei  da  acuidade  visual  proposta  por

Weber-Fechner, com incrementos logarítmicos sucessivos (HORSFALL; BARRAT,

1945).

Para a validação, oito avaliadores sem experiência fizeram estimativas

em  50  imagens  aleatórias  dos  frutos  com  diferentes  severidades  da  doença.

Primeiramente, os avaliadores avaliaram sem o auxílio da escala e posteriormente

com auxílio da escala diagramática proposta. Para isso, as imagens com severidade

conhecida foram inseridas na planilha DiseasePlan a qual realiza a aleatorização na

apresentação  das  imagens,  gravação  das  estimativas  e  estatísticas  de  acerto  e

concordância  (SACHET  et  al.,  2017).  A  precisão,  acurácia  e  coeficiente  de

correlação foram determinadas usando a análise de correlação concordante de Lin

(Pc), a qual combina as medidas de acurácia e precisão para avaliar o grau em que

os pares das observações se deslocam em relação à linha concordante de 45º (com

intercepto = 0 e inclinação = 1), do conjunto de indivíduos com e sem uso da escala

proposta.

Para  cálculo  da  correlação  concordante  de  Lin  (Pc)  foi  utilizada  a

fórmula: Pc=Cb.r, em que Cb é um fator de correção do desvio que mede o quão

longe está a linha ajustada dos desvios em relação à linha concordante (medida de

acurácia),  e r é o coeficiente de correlação entre a severidade estimada (Y) e a

severidade real (X), sendo uma medida de precisão (BOCK et al., 2010; CAPUCHO

et al., 2011; YADAV et al., 2012). Comparou-se o efeito do uso da escala sobre os

índices  de  concordância  através  do  Teste  t  bi-caudal  para  pares  de  média.  Os

gráficos e análises referentes a escala foram realizados com o auxílio do software R.

No período de colheita, entre os meses de dezembro de 2015 e março

de 2016, foram coletados 30 frutos de cada acesso que apresentou produção. Esses

frutos  foram  avaliados  com  auxílio  de  escala  diagramática  proposta  quanto  à

severidade da antracnose. A incidência, em percentual, foi realizada pela contagem

do número de frutos que apresentavam sintomas da doença.  Os resultados são
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apresentados  na  forma  de  gráficos  construídos  com  o  auxílio  do  software  R.

Também  foram  calculados  e  apresentados  os  desvios  padrões  para  a  variável

severidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 ACOMPANHAMENTO FENOLÓGICO DA FLORAÇÃO

No pomar localizado na área experimental da UTFPR Câmpus Pato

Branco, das 60 plantas avaliadas 55% floresceram no ciclo 2017/2018 e 58,3% no

ciclo  2018/2019.  De  acordo  com o  teste  de  qui-quadrado,  não  houve  diferença

significativa entre estes dois  anos.  Para o primeiro ciclo,  o início  da floração se

concentrou em setembro terminando no final de outubro. No ciclo seguinte, iniciou-

se  em outubro  indo  até  meados  de  novembro  (Figura  7).  Dados  de  2016/2017

mostraram florescimento de 100% das plantas, enquanto que no ciclo 2015/2016 o

florescimento foi de 31,7%  (TURRA, 2017). 

Figura 7 – Diagrama com os períodos de início e final de floração dos cruzamentos avaliados nos
anos de 2017 (esquerda) e 2018 (direita) no pomar experimental da UTFPR Câmpus
Pato Branco. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.
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Aplicando o teste de qui-quadrado, verificou-se diferença significativa

para  a  floração  entre  os  cruzamentos  (Figura  8).  As  progênies  do  cruzamento

Nonante  x  Helena  se  destacaram por  atingir  floração  de  100% das  plantas  em

ambos  os  ciclos,  mostrando  estabilidade.  Nos  três  ciclos  anteriores  também

apresentou  bom desempenho,  com floração  acima  de  80% (TURRA,  2017).  As

progênies  do  cruzamento  Nonante  x  Alcântara,  por  sua  vez,  apresentaram

resultados  insatisfatórios  (entre  as  12  plantas  do  bloco,  apenas  duas  tiveram

florescimento em cada ciclo). No ciclo anterior, 2016/2017, todas as plantas deste

cruzamento floresceram, revelando grande variação entre os anos (TURRA, 2017).

Alterações na quantidade de flores produzidas, bem como a ausência de floração

em  alguns  períodos  podem representar  adaptações  da  espécie  como  forma  de

economizar reservas nutritivas, ou evitar herbivoria e parasitismo por espécies com

hábitos sincronizados com o período de floração (MANTOVANI; MARTINS, 1988).

Figura 8 – Frequência de florescimento e teste de qui-quadrado para os cruzamentos considerando
as avaliações dos  anos 2017 e  2018 no  pomar  experimental  da  UTFPR Câmpus  Pato  Branco.
UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Os  cruzamentos  contendo  a  variedade  Helena  apresentaram  maior

número  de  plantas  em  floração  e  por  maior  período,  quando  comparados  aos
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indivíduos que utilizaram Alcântara e Nonante como parentais. Dentre as 24 plantas

analisadas em cada ano, 21 floresceram em 2017 e 23 em 2018. Para as 36 plantas

provenientes  dos  cruzamentos  envolvendo  Nonante  e  Alcântara,  apenas  dez

floresceram  no  ciclo  2017/2018  e  14  no  ciclo  2018/2019.  É  razoável  afirmar,

portanto, que este pode ser um dado interessante para ser analisado futuramente,

determinando a influência de Helena como parental em relação à produção de flores

e sua estabilidade para esta característica. 

