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COSER, Sara Morra, M.Sc., Universidade Federal do Espírito Santo, julho 2012. 

Diversidade em Psidium guajava L. por caracteres morfológicos, moleculares e 

citogenéticos. Orientador: Marcia Flores da Silva Ferreira. Co-orientadores: Adésio 

Ferreira; Wellington Ronildo Clarindo. 

RESUMO 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma das fruteiras de maior importância 

econômica da família Myrtaceae. O Brasil é um dos maiores produtores de 

goiaba do mundo, sendo esta uma cultura potencial em expansão e 

rentabilidade. A polinização cruzada da espécie e a existência de pomares 

heterogêneos de propagação seminal resultam em variabilidade, permitindo a 

seleção de genótipos para o melhoramento da cultura. O objetivo deste 

trabalho foi estudar a diversidade genética em genótipos de P. guajava 

selecionados em pomar de origem seminal e cultivares por características 

morfológicas e químicas de qualidade de fruto, também associar dados de 

conteúdo de DNA nuclear (2C), cariótipo, morfológicos e de marcadores 

moleculares microssatélites. Verificou-se a existência de divergência entre as 

Cortibel com relação às características de fruto, com genótipos apresentando 

performance superior e genótipos com desempenho semelhante à cultivares, 

potenciais para uso em hibridações ou como cultivares. As análises cariotípica 

e de conteúdo de DNA nuclear (2C) mostraram que os genótipos possuem um 

genoma estável, pequeno e diplóide e características cariotípicas relacionadas 

a grupos ancestrais de angiospermas. O dendrograma UPGMA baseado em 

dados morfológicos e SSR evidenciaram diversidade entre os genótipos, com 

melhor discriminação pelos dados de SSR. Como a maioria dos genótipos 

mostraram similaridade morfológica para as características de frutos, aliada a 

dissimilaridade molecular, estes se mostraram interessantes para o uso em 

hibridações em programas de melhoramento. O conjunto de dados 

gerados contribuiu para expandir o conhecimento sobre o genoma e a 

diversidade genética em P. guajava. Também é importante na estruturação 

de  programas de melhoramento para a cultura, além de contribuir para 

estudos evolutivos. 

Palavras-chaves: Melhoramento de plantas; diversidade genética; descritores 

morfológicos; qualidade de frutos; SSR; conteúdo de DNA nuclear (2C); 
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COSER, Sara Morra, M.Sc., Universidade Federal do Espírito Santo, july 2012. 

Diversity in Psidium guajava L. by morphological, molecular and cytogenetics. 

Adviser: Marcia Flores da Silva Ferreira. Co-Advisers: Adésio Ferreira; Wellington 

Ronildo Clarindo. 

ABSTRACT 

Guava (Psidium guajava L.) is one of the most economically important fruit crop 

from Myrtaceae family. Brazil is one of the largest producers of guava in the 

world, which is a potential crop in growth and profitability. Cross-pollination of 

the species and the existence of heterogeneous seminal propagation orchards 

result in variability, allowing the selection of genotypes for crop improvement. 

The aim of this study was to evaluate genetic diversity between P. guajava L 

genotypes selected from seminal origin orchard and cultivars, by morphological 

and fruit quality chemical characteristics, also associate data from nuclear 2C-

value, karyotypic, morphological and simple sequence repeat (SSR) marker. 

There were divergences between Cortibel selections by fruit characteristics, 

with genotypes showing superior and similar performance when compared with 

cultivated genotypes, potential for use in hibridation and as cultivars. Karyotype 

and nuclear 2C-value analyses showed that all genotypes have a stable and 

very small diploid genome (2n = 2X = 22; 2C = 0.95 pg), and karyotypic 

characteristics related to ancestral angiosperm groups. UPGMA dendrogram 

based on morphological and SSR data evidenced diversity among the 

genotypes, with better discrimination by SSR data. Since most genotypes 

showed morphological similarity for fruit characteristics, combined with 

molecular dissimilarity, the use of these genotypes in hybridation breeding 

programs could be of interest. The obtained data set contributed to expand the 

knowledge about genome and genetic diversity of P. guajava. Also are 

important to structure crop improvement programs and contribute to 

evolutionary approaches. 

Key words: Plant breeding; genetic diversity; morphological descriptors; fruit 

quality; SSR markers; nuclear 2C-value; 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos principais países produtores de frutas do mundo, 

sendo a fruticultura um segmento importante do agronegócio brasileiro (Vitti, 

2009). A goiabeira, Psidium guajava L., é uma das fruteiras nativas mais 

cultivadas no país (Souza et al., 2009), se destacado por ter alta rentabilidade, 

possibilidade de expansão e capacidade de geração de empregos (Costa; 

Costa, 2003).  

O Brasil é o maior produtor de goiabas vermelhas do mundo e está entre 

os dez maiores produtores de goiaba (FAO, 2010), com produção de 297,377 t 

(IBRAF, 2009). Esta produção está concentrada na região sudeste e nordeste 

nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Pará e Bahia, que juntos respondem 

por mais de 80% do volume produzido no país (IBGE, 2010). O Estado do 

Espírito Santo contribui com uma produção de 9.711 ton de goiaba e uma área 

plantada de 414 ha (IBGE, 2010). O PEDEAG (Plano Estratégico de 

Desenvolvimento da Agricultura Capixaba) prevê a implantação de pólos de 

frutas, com destaque para o pólo de goiaba, na região litorânea-norte do 

Estado (PEDEAG, 2007). 

Psidium guajava pertence à família Myrtaceae, a qual apresenta 

distribuição pantropical e compreende de 130 a 150 gêneros e 

aproximadamente 5650 espécies (Govaerts et al., 2008). A polinização cruzada 

é a forma de reprodução mais frequente, sendo classificada como uma espécie 

alógama (Lozano et al., 2002), embora a taxa de panmixia seja variável e a 

autopolinização possa ocorrer (Singh; Seghal, 1968). A maior parte dos 

pomares é estabelecida por propagação vegetativa, no entanto também são 

encontrados pomares estabelecidos por propagação seminal (Pereira, 1995; 

Martinez de Lara et al., 2004; Srivastava, 2005). Este fato, aliado ao 

mecanismo reprodutivo da espécie origina heterogeneidade e variabilidade, 

permitindo a seleção de genótipos para o melhoramento da cultura (Lozano et 

al., 2002).  

A diversidade genética é essencial para a produção agrícola sustentável 

(Zhou et al., 2002), e por esse motivo estudos de divergência genética são de 

grande importância para orientar programas de melhoramento. O estudo da 

diversidade genética por meio de análises biométricas tem, dentre seus 
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principais objetivos, o agrupamento de materiais genéticos similares e 

caracterização da variabilidade de recursos genéticos (Leão, 2009). Assim, os 

cultivos podem ser diversificados com a oferta de novos genótipos, o que reduz 

a vulnerabilidade e estreitamento genético da cultura. 

No país, a caracterização da diversidade genética de goiabeiras 

(silvestres e cultivadas) e identificação de genótipos divergentes são relatadas 

em trabalhos utilizando dados morfológicos (Santos et al. 2008;  Santos et al., 

2010) e moleculares, como RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

(Pessanha et al., 2011) e AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

(Correa et al., 2011). Entretanto, são escassos os trabalhos como os de Gomes 

Filho et al. (2010) e Santos et al. (2011) que utilizaram dois tipos de dados para 

avaliar a diversidade de goiabeira. No primeiro, os autores usaram dados 

morfológicos e RAPD para avaliar divergência genética de seis cultivares e 19 

acessos. No segundo, variáveis agronômicas e bioquímicas foram utilizadas 

para avaliar a diversidade de 59 acessos de goiabeiras e 10 acessos de araçá 

(Psidium spp.).  

Variações no número cromossômico da espécie e no tamanho do 

genoma nuclear também são relatadas (Costa; Costa, 2003; Grattapaglia et al., 

2012) sendo a caracterização quanto ao cariótipo e conteúdo de DNA nuclear 

necessária. A caracterização dos cromossomos contribui tanto para estudos 

evolutivos e de citotaxonomia quanto para o correto uso dos materiais em 

hibridações no melhoramento (Peñaloza; Pozzobon, 2007). 

Dados relacionados a aspectos agronômicos, morfológicos, químicos, 

moleculares e citogenéticos são importantes para a caracterização e 

melhoramento de genótipos, pois dados distintos em uma análise conjunta 

contribuem com informações acuradas para estimação da diversidade 

genética, ampliando a base do conhecimento e possibilitando uma visão 

holística da diversidade.  

A notável biodiversidade genética encontrada no Brasil é um diferencial 

competitivo para o desenvolvimento biotecnológico do país. Dessa forma, são 

necessários estudos de caracterização de genótipos comerciais e 

germoplasmas de P. guajava assim como da diversidade genética entre estes 

genótipos. É prioridade da agricultura brasileira promover e incentivar as 

atividades do agronegócio para incrementar a produtividade e a 
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competitividade dos produtos agropecuários, por intermédio da introdução de 

tecnologias que gerem produtos de alto valor agregado ou inovadores que 

viabilizem a conquista de novos mercados (Brasil, 2005). 

O objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade genética de P. 

guajava. Os resultados do estudo foram divididos em dois artigos: no primeiro, 

a diversidade foi estudada pela avaliação de genótipos selecionados em pomar 

de origem seminal e genótipos cultivados, por características morfológicas e 

químicas de qualidade dos frutos; no segundo, foram associados dados de 

conteúdo de DNA nuclear (2C), cariótipo, morfológicos e moleculares 

(microsatélites), com o intuito de caracterizar a diversidade genética entre 

genótipos de P. guajava.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Origem, domesticação e dispersão de P. guajava 

 

 Psidium guajava L, a goiabeira, foi classificada por Lineu em 1753 

(Ellshoff et al.,1995). As primeiras referências à espécie goiabeira são do 

cronista espanhol Oviedo (Ruhle, 1964), datando entre 1514 e 1557, quando 

este esteve no Haiti. Nessa ocasião, Oviedo referiu-se à goiabeira chamando-a 

por guayabo e fez considerações sobre o comportamento vegetativo das 

plantas encontradas em algumas regiões das Índias Ocidentais (continente 

americano). Acredita-se que a introdução da goiabeira nessa região, na Flórida 

(EUA), Índia, África Ocidental, África do Sul e em muitas ilhas do oceano 

Pacífico foi feita principalmente por navegadores espanhóis (Soubihe Sobrinho, 

1951; Pereira, 1995). Há comprovação científica de que a goiabeira teve uma 

distribuição antropogênica pré-histórica por todas as Antilhas (Newsom, 1993). 

Existem diferentes referências com relação à origem da espécie P. 

guajava (Gonzaga Neto; Soares, 1995). Koller (1979) refere-se à goiabeira 

como originária de regiões de clima tropical, embora não precise qual delas 

exatamente. Pesquisadores têm defendido a origem americana da goiabeira 

em relação à origem asiática, no entanto é possível que uma espécie possua 

mais de um centro de origem (Borem; Miranda, 2009).  
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Segundo Soubihe Sobrinho (1951), De Candolle concluiu que a 

goiabeira é de origem Americana, compreendida entre o México, a Colômbia, o 

Peru e o Brasil. Morton (1987) também referencia a origem da goiabeira a 

estes locais. Há relato que a goiabeira é nativa do Brasil, de onde se difundiu 

para todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo (Ochse et al., 1966). 

No Brasil a primeira referencia à goiabeira, foi feita por Gabriel de Souza, no 

tratado descritivo do Brasil (Hoehne,1946). 

Embora a goiabeira tenha sido domesticada ha mais de 2.000 anos, o 

primeiro cultivo comercial de goiaba foi relatado nas ilhas caribenhas em 1526. 

Posteriormente, foi difundida por colonizadores espanhóis e portugueses nas 

Filipinas e Índia (Yadav, 2006). O cultivo da goiabeira foi adotado na Ásia e nas 

regiões quentes da África, onde os egípcios a cultivaram por muito tempo, 

sendo então difundida para a Palestina. Ocasionalmente é vista na Argélia e na 

costa mediterrânea da França (Pommer; Murakami, 2006). 

Assim, no que concerne à dispersão da goiabeira, pode-se dizer que ela 

é encontrada praticamente em todas as regiões tropicais e subtropicais do 

mundo. Este fato deve-se a sua fácil adaptação a diferentes condições 

edafoclimáticas, bem como da sua facilidade de propagação através de 

sementes (Gonzaga Neto, 2007). 

