
 

 
 

OBTENÇÃO DE GENÓTIPOS DE MORANGUEIRO PARA CULTIVO EM REGIÕES 
TROPICAIS COM BAIXA EXIGÊNCIA DE FRIO 

 
João Gabriel Mafra; Aline Fabiana Paladini Moreira; Juliano Tadeu Vilela de Resende; 
Gabriel Danilo Shimizu; Fernando Teruhiko Hata; Daniele do Nascimento; Laura Souza 
Santos; Luís Eduardo Bocalete; Liege Ribeiro Barzan; Luiz Vitor Barbosa de Oliveira; Luana 
de Souza Marinke, Marco Antônio Pereira Santos; Daniel Suek Zani. 
1. INTRODUÇÃO 

O fruto do morangueiro (Fragraria x ananassa Duch) apresenta sabor e aroma 
únicos, o que o torna uma das hortaliças-fruto mais cultivadas e consumidas no mundo 
(Barbey et al., 2020), tanto fresco ou em formas processadas. É um pseudofruto muito 
conhecido pelos seus compostos químicos e nutricionais, podendo atuar na prevenção de 
inúmeras doenças, como o câncer. Assim, o desenvolvimento de genótipos superiores de 
morangueiro, consiste em um dos principais critérios de qualidade e um dos fatores de 
maior importância e prioridade no melhoramento genético (Saridas et al., 2020). 

Por ser uma espécie octaploide (2n = 8x = 56), o morangueiro pode expressar 
grande variabilidade genética (Edger et al., 2019), o que é fundamental para um programa 
de melhoramento. No entanto, utilizar essa variabilidade para o desenvolvimento de 
genótipos superiores, envolve longo processo de pesquisa, desde a caracterização dos 
genitores, estabelecimento dos cruzamentos mais promissores e seleção de indivíduos 
(Mezzetti et al., 2018). Diferentes classes de marcadores moleculares podem ser aplicadas 
para determinar a diversidade genética em plantas, como o AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorphisms), o uso de ferramentas estatísticas apropriadas e técnicas 
laboratoriais auxiliam o molhorista nas tomadas de decisão, contribuindo para maior 
eficácia na escolha dos parentais promissores.  

Assim, objetivou-se nesse estudo verificar a diversidade genética de 34 genótipos 
de morangueiro pré-selecionados, de dia neutro por meio de marcadores moleculares e 
caracterização dos atributos morfoagronômicos, em condições tropicais de seleção.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material vegetal 
                Trinta e quatro genótipos de morangueiro pré-selecionados para resposta ao dia 
neutro de terceira geração foram utilizados no estudo (Tabela 1), desenvolvidos no 
programa de melhoramento genético da Universidade Estadual do Centro Oeste - 
UNICENTRO e Universidade Estadual de Londrina - UEL. Foram utilizadas como genitores 
femininos as cultivares de dia neutro Albion e Monterey, ambas do programa de 
melhoramento da Universidade da California – Davis, com relativa adaptabilidade as 
condições subtropicais, porém exigentes em frio. Os genitores masculinos (RVFS06, 
RVFS07, RVDA11 e RVCA16) são provenientes de seleções ocorridas em populações de 
cruzamentos intraespecíficas de genótipos do banco de germoplasma da Universidade 
Estadual de Londrina em clima tropical.  

O local do experimento possui altitude de 1.120 m, a 25º 26' 57.79'' de latitude Sul, e 
51º 38' 29.18'' de longitude oriental Oeste Leste e solo classificado como Bruno álico 
distroférrico (Embrapa 2018).  

As mudas foram transplantadas para canteiros cobertos com tuneis baixos, com 
espaçamento de 0,30 m × 0,30 m, formando três linhas. A nutrição foi realizada duas vezes 
por semana, por fertirrigação conforme especificado para a cultura.  No início do 
florescimento as plantas foram supridas com Boro, Zinco e Cálcio via fertirrigação. As 
plantas foram dispostas em delineamento de blocos casualizados com três repetições e 10 



 

plantas por parcela. Tabela 1 – Relação dos 34 genótipos de morangueiro (Fragaria x 
ananassa Duch) e seus respectivos genitores masculinos e femininos. 