Para os cruzamentos Nonante x Helena e Alcântara x Helena, o início

da floração divergiu entre um ano e outro, ocorrendo predominantemente no mês de

setembro para  o ciclo  2017/2018 e  no mês de outubro  para  o  ciclo  2018/2019.

Consequentemente,  a  floração teve seu fim nos meses de outubro e novembro,

respectivamente, para ambos os ciclos. Nas condições do BAG de São Joaquim -

SC,  as  cultivares  Alcântara,  Helena  e  Nonante  têm  seu  início  de  floração  em

meados  de  novembro  (DUCROQUET  et  al.,  2007;  2008).  Entretanto,  em  Pato

Branco,  esta  época  correspondeu  ao  final  da  floração,  especialmente  no  ciclo

2017/2018 quando 95% não mantinham mais flores. Neste ano o início da floração

foi  precoce  para  78,1%  das  plantas  (considerando  os  32  indivíduos  que

floresceram), ocorrendo em setembro. Este resultado foi semelhante ao encontrado

por Turra (2017) para os ciclos 2015/2016 e 2016/2017. 

A precocidade da floração pode ser explicada pela diferença de fatores

climáticos. Em São Joaquim-SC a temperatura média para novembro é de 17 °C, de

acordo com dados do INMET. Em Pato Branco-PR no mês de setembro de 2017 já

foi  possível  registrar  temperatura  média  superior  a  20°C,  conforme  dados

meteorológicos do SIMEPAR. Além disso, também foi  observada a ocorrência de

temperaturas máximas em Pato Branco-PR superiores às de São Joaquim-SC, fator

importante  considerando  a  influência  das  altas  temperaturas  na  aceleração  do

desenvolvimento floral em fruteiras tropicais. 
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Figura 9 -  Precipitação e temperatura média, mínima e máxima para Pato Branco no período de

setembro de 2017 a janeiro de 2018. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: SIMEPAR

O  período  analisado  foi  caracterizado  por  uma  intensa  seguido  de

fortes temporais no fim de outubro, ocasionando a queda precoce de muitas flores

(Figura  9).  Em  comparação,  a  floração  do  ciclo  seguinte  foi  mais  tardia,

possivelmente  sendo  justificada  pelas  baixas  temperaturas  do  mês  de  setembro

(Figura 10).  Durante o mês de novembro de 2017,  em virtude da ocorrência de

temporais e a devastação de folhas e flores pelo coleóptero  Iphimeis dives,  não

houve frutificação, impossibilitando as análises dos componentes de rendimento dos

frutos do pomar de Pato Branco-PR.
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Figura 10 -  Precipitação e temperatura média, mínima e máxima para Pato Branco no período de

setembro de 2018 a janeiro de 2019. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: SIMEPAR

4.2 GERMINAÇÃO IN VITRO DOS GRÃOS DE PÓLEN

Utilizando a média de todas as populações avaliadas, observou-se que

as melhores taxas de germinação foram obtidas após seis horas de incubação aos

30 dias de armazenamento, sendo utilizados estes tempos para as comparações

entre  os  meios  de cultura  e  os  locais  de  coleta  (dados não mostrados).  Finatto

(2008),  avaliando  a  germinação  do  pólen  de  diferentes  cultivares  de  feijoa,  não

encontrou  diferenças  entre  as  médias  de  germinação  do  material  fresco  e  do

armazenado  a  4  °C  por  30  dias.  Este  ensaio  considerou  diferentes  cultivares

utilizando  meio  de  cultura  com 10  gL-1 de  ágar  suplementado  com 150  gL-1 de

sacarose.

Houve diferença significativa entre os fatores tempo de incubação e

meios de cultura de acordo com o teste T, demonstrando que a adição de 1,3mM de

ácido bórico é suficiente para elevar os níveis de germinação do pólen de feijoa nas
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condições apresentadas (Figura 11). É provável que este resultado seja decorrente

da formação do complexo açúcar-borato, que auxilia no crescimento e manutenção

do tubo polínico, diminuindo as chances de rompimento (NOGUEIRA et al., 2015).

Considerando a germinação de outras mirtáceas, Danner et al. (2011) evidenciaram

a necessidade da inclusão de ácido bórico para a germinação de pólen de  Plinia

cauliflora (jabuticabeira) utilizando metodologia semelhante. Por outro lado, para a

germinação do pólen de Eugenia involucrata (cerejeira do mato) e Eugenia uniflora

(pitangueira) a introdução de ácido bórico no meio de cultura não teve influência

significativa  (FRANZON;  RASEIRA,  2006;  FRANZON;  RASEIRA;  WAGNER

JUNIOR, 2007). 