 

2.2 Aspectos botânicos e reprodutivos 

 

Psidium guajava L. pertence à família Myrtaceae, a qual apresenta 

distribuição no hemisfério sul e neotropical, compreende de 130 a 150 gêneros 

e mais de 5650 espécies, dos quais, segundo Govaerts et al. (2008), 

aproximadamente 30 gêneros e cerca de 2300 espécies pertencem à tribo 

Myrteae (sensu McVaugh, 1968). No Brasil, Myrtaceae é representada por 927 

espécies, sendo 707 endêmicas (Sobral et al., 2010). O gênero Psidium 

apresenta cerca de 150 espécies, dentre as quais se destacam P. guajava L., 

P. catleyanum Sabine (araçá-doce, araçá-de-praia ou araçá-de-coroa) e P. 

guineense Swartz ou P. araça Raddali (araçá-verdadeiro ou araçá-azedo) 

(Pereira, 1995). O maior número de espécies catalogadas é encontrado do sul 

do México à Amazônia (Gonzaga Neto, 2007). 
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A classificação botânica da goiabeira, bem como de outras espécies, 

tem sofrido modificações ao longo do tempo. Inicialmente era classificada pela 

forma e coloração dos frutos, o que dividia o gênero Psidium em duas 

espécies: P. pomiferum, que produzia frutos redondos, elípticos e com polpa de 

coloração vermelha, e P. pyriferum, com frutos piriformes e com polpa de 

coloração branca ou rosada (Soubihe Sobrinho, 1951). Posteriormente, 

Psidium foi classificado por Lineu (1753), não havendo mais distinção de 

espécies pela forma ou a coloração dos frutos, sendo esta a classificação que 

perdura (Gonzaga Neto, 1990).  

A alogamia é a forma de polinização mais frequente em P. guajava 

(Dasarathy, 1951; Balasubrahmanyan, 1959). É também reportada a ocorrência 

de autopolinização em goiabeiras (Singh; Seghal, 1968). No entanto, Alves 

(2000) comparou diferentes tipos de polinização e verificou que a polinização 

cruzada produz significativamente mais frutos do que a autopolinização. O 

mesmo autor em 2007 concluiu que a polinização cruzada representa um 

incremento na produção de frutos de 39,5% em relação à autopolinização, e 

que tal fato pode estar relacionado à presença de auto-incompatibilidade. Entre 

os insetos responsáveis pela polinização das flores da goiabeira, constatou-se 

que a abelha doméstica, Apis melifera, é o principal agente polinizador 

(Gonzaga Neto, 2007). 

Com relação à descrição botânica, a Tabela 1 apresenta um resumo das 

principais características descritas na literatura para P. guajava. 
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Tabela 1. Resumo de características botânicas para P. guajava L. 

Característica Descrição Referência 

Porte 
Pequeno e arbustivo; pode atingir de três a 

seis metros de altura. 

Koller,1979 

Caule/Tronco 

Casca ativa, delgada e lisa, variando de 

marrom-esverdeado a castanho-arroxeado, 

com presença de lenticelas, poros e tanino 

(13 a 15%); Tronco de diâmetro variável, 

curto, tortuoso, tendência a ramificação 

precoce, paralela ou perpendicular ao solo. 

Costa; Costa, 

2003 

Folhas 

Opostas, formato elíptico-oblongo e caem 

quando maduras, característica das plantas 

de folhas decíduas. 

Gonzaga Neto, 

1999 

Inflorescência 

As inflorescências são do tipo dicásio, com 

botões isolados ou em grupos de dois ou 

três, na axila das folhas que brotam em 

ramos maduros. As flores localizadas entre 

o meio e a base do ramo têm maior 

probabilidade de produzir frutos. O fruto 

originário do botão floral central quase 

sempre apresenta desenvolvimento mais 

rápido que os demais frutos. 

Pereira; 

Martinez Júnior, 

1986 

 

Gonzaga Neto, 

2007 

 

Pommer; 

Murakami, 2009 

Flores 

São pequenas, heteroclamídeas, 

actinomorfas e epígenas, possuem odor 

adocicado, são ricas em pólen e 

apresentam receptáculo pouco prolongado; 

O cálice é constituído por quatro a cinco 

sépalas, brancas na face superior e verdes 

na inferior, com pontuações translúcidas e 

concrescentes desde a prefloração; A 

corola apresenta quatro a cinco pétalas 

alvas, com pontuações translúcidas, 

ligeiramente pubescentes, imbricadas, com 

Soubihe 

Sobrinho, 1951 

 

Pereira; 

Naschtigal, 2002 

 

Barreto et al., 

2011 

 

Pereira; 

Martinez Júnior, 
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a base larga, dialipétalas e caducas; 

Presença de pétalas modificadas ou 

estames diferenciais; São hermafroditas, 

com androceu formado por numerosos 

estames (cerca de 350) livres e com filetes 

brancos. As anteras são de forma variável 

com duas tecas rimosas. O gineceu é 

gamocarpelar, com ovário ínfero, 

inteiramente soldado ao receptáculo floral, 

tri ou tetralocular. O estilete é simples, 

ligeiramente cônico, do mesmo 

comprimento dos estames externos na 

prefloração e mais comprido na flor aberta, 

de coloração esverdeada no ápice e com 

estigma capitado verde; Cerca de 30 dias 

são necessários para diferenciação do 

botão floral. 

1986; 

 

Pereira, 1995 

 

Subramanyam; 

Iyer, 1993 

Frutos 

São bagas globosas, simples, carnosos, 

indeiscentes, variáveis em forma, peso, 

sabor, valor nutritivo, espessura de polpa, 

coloração de polpa e textura da casca. 

Frequentemente, a frutificação começa no 

segundo ou no terceiro ano quando o 

pomar é formado com mudas propagadas 

por sementes. 

Costa; Costa, 

2003 

 

Gonzaga Neto, 

2007 

Sementes 

Formato reniforme, duras, com 2 a 3 mm 

de tamanho e com quantidades variáveis 

por cultivar. 

Zambão; 

Bellintani Neto, 

1998 

Raízes 

Raízes adventícias primárias, a uma 

profundidade de 30 cm do solo; Raízes 

adventícias secundárias, que podem atingir 

de 4 a 5 metros de profundidade. Plantas 

propagadas por semente apresentam 

Zambão; 

Bellintani Neto, 

1998 
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raízes pivotantes, entretanto, as mudas 

propagadas por enraizamento de estaca 

têm apenas raízes secundárias e 

normalmente não atingem grandes 

profundidades. 

 

 

2.3 Aspectos econômicos 

 

O Brasil é um dos principais países produtores de frutas do mundo e a 

fruticultura é um segmento importante do agronegócio brasileiro, contribuindo 

com cifras significativas para a economia (Vitti, 2009). Com o aumento na 

demanda por alimentos saudáveis, especialmente os frescos, e os avanços 

tecnológicos na produção e logística de transporte, foi possível expandir as 

transações internacionais das frutas brasileiras. Isto elevou em 62% a receita 

nacional com exportação, quando comparadas às médias dos triênios de 

1993/95 e 2003/05, segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO, 2010). Em 2007, as vendas externas 

superaram as estimativas de agentes do setor, atingindo o patamar de US$ 

642 milhões. 

A conscientização da população sobre a importância do consumo de 

alimentos saudáveis na prevenção de doenças e na melhoria de qualidade de 

vida vem aumentando consideravelmente. Isto tem resultado no aumento 

mundial do consumo de frutas, que correspondem a alimento de ótima 

qualidade nutricional (Azzolini, 2002). Comparada às outras frutas tropicais, a 

goiaba é considerada uma das frutas mais completas e equilibradas por seus 

constituintes nutricionais e funcionais. Esta fruta é rica em zinco, fibras, niacina, 

vitamina E, A, B e licopeno, além de concentrar altas quantidades de selênio, 

cobre, fósforo, magnésio, cálcio, ferro e ácido fólico. A goiaba contém quatro 

vezes mais vitamina C que a laranja. As excelentes propriedades 

organolépticas a tornam aproveitável tanto para o consumo in natura quanto 

para a industrialização (Manica et al., 2000). 

A importância econômica de uma cultura pode ser avaliada sobre vários 

aspectos, relacionados, por exemplo, com a utilização da matéria-prima 
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produzida, com volume comercializado do produto e, até mesmo, com os 

esforços de pesquisa desenvolvidos (Gonzaga Neto, 2007). Sabe-se que os 

frutos da goiabeira têm importância econômica real, pelas suas amplas formas 

de aproveitamento. Em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo, a 

goiaba é consumida amplamente como fruta fresca e também empregada na 

indústria, sobre múltiplas formas como: purê, polpa, néctar, suco, compota, 

sorvete, entre outros (Martin, 1967). 

O Brasil está entre os dez maiores produtores de goiaba do mundo 

(FAO, 2010), sendo o maior produtor mundial de goiabas vermelhas. A goiaba 

apresenta destaque entre as frutas nativas, sendo uma das mais cultivadas no 

Brasil (Souza et al., 2009), com uma produção de 297,377 t (IBRAF, 2009). A 

produção está concentrada nas regiões sudeste e nordeste, nos Estados de 

São Paulo, Pernambuco e Bahia que juntos respondem por mais de 80% da 

produção.  Os principais atacadistas de goiaba in natura em 2007 ocorreram 

nas Centrais de Abastecimento (CEASAS) do Grande Rio, Grande São Paulo, 

Campinas, Grande Belo Horizonte e Grande Vitória (PROHORT, 2009). 

O Estado do Espírito Santo contribui com uma produção de 9.711 t de 

goiaba e uma área plantada de 414 ha (IBGE, 2010). O PEDEAG (Plano 

Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba) planeja o início da 

implantação de pólos de frutas, com destaque para o pólo de goiaba, na região 

litorânea-norte do Estado. Serão efetuados incentivos a produção, assistência 

técnica, e expansão acelerada do pólo produtor de goiaba, que conta 

atualmente com 100 ha cultivados e uma produção de 1.200 t com meta de 

expandir a produção para 200 ha de cultivo e produção de 6.000 t até o ano de 

2025 (PEDEAG, 2007). 

O Brasil apresenta imensas áreas de clima e solo favoráveis à produção 

comercial da goiabeira, aspecto importante pela perspectiva que representa no 

incremento da produção agrícola, na ampliação da atividade industrial e no 

potencial de exportação (Natale et al., 2002). A goiaba é um fruto de fácil 

agregação de valor, em que o simples fato de comercializá-la diretamente (sem 

intermediários) agrega cerca de 666% a mais do seu valor inicial, dentre os 

diferentes sistemas de produção (Rozane, et al., 2003). 

Com relação à forma de organização, o mercado brasileiro de goiaba 

está dividido em dois segmentos: o de goiaba in natura e o de goiaba para 
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indústria. A produção para consumo de goiabas in natura teve grande impulso 

na década de 70, principalmente com os fruticultores familiares de origem 

japonesa, que implementaram pequenas áreas de cultivo com técnicas 

modernas, proporcionando melhorias significativas na qualidade, fator 

essencial para se obter sucesso na comercialização de qualquer produto 

(Souza et al., 2009). A maioria dos pomares brasileiros com goiabeiras em 

produção destina seus frutos à indústria de processamento. No entanto, a 

produção para consumo in natura é crescente devido à oferta de cultivares 

mais adequadas além de melhores qualidades de produção. Os derivados de 

goiabeira de maior aceitação nos mercados nacional e internacional são a 

polpa, o suco, a fruta in natura e doces em pasta (Costa; Costa, 2003). 

O valor monetário das goiabas e de outros produtos hortícolas no 

mercado in natura é resultado, dentre outros fatores, da qualidade do produto 

oferecido. No caso das goiabas, os fatores que determinam sua qualidade, 

levantados a partir de entrevistas com agentes de comercialização no ETSP da 

CEAGESP, são principalmente a cultivar, o estádio de maturação, a coloração, 

o formato, o tipo ou calibre, a qualidade da classificação, a sanidade e a 

conservação pós-colheita (Souza et al., 2009). 

Um dos desafios para os produtores brasileiros de goiaba é ampliar a 

participação nos mercados internacional e nacional, divulgar o produto nos 

importantes centros de consumo e melhorar suas estratégias comerciais. 

Assim, é possível oferecer produtos e serviços que efetivamente atendam à 

demanda das grandes cadeias de supermercados que hoje controlam esses 

mercados. Investir no marketing também é fator essencial para desenvolver os 

mercados internacional e nacional da goiaba (Gonzaga Neto, 2007). 

 

2.4 Recursos genéticos, biometria e análises em diversidade 

 

Os recursos genéticos constituem parte essencial da biodiversidade, que 

é usada pelo homem para a promoção do desenvolvimento sustentável da 

agricultura e produção de alimentos (Goedert, 2007). Os recursos genéticos 

vegetais (RGV) envolvem a variabilidade genética dos organismos de origem 

vegetal com interesse sócio-econômico atual ou potencial (Nass et al., 2007). 
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Uma das causas da reduzida utilização dos RGV é a escassez de 

caracterização e avaliação desses materiais. 

