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RESUMO 

Espécies silvestres de maracujazeiro têm grande potencial para uso em programas de 
melhoramento genético e como porta-enxertos, além de serem alternativas para diversificar os sistemas 
produtivos com novos alimentos funcionais para consumo in natura (maracujá-doce) e para uso como 
plantas ornamentais. Para aproveitar todo o potencial do gênero, principalmente de espécies da nossa 
biodiversidade, estudos de caracterização agronômica e melhoramento genético estratégicos e de 
grande importância. O cultivo do maracujazeiro em escala comercial teve inicio na década de 70, com o 
maracujazeiro-azedo. Atualmente, o agronegócio do maracujá no Brasil gera R$500 milhões, emprega 
250.000 pessoas e pode gerar de 5 a 6 empregos diretos e indiretos por hectare durante 2 anos, 
fazendo com que tal cultura seja uma excelente alternativa para pequenos e médios agricultores. A 
produtividade média brasileira é em torno de 13,4 ton/ha/ano e o potencial da cultura, em condições 
experimentais, pode chegar a 50 ton/ha/ano. Para isso, é fundamental a utilização de variedades 
melhoradas geneticamente com maior produtividade, qualidade de frutos, resistência a doenças e 
adaptadas aos diferentes agroecossistemas no Brasil. Com relação ao maracujá doce e ornamental, 
apesar do grande potencial, o cultivo no Brasil é muito pequeno, o que, em grande parte, é devido à 
inexistência de variedades e híbridos melhorados geneticamente. Frente ao exposto, este projeto é 
proposto com dois objetivos principais: 1. Realizar a caracterização agronômica de espécies silvestres 
de maracujá como subsídio para suas utilizações no melhoramento genético, como porta-enxertos, 
alimentos funcionais e plantas ornamentais e medicinais; 2. Desenvolver variedades e híbridos de 
maracujazeiro-azedo, doce e ornamental mais adaptados, produtivos, com qualidade físico-química de 
frutos e resistência múltipla a doenças. Para atingir o primeiro objetivo, estão sendo propostas 
atividades de avaliação de características de resistência a doenças, físico-químicas de frutos e produção 
de flores e de frutos. Para atingir o segundo objetivo, estão sendo propostas atividades de pré-
melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento, envolvendo a seleção de matrizes promissoras, 
obtenção de híbridos inter e intra-específicos, avaliação de materiais geneticamente superiores em 
diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e atividades de validação e transferência de tecnologia. 
Em ambos objetivos, marcadores moleculares do DNA serão utilizados como ferramenta auxiliar na 
caracterização de germoplasma de maracujazeiro, complementando as características agronômicas e 
aumentando o poder de resolução e de análise da variabilidade genética dos acessos e também para 
aumentar a eficiência de cada etapa dos programas de melhoramento genético, reduzindo o tempo 
gasto no desenvolvimento de novas variedades e híbridos. Para a execução dessas atividades estamos 
contando com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e com uma rede de instituições articuladas 
na fase I do projeto e ampliada na fase II. Os resultados esperados envolvem o desenvolvimento de 
novas variedades e híbridos comerciais de maracujazeiro-azedo e doce mais produtivos, com melhor 
qualidade físico-química de frutos, mais resistentes a doenças e adaptados a diferentes 
agroecossistemas no Brasil. No caso do maracujazeiro ornamental e no uso per se de espécies 
silvestres, novas opções serão geradas para diversificar os sistemas de produção. O uso prático de 
espécies silvestres também vai permitir uma valoração da biodiversidade essencialmente brasileira. 
Além disso, tal projeto vai consolidar, ainda mais, esta rede de pesquisa transdisciplinar e 
interinstitucional, contribuir para a formação de recursos humanos, facilitar a articulação de novas 
parcerias para os trabalhos de validação de tecnologia e difusão dos resultados, subsidiando as 
importantes e necessárias ações de transferência de tecnologia. 



 

OBJETIVOS GERAIS 
1. Realizar a caracterização agronômica de espécies silvestres de maracujá como subsídio para suas 
utilizações no melhoramento genético, como porta-enxertos, alimentos funcionais e plantas ornamentais 
e medicinais; 

2. Desenvolver variedades e híbridos de maracujazeiro-azedo, doce e ornamental mais adaptados, 
produtivos, com qualidade físico-química de frutos e resistência múltipla a doenças 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Caracterizar espécies silvestres de maracujazeiro com base em características agronômicas, 
analisando também a variabilidade genética intra-específica para as de maior potencial; 

2. Gerar informações de importância para o programa de caracterização e uso de germoplasma de 
Passiflora com base na utilização de marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar; 

3. Realizar atividades de pré-melhoramento do maracujazeiro, envolvendo o desenvolvimento de 
híbridos inter específicos úteis para ampliar base genética do programa de melhoramento genético do 
maracujazeiro-azedo e doce ou para uso comercial como porta-enxertos, plantas ornamentais e 
medicinais; 

4. Analisar em condições de cultivo comercial, o potencial de espécies silvestres e híbridos inter-
específicos como porta-enxertos de maracujazeiro-azedo visando a resistência a doenças causadas por 
patógenos do solo; 

5. Selecionar matrizes promissoras para resistência a doenças, produtividade, menor dependência da 
polinização artificial e melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada), realizar o 
melhoramento de populações por seleção recorrente e retrocruzamentos e obter híbridos com 
características comerciais; 

6. Selecionar matrizes promissoras para resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade e obter híbridos de maracujazeiro doce com características comerciais para registro e 
lançamento; 

7. Iniciar trabalhos de melhoramento genético de espécies silvestres de maracujá com grande potencial 
agronômico e comercial como alternativas para diversificar os sistemas de produção e atender nichos 
específicos de mercado; 

8. Gerar informações de importância para o programa de melhoramento genético do maracujazeiro com 
base na utilização de marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar; 

9. Avaliar as variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas em diferentes agroecossistemas e 
em diferentes regiões do Brasil; 

10. Promover a melhoria da qualidade técnica dos produtores de maracujá por meio de atividades de 
transferência de tecnologia ligadas ao manejo da cultura e ao uso de variedades melhoradas. 
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