Utilizando o meio de cultura enriquecido com ácido bórico a taxa de

germinação superou os 80% em Pato Branco e em Água Doce (Tabela 1). Diante da

ocorrência, recomenda-se a inclusão de avaliações a respeito dos mecanismos de

polinização e de auto-incompatibilidade destes cruzamentos (FINATTO, 2008). Além

disso,  vale  ressaltar  que o  estresse térmico  pode atuar  como fator  limitante  em

relação a produtividade em algumas culturas. Altas temperaturas tendem a provocar

diminuição  na  porcentagem  de  germinação  e  no  crescimento  do  tubo  polínico,

podendo também ser a justificativa para possíveis baixas na frutificação (STEVENS;

RUDICH, 1978). Os resultados diferiram do encontrado por Turra (2017) ao avaliar

os mesmos cruzamentos no pomar de Pato Branco. Neste estudo em questão, a

média de germinação para o local foi considerada baixa (27,7%) durante o mesmo

tempo de incubação, o que foi considerado um fato atípico para a espécie. Por outro

lado,  Franzon,  Corrêa e Raseira (2005)  obtiveram alta  taxa de germinação para

genótipos  oriundos  do  banco  de  germoplasma  da  Embrapa  Pelotas-RS.  Mesmo

utilizando um tempo menor com três horas de incubação, a média de germinação foi

de 72,4% com pólen em meio de cultura com ágar 1% + sacarose 10% e de 85,6%

com a adição de 1,3mM de ácido bórico. Santos et al. (2007) obtiveram germinação

de 72,55% para o acesso 101 do BAG de feijoa de São Joaquim e de 48,5% para o

acesso  458  após  seis  horas  de  incubação.  Além  disso,  verificaram  não  haver

diferença significativa entre quatro ou seis horas de incubação.
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Figura 11 – Porcentagem média de germinação de grãos de pólen de feijoa entre os dois locais em

relação ao tipo de meio de cultura  (com e sem adição de ácido bórico)  e tempo de
incubação. Letras diferentes indicam que há diferença significativa de acordo com o teste
T para tipo de meio. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2019.

 

Considerando o tempo de armazenamento, houve perda da viabilidade

(abaixo  de  50%)  após  90  dias  de  armazenamento  (Figura  12).  De  acordo  com

Bérnard  e Noiret  (1970),  são considerados como bem conservados os  grãos de

pólen que apresentam viabilidade de pelo menos 60%. Para Arnaud (1979), grãos

de  pólen  com  viabilidade  inferior  a  40%  devem  ser  descartados.  Não  houve

interação entre os tipos de meio de cultura e tempo de armazenamento. Franzon,

Corrêa e Raseira (2005) verificaram a perda de viabilidade após 90 dias para meio

de cultura sem adição de ácido bórico (45,2%), enquanto que as amostras com a

inclusão de 1,3mM do composto no meio de cultura, mantiveram a germinação em

52,3%.  Após  150  dias  a  viabilidade  não  superou  os  9,3%  de  germinação.  O

armazenamento  do  material  em  freezer  a  -18  °C  em  dessecador  mostrou-se

satisfatório para períodos curtos, sendo indicada a realização de novos estudos para

armazenagem em longo prazo. Pio et al. (2007) obtiveram melhores resultados de

viabilidade para o pólen de  Citrus sinensis armazenado em freezer a -10 °C em

relação ao mantido em refrigerador a 4 °C ou em temperatura ambiente. 
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Figura 12 – Germinação de grãos de pólen de feijoa em função do tempo de armazenamento (-18 °C)
considerando meio  de  cultura  com ácido  bórico  e  seis  horas  de  incubação.  UTFPR
Câmpus Pato Branco, 2019.

 O teste F não mostrou diferenças significativas entre as médias das

populações em cada local. Sendo assim, embora as temperaturas em Água Doce-

SC tenham sido inferiores às registradas em Pato Branco (Figuras 9 e 13), estas

diferenças não pareceram interferir na taxa de germinação do pólen dos materiais

amostrados. Neste ano, o florescimento iniciou em meados de setembro para Pato

Branco e em outubro para Água Doce-SC (dados não mostrados). 
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Figura 13 - Precipitação e temperatura média, mínima e máxima para Água Doce no período de

setembro de 2017 a janeiro de 2018. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: EPAGRI/CIRAM

Considerando a diferença entre os genótipos que ocorrem em cada

local, não foi possível determinar diferenças estatísticas entre eles, conduzindo as

análises  separadamente.  Em  relação  ao  coeficiente  de  variação,  foi  possível

observar que as amostras de Pato Branco-PR (CV=8,41%) apresentaram valores

mais elevados que Água Doce-SC (CV=4,78%). Contudo esta diferença pode estar

associada ao fato de que naquele local foram avaliadas três populações distintas

(Alcântara x Helena, Nonante x Helena e Silvestre), enquanto que neste todas as

amostras pertenciam a mesma população (genótipo 28.12) (Tabela 1). Vale ressaltar

que alterações como enriquecimento do meio com outros nutrientes e correção do

pH podem influenciar na germinação in vitro, sendo importante que estas variáveis

sejam  testadas  para  melhor  direcionamento  (RAMOS  et  al.,  2008;  NOGUEIRA,

2015). 