Uma das formas de caracterização dos recursos genéticos vegetais é 

por meio de técnicas biométricas, que permitem investigar a diversidade 

genética, com estudos realizados no intuito de quantificar a diversidade e 

entender sua magnitude, natureza e distribuição entre e dentro de populações 

(Cruz et al., 2011). O sucesso dos programas de melhoramento e conservação 

dependente do conhecimento da quantidade de variação presente na espécie 

de interesse.  

Na caracterização da diversidade genética de espécies vegetais, os 

pesquisadores têm o interesse de agrupar genótipos similares, de maneira que 

as maiores diferenças ocorram entre os grupos formados (Cruz et al., 2011).  

Técnicas multivariadas, como análise discriminante, componentes principais, 

análise de coordenadas e de agrupamento, podem ser aplicadas neste tipo de 

estudo, sendo sua adoção variável de acordo com o padrão de resultado 

desejado e com a informação disponível (Diniz Filho, 2000). 

Análises em diversidade para P. guajava no Brasil tem sido utilizadas 

com intuito de: diversificar e aumentar a disponibilidade de genótipos 

produtivos e de boa qualidade, por meio da introdução de genótipos que mais 

se adaptem à região (Silva Junior et. al., 2008); e caracterizar e possibilitar a 

seleção de genótipos para hibridação baseado no conhecimento da 

variabilidade genética e fenotípica entre diferentes acessos de goiabeiras para 

apoiar programas de melhoramento (Santos et al., 2008; 2010a, b; Gomes 

Filho et al., 2010; Santos et al., 2011). 

 

2.4.1 Caracterização baseada em dados fenotípicos 

 

A caracterização morfológica e agronômica de espécies vegetais 

consiste em fornecer uma identidade para cada acesso fundamentado no 

conhecimento de uma série de dados que permitam estudar a sua variabilidade 

genética (Ramos; Queiroz, 1999). Dessa forma, a caracterização morfo-

agronômica constitui uma tarefa de grande importância por evitar o plantio de 

genótipos semelhantes e, consequente, o estreitamento da base genética da 

espécie.  
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Os descritores são características mediante as quais podemos conhecer 

o germoplasma e determinar a sua utilidade potencial. Esses devem ser 

específicos para cada espécie, diferenciar os genótipos e expressar o atributo 

de maneira precisa e uniforme. Muitos atributos podem descrever um material, 

os caracteres mais adequados são aqueles que têm elevada herdabilidade, 

valor taxonômico e agronômico, que se podem aplicar a amostras pequenas, e 

permitem diferenciar um acesso de outro (Santos; Bettencourt, 2001). 

Os descritores amplamente utilizados para caracterização de genótipos 

e registro de cultivares de goiabeira são os morfológicos. Este apresentou 

facilidade de aplicação. Esses são fornecidos pela Union for the Protection of 

New Varieties of Plants (UPOV, 1987), sendo contempladas características 

referentes aos frutos, folhas, flores, inflorescências, período de florescimento, 

caule, hábito, copa e sementes. 

Descritores morfológicos têm sido utilizados com êxito para caracterizar 

um grande número de genótipos de goiabeiras (Molero et al., 2003; Sanabria et 

al., 2006; Urdaneta et al., 2007; Silva Junior et al., 2008; Lozano et al., 2009; 

Jacobo et al., 2009; Santos et al., 2010). Tais descritores estão sujeitos à 

influência ambiental. Quando se usa caracteres quantitativos (de maior 

influencia ambiental), esta pode ser contornada pelo emprego de ensaios 

comparativos (Persson, 2001). 

Pode-se citar como exemplo o trabalho de Jacobo (2009) que avaliou 

oito seleções de goiabeiras com 14 características morfoagronômicas em 

relação a uma cultivar local. Este concluiu a superioridade e competitividade 

das seleções em relação a cultivar comercial plantada na região, o que 

possibilita a diversificação de genótipos cultivados. 

Em outro estudo ao avaliar 22 acessos de goiabeiras silvestres para 

descritores quantitativos e qualitativos de caule, folhas e frutos, Lozano (2009) 

verificou a formação de quatro grupos relacionados a características de frutos e 

com potenciais de aplicação diferentes. Sanabria (2006), ao avaliar 53 acessos 

de P. guajava para caracteres quantitativos e qualitativos, obteve a formação 

de três grupos diferenciados pelo formato dos frutos. 

 

2.4.1.2 Caracterização baseada em dados de qualidade de frutos 
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Outra perspectiva dos programas de melhoramento da goiabeira é a 

caracterização da qualidade dos frutos por meio de variáveis como pH, sólidos 

solúveis totais e acidez titulável. Esses dados refletem as características 

organolépticas do fruto, com relação ao sabor e aceitação comercial, assim 

como a aptidão para a industrialização na forma de sucos e doces.  

Goiabas destinadas à indústria devem apresentar teores de sólidos 

solúveis e acidez titulável elevados, o que reduz os gastos com processamento 

(Gonzaga Neto et al., 1986; Nascimento et al., 1998). Alto teor de sólidos 

solúveis e baixa acidez são desejáveis para o consumo in natura (Gonzaga 

Neto et al., 1986; Paiva et al., 1997). O aumento da relação, sólidos solúveis 

por acidez titulável, afeta a doçura (Nascimento et al., 1991), podendo fornecer 

informação importante com relação ao sabor dos frutos, devido ao aumento no 

teor de açúcares e redução dos ácidos durante a maturação (Moreira, 2004). 

Essa conversão tem efeito no sabor e na textura dos frutos (Chitarra; Chitarra, 

2005). Nogueira et al. (2002) afirmaram que tais características são fortemente 

influenciadas por condições ambientais, de manejo cultural e climáticas. No 

entanto, variam de acordo com o genótipo. 

Estas características estão sendo utilizadas em estudos de diversidade e 

caracterização de genótipos de Psidium, sendo encontrados resultados 

variados em diferentes estudos. Manica (1998) encontrou pouca variação ao 

avaliar algumas seleções e cultivares, já Sharma et al. (2010) e Santos et al. 

(2011), ao avaliar maior número de genótipos, germoplasmas e diferentes 

espécies, encontraram diversidade e potencialidade entre os materiais 

estudados. 

 

2.4.2 Caracterização baseada em dados moleculares 

 

Marcadores moleculares propiciaram avanços em estudos ecológicos, 

evolutivos, taxonômicos, filogenéticos e genéticos em plantas, pois tornaram 

possível a realização de inferências diretas sobre a diversidade genética e as 

inter-relações entre organismos ao nível do DNA, sem os efeitos da influência 

ambiental. Uma das aplicações dos marcadores é revelar a variabilidade do 

genoma (Agarwal et al., 2008).  
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Marcadores moleculares podem ser definidos como qualquer fenótipo 

molecular derivado de um polimorfismo de sequencia de DNA, referente a um 

sítio conhecido ou anônimo do genoma (Ferreira; Grattapaglia, 1998). 

Diversidade genética pode ser mensurada a partir desses polimorfismos de 

sequencia de DNA, amostrado em diferentes regiões do genoma nuclear, 

cloroplastidial ou mitocondrial (Ferreira et al., 2007). 

Os principais marcadores utilizados no estudo de diversidade genética 

em P. guajava são: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) (Dahiya et al. 

2002; Prakash et al. 2002; Rueda et al., 2006; Chen et al., 2007; Gomes Filho 

et al., 2010; Pessanha et al., 2011), AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) (Rodriguez et al., 2004; Hernández-Delgado et al. 2007; 

Rodriguez et al., 2007; Teyer et al., 2010), SSR (Simple Sequence Repeat) 

(Rodriguez et al., 2007; Valdés Infante et al., 2007; Teyer et al., 2010) e ISTR 

(Inverse Sequence Tandem Repeat) (Medina et al., 2010). 

Quanto aos estudos de P. guajava com RAPD, Chen et al. (2007) 

demonstraram a eficiência destes marcadores na distinção de genótipos 

cultivados de não cultivados  avaliando 18 genótipos de tribos indígenas do 

Taiwan, dois genótipos coletados  de fora das  tribos e 12 genótipos de 

cultivares comerciais. Prakash et al. (2002) verificaram diversidade baixa a 

moderada, entre os genótipos estudados, e formação de grupos de acordo com 

a localização geográfica de coleta. Gomes Filho (2010) demonstrou divergência 

entre cultivares, sugerindo possibilidade de hibridações entre genótipos 

superiores, facilitando o processo de seleção. Dahiya et al. (2002) e Pessanha 

et al. (2011) realizaram trabalhos referentes a diversidade genética em Psidium 

spp., e observaram que os marcadores foram eficientes para demonstrar a 

variabilidade genética entre os diferentes acessos estudados. 

Com marcadores AFLP, Rodríguez et al. (2004) mostraram inexpressiva 

variabilidade genética entre 49 genótipos de P. guajava em Cuba, indicando 

um possível estreitamento da base genética da cultura na região. Hernandéz 

Delgado et al. (2007) avaliaram a diversidade genética entre 48 acessos de P. 

guajava, dois de P. cattleianum e dois de P. friedrichsthalianum provenientes 

do México,  e verificaram eficiência do marcador em separar germoplasma de 

goiabeiras nativas de  cultivares.  
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Usando marcadores ISTR para estudar a diversidade entre genótipos de 

banco de germoplasma de Cuba, Medina et al. (2010) encontraram distinção 

entre os materiais estudados, considerando a técnica eficiente na identificação 

de acessos e no manejo de germoplasmas.  

 

2.4.2.1 Marcadores SSR 

 

Vários tipos de marcadores moleculares estão disponíveis para analisar 

a diversidade genética, de forma que cada método provê tipos diferentes de 

informação. Marcadores SSR, ou microssatélites, caracterizam-se por serem 

codominantes, facilmente detectáveis por PCR, abundantes, aparentemente 

distribuídos por todo genoma, multialélicos e apresentam-se como uma 

ferramenta extremamente eficiente na identificação e diferenciação de 

indivíduos (Ferreira et al., 2007).  

Essas características fazem dos microssatélites os marcadores mais 

indicados para estudos de diversidade genética, tendo sido utilizados para 

diversas espécies de plantas (Gupta; Varshney, 2000). 

Risterucci et al. (2005) foram os primeiros a desenvolver primers 

microssatélites para P. guajava, totalizando 23 pares, que além de polimórficos 

demonstraram transferibilidade para outras espécies de Psidium. Hoje já estão 

disponíveis mais de 200 pares de primers para goiabeira (Guavamap, 2012). 

No entanto, somente alguns trabalhos de diversidade genética para P. 

guajava com marcadores SSR foram conduzidos (Valdez Infante, 2007; 

Rodriguez et al., 2007; Herrero et al., 2010; Teyer et al., 2010).  

Ao estudar a diversidade genética de 34 acessos de cultivares de P. 

guajava com sete SSR desenvolvidos por Risteruci et al. (2005), Valdés-Infante 

et al. (2007) verificaram eficiência na discriminação entre os genótipos 

estudados. Os genótipos separaram-se em seis grupos, com variabilidade 

aceitaveis para formação de pomares. Esses também puderam concluir, com 

base nos alelos identificados, que a maioria dos materiais possuem ancestrais 

comuns, o que ajuda na seleção de genitores em futuros trabalhos de 

melhoramento.  

Na avaliação de diversidade entre Myrtaceaes, Herrero et al. (2010) 

consideraram os SSR uma ótima ferramenta para a caracterização da 
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diversidade. Teyer et al. (2010) utilizaram marcadores SSR e AFLP para 

estudar a diversidade de germoplasma de P. guajava do México, constanto a 

existência de grande diversidade e variabilidade genética entre os materiais. 

 

2.4.3 Caracterização baseada em dados citogenéticos 

 

 A caracterização citogenética deve estar incluída na caracterização dos 

RGV, uma vez que informações quanto a ploidia e conteúdo genômico são 

parte vital no correto manejo desses recursos (Heslop; Schwarzacher, 1993).  

A disponibilização de dados sobre a caracterização citogenética do 

germoplasma, além de contribuir com estudos de evolução e citotaxonomia, 

orienta melhoristas nas decisões sobre o uso de diferentes materiais em 

programas de melhoramento, atendendo as demandas específicas que lhes 

são solicitadas, como a compatibilidade em hibridações, e explorando, ao 

máximo, as fontes de variabilidade disponíveis (Peñaloza; Pozzobon, 2007).  