Genótipos 
Genitores  

Genótipos 
Genitores 

   ♀ ♂  ♀ ♂ 

RVFS06AL-036 Albion RVFS06  RVFS07M-047 Monterey RVFS07 
RVFS06AL-132 Albion RVFS06  RVFS07M-080 Monterey RVFS07 
RVFS07AL-028 Albion RVFS07  RVFS07M-088 Monterey RVFS07 
RVFS06M-029 Monterey RVFS06  RVFS07M-113 Monterey RVFS07 
RVFS07M-002 Monterey RVFS07  RVFS07M-124 Monterey RVFS07 
RVFS07M-005 Monterey RVFS07  RVFS07M-151 Monterey RVFS07 
RVFS07M-010 Monterey RVFS07  RVFS07M-154 Monterey RVFS07 
RVFS07M-016 Monterey RVFS07  RVFS07M-179 Monterey RVFS07 
RVFS07M-024 Monterey RVFS07  RVDA11M-003 Monterey RVDA11 
RVFS07M-030 Monterey RVFS07  RVDA11M-004 Monterey RVDA11 
RVFS07M-031 Monterey RVFS07  RVDA11M-010 Monterey RVDA11 
RVFS07M-032 Monterey RVFS07  RVDA11M-021 Monterey RVDA11 
RVFS07M-033 Monterey RVFS07  RVDA11M-025 Monterey RVDA11 
RVFS07M-034 Monterey RVFS07  RVDA11M-028 Monterey RVDA11 
RVFS07M-036 Monterey RVFS07  RVDA11M-029 Monterey RVDA11 
RVFS07M-038 Monterey RVFS07  RVDA11M-032 Monterey RVDA11 
RVFS07M-042 Monterey RVFS07  RVCA16M-001 Monterey RVCA16 

 
2.3 Caracterização Morfoagronômica 
              A caracterização morfoagronômica dos genótipos ocorreram por ocasião da fase 
reprodutiva, em que foram utilizados 46 descritores, sendo 32 qualitativos e 14 quantitativos 
(Apêndice A), sendo adotadas escalas de notas específicas para cada um dos caracteres, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 
2020). 

 
2.4 Caracterização Molecular 

Folhas jovens de cada genótipo foram coletadas, acondicionadas em sacos 
plásticos e armazenadas em ultrafreezer a -80 ºC. A extração de DNA foi realizada 
segundo o protocolo modificado de Ferreira e Grattapaglia (1998). 

 
2.5 Desenho experimental e análise estatística 

O delineamento experimental de blocos completos foi adotado no experimento com 
três repetições e dez plantas por parcela. As cultivares Albion e Monterey foram utilizadas 
como testemunhas e os tratamentos foram compostos por 34 genótipos experimentais pré-
selecionados. 

Os dados obtidos para os descritores qualitativos foram analisados pela moda de 
cada descritor. A moda de uma distribuição é o valor que tem maior probabilidade quando X 
for a variável aleatória discreta (Cecon et al., 2012).  

Os caracteres quantitativos foram submetidos à análise de variância pelo teste F 
(p≤0,05), utilizando o software R (R Core Team, 2020). Os pressupostos de normalidade 
dos erros e homogeneidade das variâncias foram analisados por Shapiro-Wilk e Bartlett, 
respectivamente (p≥0,05). 

 
3. RESULTADOS 

3.1 Caracterização Morfoagronômica 
Com base nos descritores observou-se ampla variabilidade entre os genótipos por 

meio da caracterização morfoagronômica. Apenas dois caracteres qualitativos não 
apresentaram variabilidade, ou seja, todos os genótipos possuíam frutos com superfície 



 

uniforme ou levemente irregular e flores com pétalas brancas.  
 

3.1.1 Caracteres vegetativos 
O hábito de crescimento ereto foi predominante entre os genótipos (22), seguido de 

semiereto (10) e apenas dois apresentaram hábito aberto. Folhagem de densidade média e 
densa prevaleceram entre os genótipos avaliados, apenas um apresentou folhagem 
esparsa. Para brilho da folha e abaulamento internerval, as três classes (fraco, médio e 
forte) foram verificadas entre os genótipos.  

 
3.1.2 Caracteres de flor 

A maioria dos genótipos (21) apresentaram a inflorescência posicionada abaixo da 
folhagem, seguido de mesmo nível (10) e em apenas três a inflorescência se posicionou 
acima da folhagem. A projeção da cimeira para fora da copa foi predominante (27), assim 
como a proteção regular da inflorescência (22) e a posição dos pelos no pedicelo oblíquos 
para cima (27). As pétalas se apresentaram livres em 21 genótipos, tangentes em nove e 
imbricadas em quatro deles. Em apenas dois genótipos foi verificado o cálice menor que a 
corola, o restante se dividiu entre mesmo tamanho (13) e maior (19). O comprimento da 
pétala foi igual à largura em grande parte dos genótipos (25). 

 
3.1.3 Caracteres de fruto 

Os frutos apresentaram formato cônico e cordiforme em grande parte dos genótipos 
testados (14 e 17, respectivamente). Os formatos da extremidade predominantes foram 
pontiagudos (11) e arredondados (20). Apenas um genótipo apresentou coloração 
levemente desuniforme. O brilho apresentou predominantemente as classes médio e forte, 
apenas um genótipo apresentou brilho fraco. Todos os genótipos se apresentaram com 
superfície uniforme ou levemente irregular. 

 
3.1.4 Caracteres quantitativos 

Com relação aos descritores quantitativos, com exceção de SS (sólidos solúveis) e 
LEF (luminosidade da parte externa do fruto), todas as outras características apresentaram 
diferenças para todos os tratamentos (Tabela2 ). Os coeficientes de variação (CV) 
oscilaram entre 1,54 (hF) a 36,33% (MFC). Tabela 2 – Resumo das análises de variância 
de 14 descritores quantitativos avaliados em 34 genótipos de morangueiro (Fragaria x 
ananassa Duch) e duas testemunhas (cultivares Albion e Monterey). 