47
Tabela 1 – Taxa de germinação in vitro dos grãos de pólen de feijoa do ciclo 2017/2018 em Pato

Branco-PR e Água Doce-SC.  Meio  de cultura  contendo 1% ágar  +  10% sacarose +
1,3mM  H3BO3  incubado  em  B.O.D  a  25  °C  durante  6  horas,  após  30  dias  de
armazenamento a -18 °C. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Genótipos/
Cruzamentos

Taxa de germinação (%)

Pato Branco Água Doce
28.12 - 87,5
28.12 - 89,3
28.12 - 87,5
28.12 - 88
28.12 - 86,8
28.12 - 83,5

Alcântara x Helena 81,3 -
Alcântara x Helena 87,8 -
Nonante x Helena 83,5 -
Nonante x Helena 85 -
Nonante x Helena 87,3 -

Silvestre 84,5 -
Média 84,9 87,1
CV (%) 8,41 4,78

4.3 QUALIDADE DOS FRUTOS E COMPONENTES DE RENDIMENTO

A  figura  14  demonstra  os  resultados  obtidos  após  análise  de

componentes principais (ACP) entre as variáveis analisadas. Os componentes um e

dois  explicaram  37,96%  e  27,25%,  respectivamente  da  variância  dos  dados,

indicando que é possível  representar  65,21% da diversidade dos genótipos com

base  nas  características  analisadas.  Massa  total  e  porcentagem  de  polpa  se

correlacionam  com  o  CP1,  considerando  que  explicam  a  maior  parte  da

variabilidade, sendo que os valores de °Brix se correlacionaram com o CP2. Já a

relação diâmetro/comprimento apresentou correlação média com ambos, mantendo

seu vetor na porção mediana do gráfico, sem separar bem os genótipos. 
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Figura 14 - Análise de componentes principais (ACP) de cada indivíduo para quatro características

(porcentagem  de  polpa,  teor  de  sólidos  solúveis,  massa  total  e  relação
diâmetro/comprimento) de frutos procedentes de nove famílias de feijoa cultivadas em
Caçador-SC. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

 

Família 1 = 1001 x Helena; Família 2 = 1067 x 1003; Família 3 = 1013 x 1051; Família 4 =  1004 x
1035; Família 5 =  1079 x Branca; Família 6 =  1051 x 1035; Família 7 =  1006 x Helena; Família 8 =
1006 x Pomar; Família 9 =  1013 x Pomar.

Os  genótipos  da  porção  direita  da  figura  14  apresentam  maiores

índices de massa total, enquanto que os genótipos destacados na porção superior

possuem maior relação diâmetro/comprimento. Assim, os indivíduos 47, 410, e 46 se

caracterizam por apresentar maior porcentagem de polpa. Já os indivíduos 82, 98 e

99 possuem maior teor de sólidos solúveis nos frutos e os indivíduos 15, 94 e 12 se

destacaram  por  apresentar  maior  massa  de  fruto.  Para  a  relação

diâmetro/comprimento, quanto mais próximo de um, mais redondo é o fruto, sendo

os  preferidos  para  seleção  proposta  pela  EPAGRI  (DONAZZOLO,  2012).  Os

indivíduos  410,  64,  28,  77  e  16  foram  caracterizados  pela  maior  relação

diâmetro/comprimento, sendo os mais redondos. Os indivíduos 410, 94, 47, 15, 82,

34, 13, 98, 77, 16, 12 e 91 contribuíram de maneira superior ao esperado para as

dimensões,  apresentando  grande  variabilidade  em  relação  às  características

avaliadas. Os demais obtiveram valores insuficientes sendo, portanto, considerados
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de menor interesse para a seleção de caracteres (Figura 15).

Figura 15 – Contribuição de cada indivíduo para as dimensões 1 e 2. UTFPR Câmpus Pato Branco,
2019.

Degenhardt  et  al.  (2003)  encontraram  diferença  na  correlação  dos

coeficientes de SS dependendo da safra de feijoa. Os resultados positivos para um

ano e negativos para outro indicou forte independência do controle genético para

esta característica. Para prever com maior segurança a transmissão dos padrões de

materiais promissores, seriam necessários estudos de herança aprofundados.

Tabela 2 – Correlações das variáveis com cada componente principal utilizado (CP1 e CP2). UTFPR
Câmpus Pato Branco, 2019.