Estudos citogenéticos identificaram que o número básico em Psidium é 

x=11 cromossomos, e, portanto, 2n=22, para a fase diplóide (Silveira et al., 

2006; Éder-Silva et al., 2007; Zamir et al., 2007; Costa et al., 2008). Espécies 

de Psidium mostraram variação do número cromossômico de 2n=22 a 88, com 

forte sugestão da ocorrência de poliplóidia (Atchison, 1947; da Costa; Forni-

Martins, 2006 e 2007). Segundo Costa; Costa (2003) para P. guajava têm sido 

citados, também, aneuplóides com 2n=21 e 2n=30, além de um triplóide, 

2n=33, sem sementes e um tetraploide, com 4n=44 (Manica, 2000). 

Relativamente poucos gêneros e espécies de Myrtaceae tiveram seu 

tamanho genômico estimado. A primeira mensuração foi feita para P. guajava, 

com 1C=0,33 picogramas (Bennett; Smith, 1976), outras mensurações foram 

também registradas por Bennett e Leitch (1997) com 1C=0,6 picogramas e a 

mais recente por Costa et al. (2008), com 0,254 pg/1C. Myrtaceae também são 

reportadas como possuidoras de genoma diplóide, estável e pequeno 

(Grattapaglia et al., 2012). 

 

2.4.4 Uso de diferentes tipos de dados na caracterização da diversidade 

genética em P. guajava 
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A diversidade genética pode ser estudada por meio de dados 

fenotípicos, relativos a características morfológicas ou de desempenho 

agronômico, botânicas, fenológicas, químicas e bioquímicas, e por meio de 

características moleculares.  

Em P. guajava os estudos têm se concentrado principalmente em 

caracterização morfológica ou molecular. No entanto, relativamente poucos 

trabalhos que unam estas características, foram publicados, considerando-se o 

volume total de trabalhos realizados para P. guajava (Martinez de Lara et al., 

2004; Hernandez Delgado et al., 2007; Sharma et al., 2010; Gomes Filho et al., 

2010; Mani et al., 2011; Santos et al., 2011). 

Visando caracterizar o relacionamento genético entre 48 genótipos de 

goiabeiras cultivados no México e duas outras espécies de Psidium através de 

dados morfológicos e moleculares (AFLP), Hernandez-Delgado (2007) 

encontrou distinção entre as espécies no agrupamento. Gomes-Filho et al. 

(2010) usaram conjuntamente dados moleculares (RAPD) e morfológicos para 

avaliar a divergência genética de seis cultivares e 19 acessos de goiabeiras.  

Para caracterizar a diversidade genética entre 15 espécies e um gênero 

de Psidium Mani et al. (2011) utilizaram marcadores ISSR, RAPD e dados 

morfológicos, verificando distinção entre os gêneros. Sharma et al. (2010) e 

Santos et al. (2011) associaram dados morfo-agronômicos e químicos para 

caracterizar genótipos de Psidium guajava e araçás (Psidium spp.) 

Diante da variabilidade já verifica em diversos trabalhos para P. guajava 

é importante considerar o uso de mais de um tipo de dado para melhor 

caracterizar e investigar essa variabilidade. Quanto mais características são 

consideradas no estudo da diversidade mais reforçado e amplo são os 

resultados, possibilitando contribuição em diversas áreas de estudo para as 

espécies. 
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CAPÍTULO I 

 

Diversidade genética em seleções de goiabeiras Cortibel 

 

Resumo: O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba, Psidium guajava L., 

do mundo, com potencial em expansão e rentabilidade para a cultura. Pomares 

heterogêneos de propagação seminal, devido à polinização cruzada 

apresentam ampla variabilidade, permitindo a seleção de genótipos para o 

melhoramento, e para estudos de diversidade genética e de caracterização dos 

mesmos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética baseada 

na avaliação preliminar de 13 plantas selecionadas em pomar de origem 

seminal de P. guajava e comparar a genótipos cultivados, por meio de 

características morfológicas e de qualidade dos frutos, visando orientar 

programas de melhoramento dessa espécie. Verificou-se divergência entre as 

seleções de Cortibel com relação às características de fruto. A Cortibel I foi o 

genótipo mais divergente entre os genótipos de polpa vermelha e entre todos 

os demais, exibindo o melhor desempenho para as características de frutos. Os 

genótipos CVIII e CIV obtiveram os melhores desempenhos dentre os 

genótipos de polpa clara. As seleções de Cortibel apresentaram desempenho 

semelhante quanto à qualidade dos frutos à cultivares comerciais, portanto são 

bons materiais tanto para o uso como novas cultivares e/ou para hibridações 

em programas de melhoramento. 

 

Palavras-chaves: Psidium guajava; melhoramento de plantas; análises em 

diversidade; qualidade de frutos; descritores morfológicos. 
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Genetic Diversity in Cortibel guava selections 

 

Abstract: Brazil is one of the largest producers of guava, Psidium guajava L., of 

the world, which is a potential crop in growth and profitability. Heterogeneous 

orchards from seminal propagation owing to cross-pollination result in large 

variability, allowing the selection of genotypes for crop improvement, genetic 

diversity and genotypes characterization studies. The aim of this study was to 

evaluate the genetic diversity through the preliminary assessment of 13 

selected plants from seminal origin orchard of P. guajava and to compare with 

cultivated genotypes by morphological characteristics from fruits (quantitative 

and qualitative) and fruit quality characteristics, in order to guide breeding 

programs of this specie. There is divergence between Cortibel selections by 

fruit characteristics. Cortibel I was the most divergent between red pulp 

genotypes and between all the others, showing the best performance for fruit 

characteristics evaluated. CVIII and CIV genotypes obtained the best 

performance between light pulp genotypes. Cortibel selections presented 

similar performance about fruit quality to commercial crops, providing good 

material for use as new cultivars or for hybridizations in breeding programs. 

 

Key words: Psidium guajava; plant breeding, diversity analysis; fruit quality; 

morphological descriptors;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos principais países produtores de frutas do mundo e a 

fruticultura é um segmento importante do agronegócio brasileiro (Vitti et al. 

2008). A goiaba, fruta da espécie Psidium guajava L. pertencente à família 

Myrtaceae, apresenta destaque entre as frutas nativas, sendo uma das mais 

cultivadas no Brasil (Souza et al., 2009). O país está entre os dez maiores 

produtores de goiaba do mundo (FAO, 2010), com produção em 2009 de 

297,377 ton, dos quais 152,972 kg foram destinados à exportação (IBRAF, 

2009). Além disto, a cultura da goiabeira também tem alta rentabilidade, 

possibilidade de expansão no país e capacidade de geração de empregos 

(Natale et al., 2009). 

Cerca de 70% das goiabeiras cultivadas no Brasil pertencem à cultivar 

Paluma (Pereira; Kavati, 2011). Tal fato pode caracterizar vulnerabilidade 

genética para a cultura (Gonzaga Neto et al., 2003) e a pouca utilização da 

variabilidade  presente na espécie (Silva Junior et al., 2008; Filho et al., 2008; 

Santos et al., 2010).  

A polinização cruzada é a forma reprodutiva mais frequente em P. 

guajava, sendo esta classificada como uma espécie alógama (Lozano et al., 

2002). A maior parte dos pomares é estabelecida por propagação vegetativa, 

no entanto também são encontrados pomares estabelecidos por propagação 

seminal em diferentes regiões produtoras (Pereira, 1995; Martinez-De Lara et 

al., 2004; Srivastava, 2005). Este fato, aliado ao modo reprodutivo da espécie, 

resulta em heterogeneidade das goiabeiras no pomar, tanto para as 

características dos frutos, quanto das plantas, possibilitando a seleção de 

genótipos para o melhoramento da cultura (Lozano et al., 2002).  

A prospecção, avaliação, conservação e gestão racional dos recursos 

fitogenéticos constituem uma das principais estratégias para assegurar o uso 

correto dos recursos vegetais (Rodriguez, 2010). Isso depende diretamente do 

conhecimento da diversidade genética dos genótipos utilizados nos programas 

de melhoramento (Zhou et al., 2002), a fim de desenvolver cultivares com alto 

rendimento e baixa susceptibilidade a pragas e enfermidades (Cui et al., 2001). 

Estudos de diversidade genética e caracterização de germoplasma 

propiciam importantes orientações aos melhoristas de plantas. Em plantas 
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perenes, assim como P. guajava, estes estudos são realizados, 

frequentemente, com base em descritores morfológicos e agronômicos (Molero 

et al., 2003; Urdaneta et al., 2007; Santos et al., 2010), sendo essas 

características diretamente relacionadas à produção e ao mercado. Também 

características físico-químicas dos frutos em P. guajava são interessantes 

nestes estudos, pois estão relacionadas à qualidade do fruto e as exigências 

do mercado consumidor, sendo já relatada a existência de variação entre 

cultivares, relevante a seleção de genótipos (Gerhardt et al., 1997). 

Na caracterização da diversidade genética, técnicas são aplicadas com 

intuito de agrupar genótipos similares, de forma que maiores diferenças 

ocorram entre os grupos formados (Cruz et al., 2011). Para isso, as técnicas 

mais eficientes são as multivariadas, úteis por avaliar o indivíduo em vários 

aspectos e proporcionar uma visão holística de cada genótipo (Cruz et al., 

2004).  

Análises de agrupamentos têm sido empregadas, com frequência, na 

visualização e interpretação da divergência genética com base em caracteres 

morfológicos e agronômicos em plantas perenes (Dias et al., 1997; Ribeiro et 

al., 1999; Araujo et al., 2002; Alves et al., 2003; Martel et al., 2003; Sousa, 

2003). Essas também são utilizadas com êxito para caracterizar um grande 

número de genótipos de goiabeiras (Molero et al., 2003; Sanabria et al., 2006; 

Urdaneta et al., 2007; Silva Junior et al., 2008; Lozano et al., 2009; Jacobo, 

2009; Santos et al., 2010). 

Visando orientar programas de melhoramento da espécie, o objetivo 

deste trabalho foi estudar a diversidade genética baseada na avaliação 

preliminar de plantas selecionadas em pomar de origem seminal de P. guajava 

e comparar a genótipos cultivados, por meio de características morfológicas 

(quantitativas e qualitativas) e de qualidade de frutos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

  

Para as análises de características quantitativas e multicategóricas 

foram utilizados 16 genótipos de P. guajava L., sendo duas cultivares (Paluma 

e Pedro Sato); 13 genótipos pré-selecionados em pomar de polinização aberta 

no município de Santa Teresa - ES (‘Cortibel I’, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
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XI, XII e XIII); e um genótipo adquirido em viveiro (Roxa). Para as análises de 

qualidade, apenas os genótipos CIII e CIX não foram utilizados, visto que não 

apresentaram frutos disponíveis para as análises. 

Entre 2010-2011, cinco frutos em estágios adequados de maturação e 

ponto de colheita foram colhidos por árvore, sendo consideradas duas arvores 

por genótipo, em delineamento inteiramente casualizado. Foram avaliadas 14 

características quantitativas de frutos, das quais nove métricas e cinco de 

qualidade dos frutos. As métricas foram: massa (M), comprimento (C), diâmetro 

total (Dt), diâmetro interno (Di), relação Dt/Di, massa da polpa (MP), número de 

lóculos (NL), massa de sementes (MS) e número de sementes (NS). As 

características relacionadas à qualidade do fruto foram:  pH, sólidos solúveis 

totais (SST), acidez titulável (AT), umidade (U), e a relação SST/AT. Além 

destas outras cinco características multicategóricas de frutos também foram 

avaliadas: formato do fruto, forma da base do pedúnculo, coloração externa, 

textura e coloração do mesocarpo.  

As medidas para as características quantitativas métricas foram 

realizadas de acordo com as regras de mensuração fornecidas pelo INMETRO 

(2010). As análises de qualidade do fruto foram obtidas segundo metodologias 

propostas por Instituto Adolfo Lutz (2008). As características multicategóricas 

foram avaliadas segundo os descritores propostos por UPOV (1987) para a 

cultura.  

Os dados quantitativos obtidos foram submetidos à análise de variância 

com testemunhas (ANOVA), e posterior teste de Dunnett a 5% de nível de 

probabilidade. Os dados multicategóricas foram submetidos à análise descritiva 

gráfica. Para as características quantitativas, foi obtida a Distancia Euclidiana 

Média Padronizada e, posteriormente, efetuados os métodos de agrupamento 

de otimização de Tocher e o método hierárquico de Ligação Média entre Grupo 

(“Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean” - UPGMA). Todas as 

análises foram efetuadas utilizando os recursos do aplicativo computacional em 

genética e estatística: Genes (Cruz, 2006). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificou-se significância pela Análise de Variância (Tabela 1) para as 

características massa, comprimento, diâmetro total, relação Dt/Di, pH e relação 

SST/AT. Os contrastes entre as médias para todas as características dos 

genótipos Cortibel e cada genótipo do grupo de testemunhas: Paluma, Pedro 

Sato e Roxa, foram avaliados pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de 

probabilidade, a fim de verificar a performance dos genótipos Cortibel em 

relação aos comerciais (Tabela 2). 

