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E ntre as hortaliças e frutas cultivadas 
aos arredores do Distrito Federal, o 
produtor rural Luiz Carlos Cotta, de 
Sobradinho (DF), planta maracujá há 
15 anos. Em 2015 começou a cultivar 
a BRS Pérola do Cerrado e, recente-
mente, introduziu em sua propriedade 
a BRS Mel do Cerrado, lançamento da 
Embrapa Cerrados. 

Os resultados da Pérola do Cerra-
do têm animado Cotta. Ele conta que 
a fruta tem boa saída e bom preço. 
De acordo com o extensionista rural 
da Emater-DF, Geraldo Magela Gonti-

jo, “os produtores conseguem vender 
o quilo desta fruta por até R$ 8,00. 
Enquanto a mesma quantidade de 
maracujá amarelo fica em torno de 
R$ 2,50”. A expectativa é que a Mel 
do Cerrado siga o mesmo caminho.

Maracujá silvEstrE 
“Pérola é a primeira variedade 

de maracujá silvestre que passou por 
processo de melhoramento genéti-
co”, diz o pesquisador da Embrapa 
Cerrados, Fábio Gelape Faleiro. O 
resultado é uma planta rústica, com 

mais resistência às pragas e doenças 
da cultura. De acordo ainda com o 
especialista, “com agregação de 
valor, o preço chega a ser quatro 
vezes maior”. 

Recomendada para a região 
do Centro-Oeste, a planta necessita 
de menos água e produz mesmo 
em condições de clima mais seco. 
Apesar disso, “com a irrigação, a 

produtividade e a qualidade da 

fruta fica superior”, afirma Cotta, 

que utiliza irrigação por gotejo. A 
flor deste maracujá abre durante 
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a noite e a polinização é feita por 
morcêgos. Este agente natural reduz 
a mão de obra. 

ExpEctativas
Cotta também está plantando 

a Mel do Cerrado, uma espécie de 
maracujá-doce. A fruta ainda não 
está no mercado, mas ele prevê que 
a variedade que terá boa saída. “Já 
houve grande interesse dos compra-
dores”. A cultivar é destinada para 

mercados especiais e dá bons resul-

tados no cultivo protegido, segundo 
Contijo, da Emater. 

O mercado para estas frutas 
deve crescer em um curto período. 
O pesquisador da Embrapa afirma 

que é preciso construir “uma rede 
de clientes e se esforçar para ter um 
produto de qualidade para agregar 
valor”. Os interessados nas cultivares, 

DADOS DE PRODUÇÃO 
NACIONAL DE MARACUJÁ - 2016

Principais regiões produtoras

Bahia   342.780 ton

Ceará    98.122 ton

Minas Gerais  39.237 ton

São Paulo   28.237 ton

Espírito Santo   25.391 ton

Santa Catarina    25.021 ton
Fonte: IBGE/ Fábio Gelape Faleiro (Embrapa)

Pomar do 
maracujá Pérola 
do Cerrado, na 

regiao de Brasilia

podem buscar contato de viveristas 
credenciados pela Embrapa noen-
dereço eletrônico www.embrapa.

br/produtos-e-mercado/maracuja. 