  CP1 CP2

     
Massa total 0.6447936 -0.1089694
% de polpa -0.8521926 -0.1530839

°Brix -0.2440779 -0.8988211
Relação D/C -0.5627763 0.4967810

Para as famílias, os autovalores de CP1 e CP2 explicam 73,07% da

variação dos dados. As famílias 4 (cruzamento 1004 x 1035) e 9 (cruzamento 1013 x

Pomar)  foram  as  mais  contrastantes  para  a  variabilidade  das  mensurações

estudadas, enquanto que a família 5 (cruzamento 1079 x Branca) pouco contribuiu

(Figura 16).  Os indivíduos da família  1  (cruzamento  1001xHelena)  apresentaram
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frutos grandes, mas sem destaque para as outras variáveis. Diferente da família 9,

que mostrou boa relação tanto  com a massa total  como com o teor  de  sólidos

solúveis  (Figura  17).  Este  resultado  mostra  que  estas  plantas  possuem  como

característica  quantidade  excessiva  de  casca,  afetando  a  qualidade  do fruto  em

relação ao rendimento da polpa. Apesar disso, frutos com casca mais fina também

podem  representar  menor  resistência  a  manipulação  e  transporte  pós-colheita

(AMARANTE et al.,  2008; SILVEIRA et al.,  2015),  ou infestação por  mosca-das-

frutas. A família 4 se destacou com relação aos critérios de porcentagem de polpa e

relação  D/C,  principalmente,  enquanto  a  família  8  (cruzamento  1006  x  Pomar)

mostrou valores superiores para o teor de sólidos solúveis. A seleção de genitores

dentro das famílias 1, 4, 8 e 9 é interessante para as características mencionadas,

com especial atenção para o parental “Pomar”, presente em duas das famílias de

destaque. 

Figura 16 – Contribuição de cada família para as dimensões 1 e 2. UTFPR Câmpus Pato Branco,
2019.

Família 1 = 1001 x Helena; Família 2 = 1067 x 1003; Família 3 = 1013 x 1051; Família 4 =  1004 x
1035; Família 5 =  1079 x Branca; Família 6 =  1051 x 1035; Família 7 =  1006 x Helena; Família 8 =
1006 x Pomar; Família 9 =  1013 x Pomar.
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Figura  17  -  Análise  de  componentes  principais  (ACP)  das  famílias  para  quatro  características

(porcentagem  de  polpa,  teor  de  sólidos  solúveis,  massa  total  e  relação
diâmetro/comprimento) de frutos procedentes de nove famílias de feijoa cultivadas em
Caçador-SC. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Família 1 = 1001 x Helena; Família 2 = 1067 x 1003; Família 3 = 1013 x 1051; Família 4 =  1004 x
1035; Família 5 =  1079 x Branca; Família 6 =  1051 x 1035; Família 7 =  1006 x Helena; Família 8 =
1006 x Pomar; Família 9 =  1013 x Pomar.

Utilizando as médias das análises obtidas nos dois anos, foi possível

verificar que o teor de sólidos solúveis variou de 7,09 a 14,06 °Brix, com média de

10,70 °Brix e CV=0,14% (Tabela 3). O valor médio foi  semelhante ao obtido por

Borsuk et al. (2017) avaliando 18 populações de feijoa da Região Sul. Este teor se

enquadra no descrito por Ducroquet et al. (2007; 2008) para as cultivares Helena,

Nonante  e  Mattos.  Para  a  relação  diâmetro/comprimento,  a  média  de  0,74

demonstra  uma tendência  a  formatos arredondados.  Esta  razão,  portanto,  prevê

enquadramento de maior frequência nas categorias globoso, elipsoide e ovoide para

todas as famílias (Figura 18).

Volpato, Donazzolo e Nodari (2011) trabalhando com o melhoramento

participativo de feijoa adotaram como critérios de seleção de fruto o peso > 60g, teor

de  açúcar  >  12  °Brix,  rendimento  de  polpa  >  35%  e  formato  arredondado.  Os

cruzamentos de Caçador-SC são oriundos de matrizes selecionadas através destes

índices. O Programa de Melhoramento Genético da Epagri adota como critérios o
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peso de fruto > 70g, teor de açúcar > 12 °Brix e rendimento de polpa > 30%. Assim,

seria possível selecionar 25 plantas que puderam ser incluídas em pelo menos uma

das categorias entre os 39 indivíduos avaliados (Tabela 3). As plantas 93 e 47 foram

as únicas que apresentaram frutos que se adequariam a todos os critérios. Convém

ressaltar que as plantas avaliadas sofreram manejo mínimo, sem haver adubação,

poda, raleio ou tratamentos fitossanitários. 

Apesar de estar incluída na margem de corte para o critério, a média

obtida para a massa total (64,9g) pode ser considerada baixa quando comparada

com os critérios adotados pela Epagri (70g) ou com o peso médio das cultivares

Alcântara, Mattos, Nonante e Helena, acima de 90g. O rendimento médio de polpa

está  dentro  dos padrões determinados para  as  quatro  cultivares  lançadas (25  a

33%). Em relação ao rendimento de polpa, 17,9% das plantas avaliadas atenderam

ao critério. Ocorreria um aumento de 30,8% no caso de utilizar o índice da Epagri

(DUCROQUET et  al.,  2007;2008;  SANTOS et  al.,  2017).  Anzanello  et  al.  (2013)

avaliando cultivares comerciais de quivi demonstraram existir relação direta entre o

número de sementes e o tamanho final dos frutos, enfatizando a importância de uma

polinização  eficiente  para  a  obtenção  de  frutos  grandes.  Assim,  indica-se  a

mensuração do peso e quantidade das sementes por fruto em estudos posteriores, a

fim de determinar com maior precisão a influência destes parâmetros no peso final

dos frutos. 