Para as características massa, comprimento e diâmetro total, os 

genótipos CI e CIII foram destaques, com performances superior e inferior, 

respectivamente, em relação as testemunhas. A presença de genótipos nos 

extremos superiores e inferiores entre os genótipos de Cortibel refletem a 

variabilidade presente nestes materiais. O genótipo CI apresentou o melhor 

desempenho, sendo superior às testemunhas e potencial para o 

melhoramento. Os demais genótipos Cortibel, com exceção de CIII, tiveram 

comportamento para essas características semelhante aos genótipos 

cultivados, estando dentro do padrão comercial, portanto são também 

genótipos potenciais para o melhoramento. 

A relação Dt/Di fornece uma estimativa do rendimento de polpa, de 

forma que quanto maior o valor da relação maior o rendimento de polpa. A 

seleção CIX apresentou o melhor valor de rendimento, destacando-se das 

testemunhas. As demais seleções assemelharam-se pelo menos a uma das 

cultivares testemunhas. Para as características número de lóculos, massa da 

polpa, massa de sementes e número de sementes, todas as Cortibel 

apresentaram comportamento semelhante aos padrões comerciais.  

Segundo Pereira e Nachtigal (2009), frutos médios de 100 a 300 g, com 

poucas sementes, diâmetro a partir de 7 cm e espessura de polpa de 1,3 a 2 

cm são os critérios de seleção adotados pela maioria dos programas de 

melhoramento. Os genótipos pré-selecionados de Cortibel, com exceção de 

CIII, ficaram dentro destes critérios. Portanto, esses genótipos são potenciais 

para hibridações em programas de melhoramento por agregarem 

características exigidas pelo mercado. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para 14 características quantitativas de 16 genótipos de Psidium guajava L. 

  M (g) C (cm) Dt (cm) Di (cm) Dt/Di NL MP (g) MS (g) NS pH SST (
o
Brix) AT (% ác. cítrico) SST/AT U (%) 

QM Tratamento 3856,24* 0,99* 0,77* 0,23 0,01* 0,16 169,07 1,27 12559,21 0,10* 1,30 0,01 19,41* 18,76 

QM Genótipo 4786,36* 1,23* 0,96* 0,27 0,02* 0,13 198,92 1,24 10727,77 0,04 1,60 0,01 21,80* 18,34 

QM Testemunha 203,50 0,00 0,96 0,09 0,01 0,14 13,05 0,18 3581,56 0,27 0,43 0,02 17,10 16,79 

CV(%) 20,91 7,91 7,59 7,69 3,47 5,73 22,05 26,66 29,34 4,88 9,46 12,13 8,75 3,29 

*Significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabela 2. Comparação de médias para 14 características quantitativas de 13 genótipos com três testemunhas de Psidium guajava 

L. pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade. 

Genótipo M (g) C (cm) Dt (cm) Di (cm) Dt/Di NL MP (g) MS (g) NS pH SST (
o
Brix) AT (% ác. cítrico) SST/AT U% 

CI 295,76 9,07 8,31 5,19 1,61 c 4,29 bc 66,37 abc 5,99 abc 335,75 abc 3,79 abc 8,60 abc 0,56 abc 15,62 abc 83,79 abc 

CII 199,83 abc 7,22 abc 6,88 abc 4,37 abc 1,57 abc 4,30 bc 45,82 abc 4,39 abc 322,07 abc 3,79 abc 9,50 abc 0,59 abc 16,41 abc 86,59 abc 

CIII 89,11 5,70 5,22 3,64 c 1,45 ab 4,60 abc 28,85 ac 3,42 abc 266,00 abc - - - - - 

CIV 183,06 abc 6,95 abc 6,93 abc 4,62 abc 1,50 abc 4,40 abc 55,86 abc 5,53 abc 427,50 abc 4,43 8,87 abc 0,42 ac 21,03 89,58 bc 

CV 140,14 abc 6,47 abc 6,21 abc 3,85 abc 1,63 c 4,40 abc 29,85 ac 2,62 a 224,90 c 3,83 abc 10,00 abc 0,41 ac 24,12 88,05 abc 

CVI 165,27 abc 7,24 abc 6,53 abc 4,36 abc 1,50 abc 4,40 abc 49,75 abc 3,81 abc 312,80 abc 3,58 abc 9,23 abc 0,45 ac 20,82 c 84,62 abc 

CVII 134,03 abc 6,90 abc 5,97 abc 4,20 abc 1,42 ab 4,80 abc 38,82 abc 5,43 abc 427,30 abc 3,61 abc 11,20 abc 0,51 abc 22,01 79,15 abc 

CVIII 193,36 abc 7,65 abc 6,83 abc 4,39 abc 1,57 abc 4,00 b 43,73 abc 3,88 abc 229,30 c 3,65 abc 8,70 abc 0,54 abc 16,00 abc 86,76 abc 

CIX 168,99 abc 7,31 abc 6,75 abc 3,88 abc 1,74 4,00 b 34,49 abc 2,95 abc 209,80 c - - - - - 

CX 135,23 abc 6,52 abc 6,19 abc 4,15 abc 1,50 abc 4,30 bc 42,10 abc 4,93 abc 323,10 abc 3,49 abc 8,87 abc 0,51 abc 17,66 abc 83,51 abc 

CXI 132,47 abc 6,56 abc 6,03 abc 4,17 abc 1,45 ab 4,80 abc 39,37 abc 4,78 abc 436,40 abc 3,71 abc 8,00 abc 0,54 abc 14,81 abc 84,95 abc 

CXII 118,48 abc 6,19 abc 5,90 abc 4,06 abc 1,45 ab 4,10 b 35,88 abc 4,30 abc 369,70 abc 3,79 abc 9,67 abc 0,46 abc 21,14 86,37 abc 

CXIII 138,42 abc 6,48 abc 6,18 abc 4,17 abc 1,49 abc 4,40 abc 42,21 abc 4,96 abc 411,00 abc 3,94 abc 8,07 abc 0,54 abc 15,13 abc 88,39 abc 

PAgt 154,35 a 7,02 a 6,45 a 4,38 a 1,47 a 4,90 a 47,22 a 4,89 a 464,40 a 3,46 a 9,37 a 0,62 a 15,16 a 80,25 a 

PSgt 174,51 b 7,09 b 6,58 b 4,47 b 1,47 b 4,40 b 51,02 b 5,60 b 484,80 b 3,72 b 8,57 b 0,66 b 13,04 b 80,74 b 

ROgt 163,85 c 7,10 c 6,40 c 4,07 c 1,57 c 4,80 c 46,16 c 5,52 c 402,25 c 3,75 c 9,27 c 0,57 c 16,06 c 85,40 c 

gt = genótipos do grupo de testemunhas. Demais genótipos seguidos pelas letras correspondentes aos genótipos do grupo de testemunhas se assemelham a esses, os que 
não apresentam letra foram diferentes dos genótipos do grupo de testemunhas a 5% de probabilidade. 
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Com relação às características de qualidade, o caracter SST fornece um 

indicativo sobre a quantidade de açúcares que estão presentes nos frutos 

(Manica et al., 1998). Portanto importante na qualidade organoléptica dos 

frutos, sendo desejáveis valores acima de 10o Brix. Esta característica variou 

de 7,4 a 11,4o Brix e não apresentou diferença significativa dos genótipos 

Cortibel quando comparados aos comerciais, evidenciando novamente 

características com padrões comerciais para essas seleções. O teor de SST 

aumenta com o avanço do estágio de maturação, devido à biossíntese ou à 

degradação de polissacarídeos. Para a indústria teores de sólidos solúveis 

elevados dos frutos e polpa, resultam em maior rendimento do produto final 

(Pereira, 1995). 

A acidez, avaliada por meio da presença de ácidos orgânicos expressos 

em ácido cítrico, é de grande importância, pois fornece dados relacionados ao 

estado de conservação de um produto alimentício (Macedo, 2001). Essa 

característica não apresentou diferença em relação ao controle, estando os 

valores dentro dos parâmetros exigidos. Nos processos de industrialização 

índices de acidez em ácido cítrico do fruto ou polpa de goiaba de até 0,8% são 

considerados satisfatórios (Pereira, 1995).  

O pH também é uma característica importante e este foi significativo em 

relação ao controle. As condições ótimas para formação de gel em doces em 

massa e geleias ocorrem em valores específicos de pH da polpa. No 

processamento industrial é desejável um pH entre 3,3 e 3,5 (Gava, 1984). Os 

valores aqui encontrados foram adequados a esse padrão para a maioria dos 

genótipos, com exceção do genótipo CIV que apresentou o valor de pH mais 

elevado em relação às cultivares (4,43) e em relação aos padrões para 

processamento industrial.  

A relação SST/AT é um dos parâmetros mais importantes quanto à 

qualidade dos frutos e a destinação comercial, pois de acordo com Krolow & 

Schwengber (2007), confere aos frutos um melhor equilíbrio entre o doce e o 

ácido, resultando em sabor mais agradável, tornando-os mais atrativos. 

Segundo Pereira e Nachtigal (2002) frutos com relação SST/AT superior a 11,7 

são ideais para o comércio. Todos os genótipos avaliados tiveram valor 

superior ao exigido, sendo o menor valor encontrado de 14,81. Quatro 

genótipos de Cortibel (CIV, CV, CVII e CXII) tiveram valores superiores às 
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testemunhas. A razão SST/AT pode ser utilizada como índice de qualidade 

interna da goiaba e da polpa em conjunto com outros parâmetros (Chitarra, 

1996).  

Os resultados encontrados neste trabalho com relação aos valores de 

pH, AT, SST, relação SST/AT e umidade estão dentro dos padrões  

encontrados por Gerhardt et al. (1997) e Manica (1998) ao caracterizarem 

físico-quimicamente cultivares e seleções de P. guajava. 

Para a maior parte das Cortibel avaliadas têm-se que todos os 

parâmetros físico-químicos analisados atendem aos Padrões de Identidade e 

Qualidade para polpa de goiaba, estabelecido pelo Ministério de Estado da 

Agricultura e do Abastecimento que exige teores de sólidos solúveis mínimo de 

7,0o Brix; pH entre 3,5 a 4,2;  e acidez total titulável expressa em ácido cítrico, 

mínimo de 0,40 g/100g. Esse fato, mais uma vez, reforça o destaque destes 

genótipos como fonte de variação para o cultivo e os programas de 

melhoramento. 

Outra forma de caracterizar genótipos é pelo uso de dados morfológicos 

qualitativos. As características multicategóricas de frutos analisadas estão 

representadas na Figura 1, que permite visualizar grande variabilidade nestas 

características entre os genótipos e também variação, embora pequena, das 

características observadas nos diferentes frutos das repetições por genótipo. O 

uso de descritores para a espécie é uma forma de conhecer o material, suas 

potencialidades e peculiaridades através da caracterização de formatos, cores, 

etc.  

Quanto ao formato dos frutos a maioria dos genótipos apresentaram 

formato arredondado e pêra. As cultivares Paluma e Pedro Sato apresentaram 

50% de seus frutos de cada tipo: arredondado e pêra. Os genótipos CVI, CVII e 

CVIII apresentaram exclusivamente formato pêra. As Cortibel IV, V, IX, XI e o 

genótipo Roxa apresentaram três classes de frutos, arredondados, pêra e 

ovoides, enquanto as seleções CI e CX apresentaram alguns formatos de 

frutos não representadas entre os descritores UPOV (1987). Essa variação no 

formato dos frutos dentro do mesmo genótipo é comum e relatada na literatura 

(Jacobo et al., 2009; Sanabria et al., 2006; Urdaneta et al., 2007). De acordo 

Pereira e Nachtigal (2002), o formato de fruto mais apreciado pelo mercado é o 

formato ovoide. Dentre os genótipos, 60% apresentaram frutos ovoides.
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Figura 1. Análise descritiva de cinco descritores morfológicos de frutos para 16 genótipos de Psidium guajava L. 
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Quanto à característica pedúnculo a maior parte dos genótipos 

apresentou formato arredondado, seguido pelo truncado. Somente os 

genótipos CIII e CXIII apresentaram maior parte de seus frutos com formato do 

pedúnculo amplamente arredondado, e o genótipo CI apresentou frutos com as 

cinco classes descritas, com predominância do formato truncado.  

A coloração externa (casca) para a maioria dos genótipos foi amarela, e 

suas variações de pálido a escuro, com exceção de Pedro Sato que 

apresentou coloração verde. Os genótipos CI, CIII, CV, CVII, CXI e Roxa 

apresentaram outras colorações não relatadas entre os descritores. Pereira e 

Nachtigal (2002) destacaram que frutos de coloração verde-amarelada ou 

amarela, quando maduros, são mais apreciados comercialmente. 

