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Resumo do Projeto 
O Brasil é o maior produtor mundial de Maracujazeiro-azedo, produzindo cerca de 
450.000 t por ano. De 1990 a 2000, houve uma redução de 21% na produtividade 
do 
Maracujazeiro-azedo no Brasil e as doenças vêm sendo apontadas como as principais 
responsáveis por esse decréscimo. Nesse sentido é estratégico o desenvolvimento de 
cultivares produtivas e resistentes a doenças. Com esse objetivo, a Embrapa Cerrados 
irá lançar no segundo semestre de 2007 os híbridos GA-2, EC-2-O e AR-1, que 
apresentam maior produtividade e resistência a patógenos que as cultivares 
atualmente 
utilizadas no Cerrado. No entanto, os genitores desses materiais vêm sendo 
propagados 
assexuadamente por mais de uma década, estando muito infectados pelo vírus do 
endurecimento do fruto (CABMV ou PWV), o que pode levar à perda desse material 
genético além de diminuir muito a longevidade e a produção de sementes. O presente 
projeto visa eliminar o vírus desses genitores utilizando as técnicas de: 1) 
microenxertia 
ex-vitro;2) estabelecimento in vitro de ápices caulinares; 3) enxertia de ápices 
caulinares tratados previamente com termoterapia. Na microenxertia ex vitro ápices 
caulinares dos genitores serão enxertados em hipocótilo de plântulas germinadas em 
substrato comercial em condições de laboratório, esse método foi utilizado com 
sucesso 
para a cultivar de maracujazeiro MAR-2050 (UnB). A técnica de estabelecimento in 
vitro 
consistirá em inocular ápices caulinares em diversos meios de cultura contendo 
diferentes meios de cultura e concentrações de BAP, com o intuito de aprimorar o 
processo de estabelecimento in vitro de ápices caulinares. Por meio da enxertia, 



pretende-se testar um processo menos laborioso, enxertando ápices caulinares dos 
genitores submetidos à termoterapia (40-45oC) e baixa luminosidade, essas condições 
desfavorecem a replicação viral. Essas metodologias serão testadas e validadas para a 
limpeza clonal dos seguintes genitores: 1) MSC e Redondão (GA-2); 2) GA-2 e MA 
(AR- 
1); 3) Marília e Roxo Australiano (EC-2_O). Espera-se com a limpeza clonal melhorar a 
sanidade dos genitores e aumentar sua capacidade de produção de sementes, 
diminuindo o custo de produção, e, conseqüentemente, o preço das sementes para os 
produtores de Maracujazeiro. Os resultados obtidos por esse projeto poderão ser 
aplicados para outros genitores, dando suporte estratégico para o programa de 
melhoramento genético do maracujazeiro realizado pela Embrapa Cerrados e seus 
parceiros. 
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