Tabela 3 - Caracterização de frutos das plantas de feijoa introduzidas em Caçador, SC. As células
destacadas representam aquelas  que  atenderam pelo  menos  um critério  de  seleção
estabelecido. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Código da planta Massa total (g)
Rendimento de

polpa (%)
SS ºBrix D/C

11 50,56 26,56 10,81 0,75
12 108,14 21,59 9,87 0,68
13 76,17 19,93 7,90 0,75
14 60,89 36,98 9,61 0,75
15 157,11 21,72 12,30 0,76
16 68,53 33,29 8,65 0,89
17 64,01 31,34 9,90 0,6
28 43,32 37,66 9,00 0,75
29 62,16 36,38 11,06 0,75
34 68,34 17,60 8,20 0,68
36 42,99 33,11 11,21 0,69
37 79,21 32,64 11,80 0,74
38 66,42 34,07 8,45 0,72
46 44,10 34,74 11,72 0,8
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47 66,34 44,73 12,50 0,84
55 44,19 28,47 9,62 0,67
59 75,31 38,56 11,22 0,77
64 52,25 25,48 10,87 0,9
65 79,49 27,63 9,07 0,84
67 35,14 26,95 9,17 0,72
72 62,13 27,64 10,92 0,78
73 43,28 31,30 10,45 0,75
76 65,70 24,07 9,18 0,82
77 56,20 26,31 8,22 0,86
78 64,43 26,31 11,10 0,73
79 54,97 19,23 10,80 0,76
81 42,48 23,37 12,33 0,74
82 41,23 33,01 14,06 0,69
83 48,55 31,78 10,33 0,69
84 58,67 30,41 10,50 0,74
93 73,16 36,10 12,30 0,73
94 137,06 22,45 9,90 0,65
95 44,69 22,81 11,37 0,7
97 49,38 26,91 11,30 0,59
98 91,78 21,08 13,10 0,67
99 44,32 31,93 12,32 0,68

110 50,46 30,15 11,93 0,79
410 50,90 42,77 12,17 0,91
910 107,75 23,80 12,00 0,72

Média 64,92 29,25 10,70 0,74
Desvio 25,55 6,43 1,47 0,07

CV 0,39 0,22 0,14 0,09

Critérios de seleção utilizados: peso do fruto > 60g, teor de açúcar > 12 °Brix e rendimento de polpa >
35% (Volpato, Donazzolo e Nodari, 2011).

Figura 18 - Distribuição de frequência de categorias de formato de fruto para os genótipos de feijoa
em Caçador-SC na safra 2018. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.
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Com relação à produção de frutos, pode-se inferir que foi baixa para o

período, uma vez que a maior parte dos indivíduos se enquadrou nas categorias

com produtividade inferior a 60 frutos por planta (categorias 1, 2 e 3) (Figura 19).

Poucos  indivíduos  apresentaram  produção  acima  de  100  frutos  por  planta

(categorias 7,8 e 9), sendo 13,1% para 2018 e 10,1% para 2017. Esta característica

pode representar um bom atributo para indícios de seleção, considerando que esta

produção ocorreu em condições mínimas de manejo. As famílias 1 e 7 foram as que

mais  englobaram  indivíduos  nestas  categorias.  Apesar  de  a  safra  2017  ter

apresentado maiores médias de produção, 33,3% dos indivíduos não apresentaram

frutos nas datas de colheita. A maior parte dos indivíduos sem contagem de frutos

pertencem as famílias 6 e 8, durante os dois períodos. Esta ausência e a baixa

produção pode significar  a  presença  de características  de  floração  e  maturação

tardias, informação importante para a seleção de materiais que permitam estender o

período  de  colheita.  Além  disso,  podem  ocorrer  indivíduos  segregantes

trangressivos  dentro  das  famílias  que  apresentem  alta  produção,  podendo  ser

selecionados. Donazzolo (2012) registrou frutificação até o mês de julho para as

plantas  matrizes  destes  cruzamentos.  Assim,  considerando  o  tempo  de

armazenamento, seria possível a comercialização de feijoa ao longo de sete meses

do ano.

As  características  dos  indivíduos  apresentaram  valores  bastante

variáveis em relação às cultivares comerciais descritas, percebendo-se a magnitude

de informações passíveis de utilização para seleção e melhoramento, especialmente

considerando os que apresentaram desempenho superior em determinada variável.

Este resultado deve-se à característica segregante da população avaliada, aliado ao

uso de  genitores  com alto  grau de  heterose.  Ainda,  é  importante  considerar  as

condições climáticas  e  a  possibilidade  de  novas avaliações  a  fim de  determinar

maior estabilidade para as características de destaque. Neste aspecto, Caçador-SC

apresenta  características  muito  semelhantes  às  de  Ipê-RS,  local  de  origem das

matrizes dos cruzamentos avaliados (Figura 20). 
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Figura 19 – Frequências de categoria de produção baseadas no número de frutos por planta dentro

das  famílias  de  plantas  de  feijoa  oriundas de  Caçador-SC nas  safras  2017 e  2018.
UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Categoria 1 = 0; Categoria 2 <20; Categoria 3 = 20-40; Categoria 4 = 41-60; Categoria 5 = 61-80;
Categoria 6 =81-100; Categoria 7 = 100-120; Categoria 8 = 121-160; e Categoria 9 = >160.