A característica textura apresentou a menor variação, sendo que a 

maioria dos genótipos foi lisa e semi-áspera. A seleção CV só teve frutos lisos 

e a CIX só semi-ásperos. A cultivar Pedro Sato foi a única a apresentar frutos 

ásperos, porém em minoria. 

A coloração do mesocarpo é uma importante característica para a 

comercialização. Segundo Pereira e Nachtigal (2002), frutos de polpa rosada 

ou avermelhada são preferidos tanto para a indústria como para o consumo in 

natura no mercado nacional, já frutos de polpa branca são destinados à 

exportação por sua preferência de consumo no mercado externo (Gonzaga 

Neto & Soares, 1995; Manica et al., 2000). Esta característica foi bastante 

variável entre os genótipos. A maioria apresentou coloração com variações dos 

tons de rosa, incluindo os comerciais Paluma e Pedro Sato. Os genótipos 

Cortibel IV, VIII e XII apresentaram coloração de polpa bege sendo, portanto, 

indicadas para o mercado externo. CV, CVI, CVII e CXI variaram em tons de 

rosa, no entanto com categorias laranja rosados. Como o nome sugere, o 

genótipo comercial Roxa apresentou coloração do mesocarpo roxa. 

A análise de agrupamento para os dados morfológicos e de qualidade de 

frutos pela técnica de Tocher e UPGMA encontram-se na Tabela 3 e Figura 2 

respectivamente. O agrupamento por Tocher proporcionou a formação de dois 

grupos, o primeiro grupo constituído por todos os genótipos, com exceção de 

CI, que formou o grupo II. Tal fato reflete a grande divergência e destaque do 

genótipo CI em relação aos demais, e também a semelhança das Cortibel em 

relação aos genótipos cultivados, todos agrupados no grupo I, com potencial, 
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em muitas características desejadas, para hibridação. No entanto, geralmente, 

grupos constituídos por grande número de acessos reúnem pares que 

apresentam menores distâncias, uma vez que o tamanho do grupo é delimitado 

por uma distância média entre os pares de indivíduos (Cruz et al., 2011). Assim 

efetuou-se o teste neste grupo, o qual foi desmembrado em cinco subgrupos, 

revelando variabilidade entre esses materiais.  

 

Tabela 3. Grupos e subgrupos para 14 genótipos de Psidium guajava quanto a 

características quantitativas de frutos pelo método de Tocher. 

Grupo Genótipos 

I CII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CX, CXI, CXII, CXIII, PA, PS e RO 

II CI 

SubGrupo Genótipos 

I.I CVI, CVII, CX, CXI, CXII, CXIII, PA e PS 

I.II CII e CVIII 

I.III CIV 

I.IV RO 

I.V CV 

 

 

 

Figura 2. Agrupamento de 14 genótipos de P. guajava para caracteres 

quantitativos de fruto pelo método UPGMA.  
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Nestes novos grupos, alguns genótipos de Cortibel se destacaram 

divergentes dos demais, CIV e CV formaram grupos isolados e CII e CVIII 

agruparam-se. Entre os genótipos comerciais, Roxa foi o mais divergente, 

formando também um grupo isolado. Os demais genótipos de Cortibel 

permaneceram agrupados com as cultivares Paluma e Pedro Sato. Este 

resultado mostra divergência entre essas seleções, porém com semelhança a 

genótipos já cultivados para características superiores, fornecendo bons 

materiais para serem utilizados como novas cultivares ou em programas de 

melhoramento para hibridações. 

O agrupamento UPGMA, para as mesmas características, apresentou 

correlação cofenética de 0.88 representando o bom ajuste da matriz de 

dissimilaridade e a formação do agrupamento. Os genótipos mais divergentes 

foram CI e CII, com 2,13 de distância, e os mais similares CVI e CXII com 0,53 

de distância. Esse método de agrupamento corroborou com os resultados 

encontrados pelo método de Tocher, com a exceção da entrada no genótipo 

CVI no segundo agrupamento com CII e CVIII. Estabelecendo ponto de corte a 

50% do nível máximo de fusão é possível verificar a formação de seis grupos 

(Figura 2): G1, G2, G3, G4, G5 e G6, onde CI também foi o genótipo mais 

divergente entre os materiais. 

Os genótipos CIV e CV também merecem destaque por apresentarem 

características dentro dos padrões de mercado aliada a divergência em relação 

aos demais genótipos. Os genótipos CVIII e CIV obtiveram os melhores 

desempenhos dentre os genótipos de polpa clara.  

A análise em diversidade e estudos de caracterização permitem a 

identificação de genótipos para suprir demandas do mercado e fornecer novas 

opções de cultivos, diversificando a cultura e a produção. Santos et al. (2011), 

ao avaliar a diversidade genética baseada em características químicas e 

agronômicas de frutos entre genótipos de P. guajava coletados no Brasil, 

encontraram acessos divergentes com alto teor de compostos nutricionais para 

o desenvolvimento de novas cultivares. Genótipos de destaque também foram 

encontrados neste trabalho para utilização em futuros programas de 

melhoramento. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Existe divergência entre os genótipos Cortibel e os comerciais, e 

variabilidade entre os genótipos Cortibel, sendo essas aptas para uso em 

hibridações em programas de melhoramento.  

CI foi o genótipo mais divergente e teve o melhor desempenho para as 

características avaliadas, já os genótipos CVIII e CIV obtiveram os melhores 

desempenhos dentre os genótipos de polpa clara. 

A maioria das seleções de Cortibel apresentou desempenho semelhante 

quanto à qualidade dos frutos aos materiais de P. guajava já cultivados. 

 Caso as seleções de Cortibel confirmem boas expressões nos ciclos de 

produção e apresentem frutos com durabilidade pós-colheita e demais 

características apreciadas para o comércio, pode-se selecioná-las como uma 

opção de cultivo, aumentando a sustentabilidade do sistema de produção de 

goiabeira, pela oferta de outros genótipos comerciais. 
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CAPÍTULO II 

 

Abordagens combinadas melhoram as análises de diversidade genética 

em Psidium guajava L. 

 

Resumo: A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma das fruteiras de maior 

importância econômica da família Myrtaceae. Estudos em diversidade genética 

são importantes fontes de informação para programas de melhoramento, 

estudos taxonômicos e evolutivos para várias espécies. Considerando que o 

uso de diferentes metodologias permite a obtenção de informações mais 

completas quanto à diversidade genética, este estudo objetivou associar dados 

de conteúdo de DNA nuclear (2C), cariótipo, morfológicos e moleculares (SSR), 

com o intuito de caracterizar a diversidade genética entre 28 genótipos de P. 

guajava.  As análises cariotípicas e de conteúdo de DNA nuclear (2C) 

mostraram que os genótipos possuem um genoma estável, relativamente 

pequeno e diplóide (2n = 2x = 22; 2C = 0.95 pg), sem variação entre os 

genótipos, destacando que a espécie exibe características cariotípicas 

relacionadas aos grupos ancestrais de angiospermas. O dendrograma UPGMA 

baseado em dados morfológicos e SSR evidenciaram diversidade entre os 

genótipos, com melhor discriminação fornecida pelos dados de SSR. Como a 

maioria dos genótipos mostraram similaridade morfológica para as 

características de frutos, aliada a dissimilaridade molecular, estes se 

mostraram interessantes para o uso em hibridações em programas de 

melhoramento. Esse conjunto de dados contribuiu para expandir o 

conhecimento sobre o genoma e a diversidade genética de P. guajava, 

podendo ser utilizadas na estruturação de  programas de melhoramento da 

cultura além de contribuir em estudos evolutivos. 

 

Palavras-chaves: Análises em diversidade; marcadores SSR; características 

morfológicas de frutos; conteúdo de DNA nuclear (2C); cariótipo; melhoramento 

de plantas. 
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Combined approaches improve assessment of genetic diversity in 

Psidium guajava L. 

 

Abstract: Guava (Psidium guajava L.) is one of the economically most relevant 

fruit crops in the Myrtaceae family. Genetic diversity studies are an important 

source of data for breeding programs, as well as taxonomic and evolutionary 

approaches in this species. Considering that the use of distinct methods 

enables more reliable information of genetic diversity, this study aimed to 

associate morphological, simple sequence repeat (SSR) marker, nuclear 2C-

value and karyotypic data in order to screen and characterize the genetic 

diversity among 28 P. guajava genotypes. Karyotypic and nuclear 2C-value 

analyses showed that all genotypes have a stable and very small diploid 

genome (2n = 2x = 22; 2C = 0.95 pg). In this regard, the species exhibits 

karyotypic characteristics related to ancestral angiosperm groups. Dendrogram 

based on morphological and SSR data evidenced diversity among P. guajava 

genotypes, with better discrimination by SSR data. As most genotypes showed 

morphological similarity for fruit characteristics, despite molecular dissimilarity, 

use of these genotypes in hybridation breeding programs of P. guajava could be 

of interest. The data obtained for morphology, SSR molecular markers, 

karyotype and genome size contributed to expand the knowledge about 

genome and genetic diversity of P. guajava. In this context, the data may aid 

plant breeders to structure crop improvement programs and contribute to 

evolutionary approaches. 

 

Keywords: diversity analysis; SSR markers; morphological fruit characteristics; 

nuclear 2C-value; karyotype; plant breeding. 
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1 INTRODUCTION 

 

Psidium guajava L. belongs to the Myrtaceae family, which contains 

approximately 150 genera and more than 5.650 species (Govaerts et al., 2008). 

Guava represents an excellent source of vitamins A, B and C, as well as 

calcium, zinc, phosphorus and iron (Singh, 2005). Furthermore, fruits, leaves, 

flowers, roots, bark and stems are used in medicinal applications (Gutiérrez, 

2008; Kamath et al., 2008). In regard of these facts, as well as the low 

cultivation costs, the guava crop is economically important in various tropical 

and subtropical countries (Rodriguéz et al., 2010). 

Cross-pollination is the reproductive form most frequently seen in P. 

guajava (Dasarathy, 1951; Balasubrahmanyan, 1959; Alves and Freitas, 2007), 

but occurrence of self-pollination has also been reported (Singh and Seghal, 

1968). Due to this reproductive mechanism and seminal propagation, some 

guava orchards exhibit great heterozygosity and genetic variability (de Lara et 

al., 2004). 

Genetic diversity in the germplasm of P. guajava has been screened and 

characterized based on morphological (Molero et al., 2003; Urdaneta et al., 

2007; Santos et al., 2010); and chemical features (Sharma et al., 2010); DNA 

molecular markers (Chen et al., 2007; Rodriguéz et al., 2007; Valdés-Infante et 

al., 2007); karyotype characterization; and nuclear 2C-value measurement 

(Costa et al., 2008). These data have also been considered valuable for 

taxonomic and evolutionary approaches (Agarwal et al., 2008), sustainable 

management and exploration of genetic resources, bioprospection and in and 

ex vitro conservation (Zhou et al., 2002; Rodriguéz et al., 2010). 

Considering that data from distinct sources provide a more accurate 

information set to estimate genetic diversity (de Lara et al., 2004; Delgado et al., 

2007; Gomes-Filho et al., 2010; Mani et al., 2011), this study aimed to associate 

morphological, karyotypical, nuclear 2C-value and simple sequence repeat 

(SSR) marker data to assess and characterize the genetic diversity among P. 

guajava genotypes. 

 

2 MATERIALS AND METHODS 
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2.1 Plant Material 

 

For flow cytometry approaches, 28 plants of P. guajava L. were used, 

being: six genotypes from the cultivars ‘Paluma’, ‘Pedro Sato’, ‘Kumagai’, 

‘Sassaoka’, ‘Rica’ and ‘Século XXI’ (Sec XXI); 15 pre-selected genotypes 

obtained from open pollination orchard: ‘Cortibel (C) I’, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV and XV; four spontaneously occurring genotypes: ‘São 

Pedro’, ‘Guaçuí’, ‘Caparaó 1’ and ‘Caparaó 2’; and three genotypes purchased 

from a plant nursery: ‘Roxa’, ‘Cascão’ and ‘Campo’. These genotypes were also 

used in molecular markers approaches, except São Pedro, Guaçuí, Caparaó 1 

and Caparaó 2, and in morphological approaches, except Kumagai, Sassaoka, 

Sec XXI, Rica, CXIV, CXV, Cascão and Campo. 

 

2.2 Morphological Analysis 

 

Each genotype was evaluated for eight quantitative fruit characteristics 

(Table 1) in the years 2010-2011. Data were obtained from two plants per 

genotype by five fruits per plant. The measurements were carried out using 

graduated rules described by Inmetro (2010). The data collected were 

subjected to Principal Component Analysis; diversity analysis using mean 

Euclidean distance; and finally to clustering using the Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean (UPGMA). The statistical program Genes (Cruz, 

2006) was used for these analyses. 