Característica1 QM p-valor Média CV% 

MTF 354004.62 <0.01 683.31 g 33.19 
MFC 221317.00 <0.01 527.06 g 36.33 

MMFC 12.22 <0.01 14.63 g 15.86 
Firmeza 3.60 <0.01 4.67 N 17.40 

SS 2.92 >0.01 8.41 oBrix 15.38 
AF 1527.06 <0.01 132.06 m2 14.38 
CP 7.60 <0.01 11.71 cm 16.67 
DF 0.28 <0.01 2.63 cm 9.20 
LF 4.79 <0.01 38.17 2.94 
hF 12.92 <0.01 132.14 1.54 

LEF 6.63 >0.01 34.71 6.52 
hEF 39.37 <0.01 17.32 21.13 
LIF 46.79 <0.01 51.61 7.97 
hIF 27.19 <0.01 40.53 7.97 

 
3.2 Caracterização Molecular 

Quatro pares de primers seletivos utilizados geraram 501 fragmentos de AFLP, dos 



 

quais 403 (80%) foram polimórficos. O número de fragmentos polimórficos variou de 68 a 
135, sendo a combinação E-AGC/M-CAC a mais polimórfica (Figura 1). 

 
Figura 1 – Combinações de primers seletivos de AFLP, número de fragmentos, 

número de fragmentos morfológicos e polimórficos e polimorfismo por primers obtidos de 34 
genótipos de morangueiro (Fragaria x ananassa Duch). 
3.3 Análise de agrupamento 

Pelo método aglomerativo de Ward com base na matriz de distância obtida pelo 
algoritmo de Gower dos dados morfoagronômicos, os genótipos foram separados em três 
grupos. O primeiro grupo foi composto por 16 genótipos, sendo a maioria caracterizados 
por apresentarem altos valores para SS, baixos valores para MTF e MFC. 

O segundo grupo reuniu seis genótipos, dentre os quais apenas RVFS06AL-132 
possui genitores diferentes dos outros cinco que são provenientes do cruzamento entre 
Monterey e RVFS07. 

Por fim, o terceiro grupo foi composto por 12 genótipos, em que a maioria obteve 
altos valores para MTF e MFC. Grande parte desses genótipos também se caracterizam 
por apresentarem frutos com brilho médio. 

 
3.4 Índice de Seleção  

Visando a identificação de genótipos superiores para dar continuidade ao programa 
de melhoramento, foram escolhidas seis variáveis mais representativas e importantes para 
cultivo e mercado in natura de morango (MTF, MFC, MMFC, Firmeza, SS e hEF), nas quais 
aplicou-se o índice de seleção de Mulamba e Mock (1978). 

 
3.5 Análise de Componentes Principais 
A análise de componentes principais (PCA) permitiu reduzir o número de variáveis, 

sendo que a soma dos dois primeiros componentes explicou 69,33% da variação total dos 
dados. 

 
DISCUSSÃO 

                 Por ser uma espécie octaploide, grande variabilidade genética é verificada 
entre genótipos derivados de um cruzamento, devida maior possibilidade de combinações 
gênicas diferentes, o que também foi observado por Barth et al. (2020), Galvão et al. (2017) 
e Vieira et al. (2017) na seleção de genótipos de morangueiro.  A própria permuta genética 
ocorrida na prófase da meiose I, em que os cromossomos homólogos se parelham e as 
cromátides irmãs fazem permuta de segmentos cromossômicos, aumentando a 
variabilidade genética durante a formação dos gametas. A capacidade de produção do 
morangueiro está diretamente relacionada ao número e massa dos frutos. O maior tamanho 
de fruto é parcialmente recessivo em relação ao menor (???), o que implica na necessidade 
de selecionar em populações segregante com grande número de indivíduos. Essa 



 

característica é controlada por genes quantitativos, de alta herdabilidade, amplamente 
distribuídos nas cultivares comerciais (SANTOS, 1999). O controle genético para 
características de produção de frutos comerciais ocorre por predominância de genes de 
efeito não aditivos, enquanto que para massa média estão envolvidos genes aditivos 
(MASNY et al., 2008, 2014). Em climas tropicais a alta temperatura aliada a maior 
incidência de luz contribui para maior desenvolvimento da parte aérea, tornando a planta 
mais vigorosa.  

 

CONCLUSÕES 

A variabilidade genética presente entre os genótipos avaliados foi confirmada por 
meio da caracterização morfoagronômica e da caracterização molecular. Ademais, a 
utilização dos descritores morfoagronômicos permitiu identificar entre os genótipos aqueles 
que possuem características atrativas tanto para o produtor de morango quanto para o 
consumidor, e, juntamente com as informações em nível de DNA possibilita o 
direcionamento para o programa de melhoramento, seja no sentido de escolher um material 
promissor para ser utilizado como uma nova cultivar, ou identificar genótipos com boa 
divergência que podem ser utilizados em futuros cruzamentos.  
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