Caçador  ainda  apresenta  condições  amenas  próximas  as  de  São

Joaquim, onde se concentram as cultivares comerciais. Beyhan e Eyduran (2011)

avaliando progênies de feijoa na Turquia constataram que a queda da temperatura e

o  aumento  dos  períodos  chuvosos  influenciaram  no  formato  e  peso  do  fruto,

mostrando  melhor  potencial  com  a  aproximação  das  características  climáticas

oriundas do centro de origem. Estes fatores devem ser avaliados individualmente e a

longo prazo para que se possa determinar sua influência sobre a variabilidade das

características e a importância destes locais para a adaptação e domesticação da

feijoa. 
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Figura 20 - Temperatura e precipitação média das cidades de Ipê-RS, Caçador-SC e São Joaquim –

SC. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2019.

Fonte: climate-data.org (2018).

4.4 PROPOSTA DE ESCALA DIAGRAMÁTICA E AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA E 
SEVERIDADE DA ANTRACNOSE 

A escala diagramática proposta neste trabalho contém seis categorias

de notas de intensidade da antracnose em frutos de feijoa: 2, 10, 20, 40, 70, 100%

(Figura 21), conforme níveis intermediários calculados exponencialmente, segundo a

lei  Weber-Fechner  (HORSFALL;  BARRAT,  1945).  Baseando-se  na  análise  de

correlação concordante de Lin,  acurácia  e precisão,  além da linha de regressão

obtida  entre  a  severidade  real  e  estimada,  as  avaliações realizadas  foram mais

próximas  ao  valor  real  quando  utilizou-se  a  escala  proposta,  em  relação  as

avaliações  sem  o  auxílio  da  mesma.  As  medidas  de  correlação  concordante,
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acurácia  e  precisão  aumentaram  significativamente  (p<0,05)  como  resultado  da

utilização da escala  (Figura  22).  Assim pode-se afirmar  que as  estimativas  com

escala são mais seguras por representar melhor o conjunto de dados reais.

Figura 21 - Escala diagramática proposta para avaliação de antracnose (Colletotrichum sp.) em frutos
de Acca sellowiana, indicando níveis de 2, 10, 20, 40, 70, e 100% de severidade. UTFPR
Câmpus Pato Branco, 2019.

 

Com o uso da escala diagramática proposta ocorreu um aumento da precisão

das estimativas para todos os avaliadores. O valor do coeficiente de correlação foi

de  95%,  considerado  alto  para  este  tipo  de  avaliação,  sendo  significativamente

superior quando comparado com os coeficientes de correlação sem a utilização da

escala.  A  importância  da  utilização  de  escala  diagramática  para  o  aumento  da

acurácia na avaliação de doenças em plantas é encontrada em diversos estudos

(CAPUCHO et al., 2011; YADAV et al., 2012; RIOS et al., 2013; NICOLI et al., 2015).
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Figura 22 -  Distribuição das estimativas de severidade de antracnose (Colletotrichum  sp.) em 50

frutos de  Acca sellowiana avaliados por 8 avaliadores sem (A) ou com (B) auxílio da
escala diagramática proposta neste trabalho. Linha tracejada representa a projeção em
que  os  valores  estimados  são  iguais  aos  reais.  r  =  precisão,  Cb  =  acurácia,  pc  =
correlação de concordância e P = probabilidade de erro pelo Teste t. UTFPR Câmpus
Pato Branco, 2019.

Sem  a  utilização  da  escala  27,5%  das  estimativas  da  severidade

apresentaram erros acima de 10% chegando a erros de 55,4%. Com a utilização da

escala, apenas 15% das estimativas da severidade apresentaram erros acima de

10%,  sendo  o  erro  máximo  na  estimativa  de  34,8%  (Figura  23).  Para  ser

considerado bom, um avaliador  deve manter  suas estimativas de erro dentro do

limite de ± 10% (NUTTER JR; SCHULTZ, 1995). Sendo assim, é possível afirmar

que a utilização da escala diminui os erros nas estimativas, mantendo a precisão

dos avaliadores aceitável. Pode-se observar também que sem a utilização da escala

ocorreu  uma  tendência  a  subestimar  os  valores  da  severidade.  De  maneira

contrária,  outros  trabalhos  demonstraram  uma  tendência  de  superestimar  a

severidade da doença (CAPUCHO et al., 2010; LENZ, et al., 2010; CAPUCHO et al.,

2011; LAZAROTO et al., 2012; RIOS et al., 2013).
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Figura  23  -  Boxplot  com a  distribuição  dos  erros  na  avaliação  de  50  frutos  de  Acca sellowiana

infectados com Colletotrichum sp. por oito avaliadores sem (S1-8) (direita) ou com (C1-8)
(esquerda) auxílio da escala diagramática proposta neste trabalho. UTFPR Câmpus Pato
Branco, 2019.