 

2.3 SSR Analysis  

 

Total genomic DNA was extracted from young leaves of each accession 

according to protocol of Doyle and Doyle (1990), with the following changes: 

addition of 1% (w/v) polyvinylpyrrolidone to extraction buffer; two washings with 

chloroform-isoamyl alcohol (24:1); and for precipitation were used a third of 

ammonium acetate (7.5 M) and one volume of cold isopropanol. The samples 

were resuspended in 50 µl of TE buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 1 mM 

EDTA) containing 50 µg ml-1 RNase A. Quantification and verification of DNA 

integrity were carried out with a Thermo Fisher Scientific Nanodrop 2000/2000c 
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Spectrophotometer equipment. Twenty-six microsatellite primers described by 

Risterucci et al. (2005) were amplified by polymerase chain reaction (PCR) with 

a final volume of 15 µl, containing: 60 ng DNA, 1 PCR buffer, 0.3 mM of each 

primer, 2.5 mM MgCl2, 0.4 mM of each dNTP and 1.0 U of Taq DNA 

polymerase. The reactions were performed in a Veriti® 96-Well Thermal Cycler 

ABI, according to Risterucci et al. (2005). PCR products were separated by 

polyacrylamide (6%) and agarose (3%) gel electrophoreses and visualized 

through staining with ethidium bromide. The data were subjected to diversity 

analysis using complement of weighted index to generate a dissimilarity matrix. 

UPGMA was employed as clustering method, using the computational 

resources of the program Genes (Cruz, 2006). 

 

2.4 Flow Cytometry Analysis 

 

Before each flow cytometry (FCM) measurement, flow cytometer 

parameters (such as gain and channel) were determined, based on external 

analyses of Solanum lycopersicum (primary reference standard, 2C = 2.00; 

Praça-Fontes et al., 2011) and all P. guajava (samples) genotypes. Next, 

internal FCM procedures were performed. 

Fragments (2 cm2) of young leaves from the primary reference standard 

and sample plants were simultaneously chopped (Galbraith et al., 1983) with a 

razor blade, for 30 s, in 60 x 15 mm Petri dish containing 0.5 ml of OTTO-I lysis 

buffer (Otto, 1990; Doležel and Göhde, 1995), supplemented with 2.0 mM 

dithiothreitol and 50 µg ml-1 RNase. Subsequently, 0.5 ml of the same buffer 

was added, and the homogenate was filtered through 30 µm nylon filter into a 

2.0 ml microcentrifuge tube, then centrifuged (ALC® microCentrifugette® 4214) 

at 100  g for 5 min. The supernatant was poured out, and the pellet was 

resuspended and incubated for 10 min in 100 µl OTTO-I lysis buffer. 

The nuclei suspension was stained with 1.5 ml OTTO-I:OTTO-II solution 

(Otto, 1990; Doležel and Göhde, 1995) in the proportion 1:2 (Loureiro et al., 

2006). The solution was supplemented with 75 µM propidium iodide 

(excitation/emission wavelengths: 480-575/550-740 nm; Shapiro, 2003), 2.0 

mM dithiothreitol and 50 µg ml-1 RNase (Doležel et al., 1992; Meister, 2005). 
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After staining in the dark, for 40 min, the nuclei suspension was filtered through 

20 µm nylon mesh. 

All suspensions were analyzed in the same Partec PAS® flow cytometer 

(Partec® GmbH, Munster, Germany), equipped with a Laser source (488 nm). 

Nuclei-emitted propidium iodide fluorescence was collected by an RG 610 nm 

band-pass filter. The equipment was calibrated and aligned using microbeads 

and standard solutions, according to the manufacturer’s recommendations 

(Partec®). The FlowMax® software (Partec®) was used for data analyses. Six 

independent repetitions were performed at three distinct days, analyzing over 

10,000 nuclei each time. 

Genome size of each sample was measured using peaks corresponding 

to the mean relative DNA contents of the 2C nuclei, at G0/G1, of both sample 

and primary standard plants. The genome size mean values, given in 

picograms (pg), were converted to base pairs (bp) considering that 1 pg of DNA 

corresponds to 0.978  109 bp (Doležel et al., 2003). 

 

2.5 Cytogenetic Analysis 

 

P. guajava seeds were germinated in Petri dish containing distilled water 

(dH2O) at 30 °C. Root-tips of 0.5–1.0 cm length were treated with solution 

containing 2 to 6 μM of microtubule inhibitors amiprophos-methyl or oryzalin, for 

a period of 1–7 h at 30 °C, or 8–24 h at 4 °C. The roots were washed with dH2O 

for 15 min and subsequently fixed with fresh cold methanol:acetic acid solution 

3:1 (v/v) for 24 h. The fixative was replaced three times and the roots were 

stored at -20 °C (Carvalho et al., 2007). 

After 24 h, the roots were macerated with pectinase:dH2O solution in the 

proportions 1:5 to 1:50, for 1–2 h, at 34 °C. Next, roots were washed for 20 min 

in dH2O, fixed again, and stored at -20 °C. Slides were prepared by 

meristematic cellular dissociation, air-dried and placed on a hot-plate (50 oC) for 

20 min. The slides were immediately stained with 5% Giemsa solution in 

phosphate buffer (pH 6.8) for 4 min, washed twice in dH2O, and air-dried 

(Carvalho et al., 2007). Chromosome images were captured with a Media 

Cybernetics® Camera EvolutionTM, charge-coupled device video camera, 

mounted on a Nikon 80i microscope (Nikon, Japan). 
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3 RESULTS 

 

3.1 Morphological Analysis 

 

Genotype variations related to fruit characteristics are summarized in 

Table 1. The coefficients of variation ranged from 6.5% to 35.7%, with the 

highest value obtained for fruit weight and lowest for the total diameter/inner 

diameter ratio. Based on these characteristics, the genotypes were clustered 

into four groups (Figure 1a), adopting cut to 50% of the maximum fusion, 

corresponding to the maximum variation region of the dendrogram. Cluster A 

grouped nine Cortibel genotypes, along with Paluma, Pedro Sato, Roxa and the 

spontaneous genotype São Pedro; Cluster B grouped three spontaneous 

genotypes; Cluster C grouped three Cortibel genotypes; and cluster D grouped 

a single genotype, CIII. The closest genotypes were identified with a distance of 

0.14 (CVII and CVIII), and the most divergent with a distance of 2.59 (CIII and 

CVIII). 
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Table 1. Mean, standard deviation and variation coefficient from morphological data. 

Genotype 
Weight 

(g) 
Length 

(cm) 
Total Diameter 

(mm) 
Inner Diameter 

(mm) 
Total Diameter/ 
Inner Diameter 

Pulp Weight 
(g) 

Seed Weight 
(g) 

Number of 
Seeds 

CI 294.4 ± 110.5 9.03 ± 1.1 8.15 ± 1.3 5.09 ± 0.7 1.61 ± 0.2 66.47 ± 19.6 5.99 ± 1.1 335.75 ± 86.1 

CII 199.8 ± 87.9 7.22 ± 1.3 6.88 ± 1.1 4.37 ± 0.6 1.57 ± 0.1 45.82 ± 18.3 4.39 ± 1.1 317.60 ± 62.8 

CIII 89.1 ± 25.8 5.70 ± 1.0 5.22 ± 0.4 3.64 ± 0.6 1.45 ± 0.2 28.85 ± 11.8 3.42 ± 1.5 266.00 ± 129.6 

CIV 183.1 ± 18.8 6.95 ± 0.4 6.93 ± 0.3 4.62 ± 0.3 1.50 ± 0.1 55.86 ± 6.3 5.53 ± 0.5 427.50 ± 17.5 

CV 140.1 ± 25.3 6.47 ± 0.6 6.21 ± 0.3 3.85 ± 0.4 1.63 ± 0.2 29.85 ± 6.9 2.62 ± 0.6 224.90 ± 81.1 

CVI 165.3 ± 14.5 7.24 ± 0.4 6.53 ± 0.2 4.36 ± 0.3 1.50 ± 0.1 49.75 ± 13.6 3.81 ± 0.5 312.80 ± 33.1 

CVII 134.0 ± 24.5 6.90 ± 0.4 5.97 ± 0.5 4.20 ± 0.3 1.42 ± 0.1 38.82 ± 6.4 5.43 ± 0.4 427.30 ± 30.4 

CVIII 193.4 ± 44.1 7.65 ± 1.0 6.83 ± 0.6 4.39 ± 0.6 1.57 ± 0.1 43.73 ± 10.9 3.88 ± 0.8 229.30 ± 49.2 

CIX 168.9 ± 27.1 7.31 ± 0.4 6.75 ± 0.3 3.88 ± 0.2 1.74 ± 0.1 34.49 ± 6.1 2.95 ± 0.9 209.80 ± 82.1 

CX 135.2 ± 48.0 6.52 ± 1.0 6.19 ± 0.6 4.15 ± 0.5 1.50 ± 0.1 42.10 ± 17.8 4.93 ± 2.0 323.10 ± 153.6 

CXI 132.5 ± 39.0 6.56 ± 0.8 6.03 ± 0.5 4.17 ± 0.5 1.45 ± 0.1 39.37 ± 10.5 4.78 ± 0.8 436.40 ± 52.3 

CXII 118.5 ± 17.4 6.19 ± 0.2 5.90 ± 0.4 4.06 ± 0.3 1.45 ± 0.1 35.88 ± 5.6 4.30 ± 0.5 369.70 ± 68.2 

CXIII 138.4 ± 26.1 6.48 ± 0.4 6.18 ± 0.5 4.17 ± 0.5 1.49 ± 0.1 42.21 ± 9.0 4.96 ± 0.9 411.00 ± 104.4 

Paluma 154.3 ± 23.9 7.02 ± 0.8 6.45 ± 0.3 4.38 ± 0.2 1.47 ± 0.1 47.22 ± 7.1 4.89 ± 0.6 464.40 ± 28.1 

Pedro Sato 174.5 ± 51.8 7.09 ± 0.8 6.58 ± 0.7 4.47 ± 0.5 1.47 ± 0.1 51.02 ± 20.8 5.60 ± 2.0 484.80 ± 173.9 

Roxa 163.8 ± 74.3 7.10 ± 0.9 6.40 ± 0.9 4.07 ± 0.5 1.57 ± 0.1 46.16 ± 18.0 6.14 ± 2.2 463.00 ± 211.2 

Sâo Pedro 122.4 ± 32.5 7.00 ± 0.7 5.70 ± 0.4 3.50 ± 0.0 1.63 ± 0.1 36.74 ± 5.9 4.07 ± 1.5 314.40 ± 102.1 

Guaçuí 58.4 ± 43.5 5.10 ± 1.7 4.40 ± 0.9 2.96 ± 1.0 1.56 ± 0.3 18.95 ± 13.1 3.68 ± 1.3 428.80 ± 126.0 

Caparaó 1 84.4 ± 54.0 4.36 ± 0.6 4.80 ± 0.6 2.70 ± 0.4 1.79 ± 0.1 17.82 ± 5.8 2.65 ± 0.4 171.40 ± 36.6 

Caparaó 2 77.3 ± 21.5 6.16 ± 1.3 4.40 ± 0.9 2.60 ± 0.4 1.71 ± 0.3 20.68 ± 6.0 2.37 ± 0.8 250.20 ± 45.7 

CV (%) 35.7 14.4 14.8 15.9 6.5 31.3 26.5 28.1 
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3.2 SSR Analysis 

 

From the 26 SSR loci used, 70 alleles were identified, varying from one 

to five per locus, with an average of 2.7 alleles per locus. Low values were 

verified for heterozygosity, indicating a higher number of homozygous loci. The 

closest genotypes were identified with 0.07 dissimilarity (CVI and CVIII) and the 

most highly divergent with 0.74 (Roxa and Cascão). Considering all accessions, 

the average dissimilarity was 0.42. 

Adopting cut at 50% of maximum fusion, corresponding to the maximum 

variation region of the dendrogram, UPGMA analysis yielded a dendrogram 

exhibiting twelve groups: (a) a cluster with 11 Cortibel genotypes; (b) a cluster 

with two Cortibel genotypes (CXIV and CXV); (c) a cluster with Cortibel III and 

the genotype Rica; and (d) other nine clusters containing a single genotype 

(Figure 1b). 

 

3.3 2C-value measurement and karyotype characterization 

 

Nuclei suspensions supplied FCM histograms with G0/G1 peaks 

exhibiting CVs below 5% (Figure 2a). Mean 2C-values were determined based 

on G0/G1 nuclei peak of sample and primary reference standard (S. 

lycopersicum). All P. guajava lines showed the same mean value, 2C = 0.95 pg, 

equivalent to 0.929  109 bp. 

