
Reserva de mudas
https://www.embrapa.br/produtos-e-mercado/maracuja

Mais informações sobre a cultivar
https://www.cpac.embrapa.br/lancamentomeldocerrado/

Pesquisadores responsáveis pelas 
informações
Fábio Gelape Faleiro

Nilton Tadeu Vilela Junqueira

Equipe técnica
Equipe técnica do projeto “Caracterização e uso de 
germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro 
auxiliados por marcadores moleculares”.

Apoio

entre 3,9cm e 2,7cm:
usar versão simplificada

limite de redução = 2cm
evitar aplicações abaixo desse valor

acima de 4cm:
usar versão normal

entre 3,9cm e 2,7cm:
usar versão simplificada

limite de redução = 2cm
evitar aplicações abaixo desse valor

acima de 4cm:
usar versão normal
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Tiragem: 500 exemplares
Designer grá� co: Wellington Cavalcanti
Fotos: Fábio Gelape Faleiro, Nelson Pires Fieldberg e 
Nilton Tadeu Vilela Junqueira
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Características
As plantas do BRS Céu do Cerrado produzem grande quan-
tidade de � ores com diâmetro de aproximadamente 7 cm, 
brácteas esverdeadas, pétalas e sépalas azul-arroxeadas, 
corona com 7 cm de diâmetro e fímbrias azuladas com 
extremidades brancas, desprovidas de anéis. Apresenta 
estígmas, anteras e ovários verdes e estiletes e  � letes mes-
clados com pintas azuladas.

Quando irrigadas, as plantas apresentam � orações o ano 
todo, exceto nos meses de julho, agosto e setembro com 
picos de � oração em novembro a maio nas condições do 
DF. Durante o processo de seleção, esta cultivar se desta-
cou com relação à tonalidade azul das � ores, com produ-
ção de � ores em vários meses do ano, o que foi utilizado 
como critério de seleção no desenvolvimento da cultivar.

Como a cultivar é propagada vegetativamente e apresenta 
autoincompatibilidade genética, a produção de frutos é 
condicionada à presença de outras plantas da espécie P. 
edulis próximas ao local de plantio e a polinização cruzada 
realizada manualmente ou pelas mamangavas (poliniza-
dor natural do maracujazeiro azedo). Apresenta resistência 
moderada a doenças de parte aérea (bacteriose, virose, 
septoriose e antracnose), porém é suscetível à fusariose.

Região de adaptação
A cultivar foi  desenvolvida, avaliada e selecionada no 
Distrito Federal, mas com base nos locais de origem das 
espécies genitoras e trabalhos de validação realizados em 
Santa Catarina, há indicadores da adaptação da cultivar 
em altitudes de 0 a 1100m, latitude de 9° a 24°, plantio em 
qualquer época do ano (quando irrigado) em diferentes 
tipos de solo.

Recomendações
A cultivar BRS Céu do Cerrado é uma alternativa para o 
mercado de plantas ornamentais visando ao paisagismo 
de grandes áreas como cercas, pérgulas e muros. Trazem 
uma nova tonalidade de cor de � ores azuladas para 
atender uma demanda de mercado prospectada pela 
Embrapa Produtos e Mercado e para complementar o 
espectro de cores vermelhas das cultivares BRS Estrela do 
Cerrado, BRS Rubi� ora e BRS Rose� ora já lançadas pela 
Embrapa.
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Origem
A cultivar BRS Céu do Cerrado (BRS CC) foi obtida a 
partir do cruzamento entre as espécies Passi� ora edulis e 
Passi� ora incarnata, sendo uma planta do primeiro ciclo 
de retrocruzamentos, utilizando a espécie P. edulis como 
genitor recorrente. A espécie P. edulis, mais cultivada no 
Brasil, foi utilizada para manter características das � ores e 
a P. incarnata para conferir uma coloração mais azulada e 
transferir maiores níveis de resistência a doenças de parte 
aérea.