 

Todos  os  acessos  avaliados  apresentaram frutos  com presença  de

antracnose, o que indica que não há ocorrência de imunidade para a doença entre

os  acessos  avaliados.  Para  severidade,  os  acessos  apresentaram  valores

contrastantes, variando de 1,0% a 35,3%. A incidência foi de 100% para 21 dos 30

indivíduos avaliados, sendo o menor valor encontrado de 66% no acesso 16. Não

houve correlação entre incidência e severidade (r2 = 0,16ns), assim, a incidência

(variável de fácil mensuração) não pode ser considerada suficiente para selecionar

indivíduos  resistentes  à  antracnose  nos  frutos.  Como  exemplo,  o  acesso  38

apresentou  100%  de  incidência,  mas  apenas  1%  de  severidade  o  que  não

compromete sua aparência e seu potencial de comercialização, enquanto o acesso

52 apresentou menor incidência (90%), mas com severidade de 6,5%. Os acessos

2, 3 e 44 (Alcântara x Nonante); 12 e 25 (Alcântara x Helena); 23 e 24 (Nonante x

Helena),  38  (Nonante  x  Alcântara)  foram  os  que  apresentaram  as  menores

severidades  para  antracnose  no fruto,  sendo considerados  os  mais  tolerantes  a

antracnose.  Já  os  acessos  27,  34,  36  e  52  (Alcântara  x  Helena),  31,  49  e  51

(Nonante  x  Helena),  57  (Alcântara  x  Nonante),  e  58  (Nonante  x  Nonante)

apresentaram as maiores severidades (Figura 24). 

De  acordo  com  esses  resultados,  é  necessário  utilizar  ambas  as

variáveis para discriminar a reação de genótipos de feijoa à antracnose nos frutos.

Ducroquet et  al.  (2008) descrevem Nonante como oriunda de cruzamentos entre

genótipos autóctones (Epagri 110 x Epagri 50), mas que requer medidas de controle
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de antracnose  nos frutos.  Já  Alcântara  foi  originada de  material  essencialmente

nativo a partir da coleta de sementes do acesso 26 no município de Bom Jardim da

Serra – SC e apresenta boa tolerância à antracnose (DUCROQUET et al., 2007),

assim como a cultivar Helena. Estas características sugerem a ocorrência de maior

ou  menor  resistência  ao  patógeno  dependendo  da  cultivar  empregada  no

cruzamento.  Neste  estudo  não  foi  possível  determinar  cruzamentos  com  este

comportamento, especialmente por se tratar de um experimento de curto prazo. 

Figura 24 - Valores de severidade em (%) de área lesionada (± desvio padrão) e incidência (%) de
antracnose  em  frutos  de  diferentes  acessos  de  Acca  sellowiana oriundos  de  cinco
diferentes cruzamentos. Nonante (Non), Alcântara (Alc). UTFPR Câmpus Pato Branco,
2019.
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5 CONCLUSÕES

Cruzamentos contendo a variedade Helena tendem a ser mais estáveis

e produtivos em relação à floração.

A floração em Pato Branco-PR ocorre entre os meses de setembro e

outubro.

As diferenças climáticas não demonstraram influenciar na viabilidade

do  pólen  paras  as  populações  de  Água  Doce-SC  e  Pato  Branco-PR,  não  se

constituindo causa para eventuais baixas na frutificação.

Nas condições estabelecidas, o acréscimo de 1,3mM de ácido bórico

no meio de cultura favorece a germinação e o pólen armazenado a -18°C começa a

perder significativamente a viabilidade após 90 dias.

Recomenda-se  a  pré-seleção  dos  indivíduos  47  e  93  no  pomar  de

Caçador-SC por  atenderem a todos os critérios estabelecidos pelo Programa de

Melhoramento Participativo da Feijoa.

Recomenda-se a utilização da escala diagramática para avaliação da

severidade de antracnose em feijoa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em feijoa, a seleção de indivíduos e famílias com base na avaliação

dos componentes principais é possível e é uma ferramenta útil  nos trabalhos de

melhoramento genético e seleção de novos genótipos. Para tanto, se faz necessária

a  intensificação  de  estudos  envolvendo  adaptação  e  herdabilidade  das

características superiores, através de análises a longo prazo.

As  análises  de  viabilidade  de  pólen  devem  ser  realizadas,

preferencialmente,  com  posterior  mensuração  da  produção  de  frutos,  a  fim  de

enriquecer as informações sobre a adaptação da feijoa ao local de estudo. Sugere-

se também que se quantifique a intensidade da floração e averígue condições de

temperatura  capazes de alterar  a  viabilidade polínica durante  o desenvolvimento

floral.

Estudos futuros envolvendo diferentes formas de armazenamento para

o pólen de feijoa são importantes para a conservação e uso futuro no melhoramento

genético.

Sugere-se o desenvolvimento de experimentos a longo prazo a fim de

avaliar  a  incidência  e  severidade  da  antracnose  na  região  estudada,  buscando

determinar uma possível resistência associada ao parental utilizado no cruzamento.
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