The cytogenetic procedure yielded metaphases showing individualized 

chromosomes, flattened on the slide, without chromatin deformations and 

cytoplasmic background noise, and exhibiting well-defined primary constrictions 

(Figure 2b). These aspects were advantageous for precise scattering of the 

metaphases and morphometric characterization of the chromosomes. All P. 

guajava lines presented 2n = 2x = 22 chromosomes, being five metacentric (3, 

4, 8, 9, 10) and six submetacentric (1, 2, 5, 6, 7, 11). 
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Figure 1. UPGMA dendrogram from morphological (a) and molecular (b) data. 
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Figure 2. a) Representative flow cytometry histogram showing G0/G1 peaks obtained from simultaneous processing and analysis of 

nuclear suspensions stained with propidium iodide. G0/G1 peak of P. guajava ‘Paluma’ nuclei in the channel 95 (2C = 0.95 pg), and 

G0/G1 peak of S. lycopersicum (internal standard, channel 200, 2C = 1.96 pg). b) P. guajava ‘Cortibel’ karyogram assembled from 

chromosomes stained with 5% Giemsa. Metaphases were obtained from root tips treated with 4 µM amiprophos-methyl for 15 h, 

and macerated with 1:12 enzymatic solution for 2 h. From ten selected metaphases, P. guajava karyograms displayed 2n = 2x = 22, 

consisting of five metacentric (3, 4, 8, 9, 10) and six submetacentric (1, 2, 5, 6, 7, 11) chromosomes. Bar = 5 µm. 
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4 DISCUSSION 

 

4.1 Morphological Analysis 

 

The mean values and standard deviation of morphological characteristics 

(Table 1) showed variation among the genotypes for all analyzed traits. The 

UPGMA dendrogram from this data presented a good fit between the 

dissimilarity matrix and the graphical representation, as observed by a 

cophenetic correlation coefficient of 0.95. 

Four groups were formed based on morphological data (Figure 1a), with 

65% of the genotypes clustered in group A: Paluma, Pedro Sato, nine 

selections of Cortibel, and the spontaneous genotype São Pedro. Regarding 

this clustering, the group was mainly composed by genotypes that were pre-

selected for fruit production, as well as Cortibel genotypes showing a common 

origin. As this group exhibited a median performance for the measured traits, 

the genotype São Pedro can be considered as potentially having spontaneous 

origin, since it grouped with genotypes already pre-selected for production 

characteristics. 

Group B clustered the spontaneous genotypes Guaçuí, Caparaó 1 and 

Caparaó 2, forming a group with the lowest values for the characteristics. This 

result corroborated to treat of wild genotypes that did not pass for any selection 

for production characteristics. 

Cluster C grouped three Cortibel genotypes, corresponding to the highest 

values for production traits, evidencing the existence of variability among 

Cortibel genotypes, instead of a common origin, and high potential for 

production quality. Finally, cluster D consisted of a single genotype, CIII, which 

was the most divergent amongst the Cortibel as well as other genotypes, with 

high variation for the morphological characteristics. 

Principal Component Analysis identified total diameter as the 

characteristic with greatest weight in the last autovector, consequently being 

subject to elimination of the analysis. A new cluster was established without this 

characteristic in order to verify its influence and whether the resulting cluster 

suffered modifications due to group constitution. In this case, an affirmative 

response would indicate the characteristic to be important for cluster distinction, 
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and its removal would thus not be recommended. For the first component it was 

not possible to determine the most influent trait since the values were highly 

similar, which reinforced the importance of these characteristics for the diversity 

analysis. 

As demonstrated in this and other P. guajava approaches (Molero et al., 

2003; Sanabria et al., 2006; Urdaneta et al., 2007;  Lozano et al., 2009; Jacobo 

et al., 2009; Santos et al., 2010), morphological traits are valuable for genotype 

identification and diversity studies. Among these characteristics, the fruit 

quantitative has always been highlighted owing to its direct relationship with 

commercial and breeding qualities. Considering the inevitable environmental 

influence over the genotype, which may affect genetic variation for the 

mentioned characteristics, molecular techniques are required for making 

inferences at DNA level, complementing the analyses without environmental 

biases (Risterucci et al., 2005; Herrero et al., 2010). 

 

4.2 SSR Analysis 

 

SSR were chosen for being extremely polymorphic, highly informative 

and codominant molecular markers. This marker is able to distinguish between 

closely related individuals (Risterucci et al., 2005; Jones et al., 2009), and it is 

more informative for genetic diversity studies than dominant markers, which 

have previously been applied for this purpose in guava (Chen et al., 2007; 

Delgado et al., 2007; Gomes-Filho et al., 2010; Mani et al., 2011; Liu and Yang, 

2012).  

The results obtained with the cluster method also showed a good fit 

between the dissimilarity matrix and the graphical representation, as observed 

by a cophenetic correlation coefficient of 0.88. 

The SSR dendrogram (Figure 1b) showed twelve groups, with nine 

containing a single genotype. In cluster A, only Cortibel genotypes were 

allocated, corresponding to 11 of the 15 Cortibel as well as 45% of all 

genotypes. This grouping reflects the genetic similarity observed in Cortibel, 

related to its origin from common parents. In cluster B, two Cortibel genotypes 

were clustered (CXIV and CXV), indicating their high genetic similarity, despite 

divergence from other Cortibel genotypes. 
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Cluster C was occupied by a single Cortibel genotype (CII), reflecting its 

singularity and genetic divergence from all other genotypes. Even though 

Cortibel genotypes show common parents, recombination may be responsible 

for the observed genetic variability and consequent divisions inside this group. 

Clusters D, E, F, G and K were formed by single cultivated genotypes. 

This data was considered an important aspect, since these genotypes 

presented genetic diversity despite having been highly selected for production 

quality traits, so as to be registered as cultivars. Valdés-Infante (2007) also 

detected divergence between cultivated and spontaneous genotypes when 

using SSR to study P. guajava diversity. 

Cluster H gathered the genotypes CIII and Rica, representing the 

similarity between a Cortibel and a cultivated genotype. Clusters I, J and L also 

comprised single genotypes, corresponding to those collected at commercial 

plant nurseries, evidencing their genetic discrepancy in relation to all other 

materials. According to Barros et al. (2005), groups formed by single genotypes 

indicate that such individuals are the most divergent, as observed in this work 

and by Gomes-Filho et al. (2010) in a diversity study of P. guajava. 

Though the resulting clusters reflect the genetic similarity among most 

Cortibel plants, the genotypes CXIV, CXV, CIII and CII also indicate genetic 

diversity. Moreover, genetic divergence among cultivated and plant nursery 

genotypes could be observed, which was in accordance with their single origins. 

 

4.3 2C-value measurement and karyotype characterization 

 

Flow cytometry histograms showed G0/G1 peaks exhibiting CVs below 

5%, which are considered suitable for 2C-value measurements (Doležel and 

Bartoš, 2005). Pinto et al. (2004) reported that, for most woody species, it is 

very difficult to obtain CV values at the level suggested by Doležel and Bartoš 

(2005). In this sense, procedures were adopted here to yield suspensions 

showing high number of isolated, preserved and stoichiometrically stained 

nuclei, for instance the use of OTTO buffers supplemented with the anti-oxidant 

dithiothreitol, centrifugation of the nuclei suspensions, and supernatant 

discharge. These procedures supplied G0/G1 peaks with resolution appropriate 

for nuclear genome size measurement of the P. guajava genotypes (Figure 2a). 
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P. guajava was the first fleshy-fruited Myrtaceae species in which nuclear 

genome size was measured. Using Feulgen microdensitometry, Bennett and 

Leitch (2005) found 2C = 0.7 pg for this species. Flow cytometry was applied for 

2C-value measurement in P. guajava by Costa et al. (2008). These authors 

used OTTO buffers and Arabidopsis thaliana as pseudo-internal standard, and 

reported that P. guajava 2C-value varied from 2C = 0.507 pg in ‘White’ to 2C = 

0.551 in ‘Red’.  

Differently from Costa et al. (2008), P. guajava 2C-values were 

calculated here using S. lycopersicum as primary standard. This species was 

chosen because an ideal DNA reference standard ought to have a genome size 

close to that of the target species (Doležel and Bartoš, 2005), thus avoiding 

instrumental nonlinearity errors during FCM. Moreover, revisiting the 2C-values 

of eight standards widely used in FCM and image cytometry, Praça-Fontes et 

al. (2011) suggested that S. lycopersicum is an adequate primary standard. 

Following the classification of Soltis et al. (2003), P. guajava has a very 

small nuclear genome size, here reported to be 2C = 0.95 pg. In contrast to 

Costa et al. (2008), no genome size variation was found at the present work for 

any P. guajava genotype. 

Corroborating with FCM data, karyotype analysis showed that P. guajava 

genotypes have 2n = 2x = 22, with relatively small chromosomes (Figure 2b). 

Distinct authors have reported a predominance of 2n = 22 chromosomes for this 

species (Bennett and Leitch, 2005; Costa and Forni-Martins, 2006a, b, 2007). 

However, cytotypes showing aneuploidy and euploidy have been described in 

P. guajava (Andrade and Forni-Martins, 1998; Costa and Forni-Martins, 2006a, 

b, 2007). As observed for nuclear 2C-value, no variation in chromosome 

number was found either for cytogenetically characterized P. guajava 

genotypes. 

For the first time, morphometric characterization was carried out for P. 

guajava. According to Costa and Forni-Martins (2006a), these data lacked 

owing to the very small total chromosome length of this species. Considering 

this fact, the cytogenetic procedure was adapted to yield metaphases showing 

chromosomes with suitable resolution for discrimination, pairing of homologues 

and assembly of accurate karyograms (Figure 2b). 
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4.4 Morphological, SSR, Karyotypic and 2C-value data 

 

Based on the obtained karyotype and nuclear 2C-values, P. guajava 

genotypes showed a diploid, stable and very small-sized genome. In the 

evolutionary context, P. guajava showed karyotype characteristics related to 

ancestral angiosperm groups (Stebbins, 1949; Leitch et al., 1998; Costa and 

Forni-Martins, 2007). 

Despite the similarity in genome size and karyotype, morphological and 

SSR data evidenced diversity among P. guajava genotypes, with better 

discrimination by SSR in relation to morphological data. Differently from 

morphological characteristics, molecular data are only based on the DNA 

molecule, without environmental influences. 

In SSR and morphological dendrograms, most Cortibel genotypes were 

clustered, which is in accordance with their genealogy. Dendrogram analyses 

also evidenced that CIII was the most divergent of the Cortibel genotypes. 

Relying on morphological results, Cortibel genotypes were grouped with 

cultivated ones, indicating adequate performance for production characteristics. 

This grouping was not observed in SSR analysis, which showed a genetic 

divergence between Cortibel and cultivated genotypes, as well as among 

Cortibel genotypes. The morphological similarity in association with molecular 

dissimilarity reinforces the relevance of these genotypes for hybridation 

breeding programs of P. guajava. 

 

5 CONCLUSION 

 

The combination of data from morphological, SSR molecular marker, 

karyotypic and genome size analyses expanded the knowledge about genetic 

diversity in P. guajava. In this context, the new data can help plant breeders to 

structure crop improvement programs, and contribute for evolutionary 

approaches. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo, sendo os 

estudos de caracterização e diversidade fundamentais ao pré-melhoramento, 

preenchendo a lacuna existente entre o uso de germoplasma e programas de 

melhoramento e lançamento de cultivares. Assim, esses estudos são 

indispensáveis ao manejo racional destes recursos em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

O estudo permitiu verificar diversidade entre os genótipos de P. guajava 

oriundos de pomar de polinização aberta, tanto entre eles quanto em relação 

aos genótipos comerciais.  

O uso de diferentes ferramentas para caracterização e fornecimento de 

dados para o estudo da diversidade, resultantes deste trabalho, permitiu uma 

visão mais ampla da diversidade e sua distribuição entre os genótipos, 

expandindo o conhecimento sobre o genoma e a diversidade genética de P. 

guajava. Tais informações são úteis a diversas linhas de pesquisa, podendo 

orientar a estruturação de  programas de melhoramento além de contribuir para 

estudos evolutivos. 

Novas alternativas de materiais para cultivo aumentam a 

sustentabilidade do sistema de produção de goiabas, pela oferta de novos 

genótipos comerciais e redução dos riscos de vulnerabilidade genética na 

produção. Dessa forma, caso os matérias de Cortibel mantenham o 

desempenho para estas e outras características em avaliações futuras, podem 

ser utilizados como novas cultivares. Assim, as informações geradas neste 

trabalho são fundamentais na orientação dos futuros programas de 

melhoramento para P. guajava. 

 


