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Apresentação 

Novos e importantes avanços foram obtidos na linha de pesquisa “Maracujá: germoplasma e melhoramento 
genético”. A melhoria quantitativa e qualitativa do grupo de pesquisa da Plataforma lattes continua sendo feita e a 
aprovação de novos projetos em todas as regiões do Brasil é um ponto que merece destaque. Praticamente todas as 
metas da praposta anterior intitulada “Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do 
maracujazeiro (Passiflora spp) com o auxílio de marcadores moleculares – fase II já foram cumpridas. Do ponto de 
vista científico e tecnológico, o cumprimento das metas pode ser verificado pelo grande volume de informações 
publicadas em vários veículos de divulgação e também pelas várias ações de transferência de tecnologia 
(http://lattes.cnpq.br/9679761162805267). Destaque especial deve ser dado à validação do desempenho agronômico 
dos híbridos de maracujazeiro-azedo BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho em todas as 
regiões do Brasil e a previsão do lançamento do híbrido BRS Rubi do Cerrado no segundo semestre de 2012. Avanços 
importantes foram obtidos na fase II (ver relatório técnico parcial – Anexo I). Após 7 anos (3 anos da fase I e 4 anos da 
fase II), os programas de melhoramento do maracujazeiro azedo, doce e silvestre já desenvolveram materiais 
genéticos de grande potencial. Na fase III, além da continuidade dos programas de melhoramento genético, vamos 
realizar a finalização tecnológica desses materiais, oferecendo à sociedade novas opções de híbridos e variedades 
para otimização e diversificaçãodos sistemas de produção do maracujazeiro. 

 
 

Resumo do projeto 
Espécies silvestres de maracujazeiro têm grande potencial para uso em programas de melhoramento genético, 

como porta-enxertos e para diversificar os sistemas produtivos como alimentos funcionais e como plantas ornamentais 
e medicinais.Para aproveitar todo esse potencial, estudos de caracterização e uso de germoplasma e melhoramento 
genético são estratégicos e de grande importância. O cultivo do maracujazeiro em escala comercial teve inicio na 
década de 70, com o maracujazeiro-azedo, sendo que a produtividade média brasileira é em torno de 13,4 ton/ha/ano e 
o potencial da cultura é maior que 50 ton/ha/ano. Para isso, é fundamental a utilização de híbridos e variedades 
melhoradas geneticamente e adaptadas aos diferentes sistemas de produção e regiões do Brasil. Com relação ao 
maracujá doce, ornamental e silvestre, 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. Diante dessa demanda, a 
Embrapa Cerrados e parceiros têm realizado programas de caracterização e uso de germoplasma e melhoramento 
genético de espécies comerciais e silvestres de maracujá nos últimos 15 anos. O projeto atual contempla a fase III do 
programa, considerando a importância da continuidade e o grande sucesso das fases I e II, apresentando os objetivos 
gerais: 1. Realizar a caracterização morfo-agronômica de espécies silvestres e comerciais de maracujá como subsídio 
para utilização no melhoramento genético, como porta-enxertos, alimentos funcionais e plantas ornamentais e 
funcionais-medicinais; 2. Desenvolver variedades e híbridos de maracujazeiro-azedo, doce, ornamentais e silvestres 
mais adaptados, produtivos, com qualidade físico-química de frutos e resistência múltipla a doenças. Para atingir o 
primeiro objetivo, serão desenvolvidas atividades de avaliação de características de resistência a doenças, físico-
químicas de frutos e produção de flores e de frutos de uma rica biodiversidade essencialmente brasileira do gênero 
Passiflora. Para atingir o segundo objetivo, serão realizadas atividades de pré-melhoramento, melhoramento e pós-
melhoramento, envolvendo o melhoramento populacional, a seleção de matrizes promissoras, obtenção de híbridos 
inter e intra-específicos, avaliação de materiais geneticamente superiores em diferentes sistemas de produção, 
agroecossistemas e regiões do Brasil e atividades de desenvolvimento de produtos e mercado, 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 contamos com uma equipe multidisciplinar de 
pesquisadores e com uma rede de instituições articuladas na fase I do projeto eampliada nas fases II e III, 
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considerando os novos desafios. Os resultados esperados envolvem o uso prático de recursos genéticos do gênero 
Passiflora e o desenvolvimento de novas variedades e híbridos comerciais de maracujazeiro-azedo, doce, ornamentais 
e silvestres. No caso do maracujazeiro doce, ornamental e silvestre, novas opções serão geradas de forma pioneira 
para diversificar os sistemas de produção, sendo que a finalização tecnológicae sua inserção no mercado serão 
trabalhadasneste projeto.Além da consolidaçãoda rede de pesquisa ‘Maracujá: germoplasma e melhoramento 
genético’, ações em parcerias com outras redes de pesquisa, como a PASSITEC, serão intensificadas, contribuindo 
para a formação de recursos humanos, articulando ações de validação de tecnologia e difusão dos resultados, 
subsidiando as importantes e necessárias ações de transferência de tecnologia. 
 
Objetivos 
Objetivos gerais 

1. Realizar a caracterização morfo-agronômica e molecular de espécies silvestres e comerciais de maracujá como 
subsídio para a utilização no melhoramento genético, como porta-enxertos, alimentos funcionais, plantas ornamentais e 
medicinais; 
2. Desenvolver variedades e híbridos de maracujazeiro-azedo, doce, ornamentais e silvestres mais adaptados, 
produtivos, com qualidade físico-química de frutos e resistência múltipla a doenças. 
 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar espécies silvestres e comerciais de maracujazeiro com base em características morfo-agronômicas, 
subsidiando a utilização de recursos genéticos em programas de melhoramento genético, como porta-enxertos e 
também como plantas ornamentais, funcionais e medicinais; 

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 ações integradas de fitopatologia para caracterização de germoplasma e melhoramento genético do 
maracujazeiro visando resistência a doenças; 

4. 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 e para uso comercial como porta-enxertos, plantas ornamentais, funcionais e medicinais; 

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

6. Selecionar matrizes promissoraspara resistência a doenças, produtividade, menor dependência da polinização 
artificial e melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada) e obter híbridos de maracujazeiro-azedo 
com características comerciais, dando continuidade ao melhoramento de populações por seleção recorrente, 
retrocruzamentos, seleção entre e dentro de progênies e avaliaçãoda capacidade geral e específica de combinação; 

7. Selecionar matrizes promissoras para resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade e 
obter híbridos de maracujazeiro doce com características comerciais, dando continuidade ao melhoramento de 
populações por seleção recorrente,seleção entre e dentro de progênies e avaliação da capacidade geral e 
específica de combinação; 

8. Dar continuidade aos trabalhos de melhoramento genético e finalização tecnológica 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; 

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

10. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas em diferentes condições ambientais e 
em diferentes regiões do Brasil; 
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11. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas em diferentes sistemas de produção 
convencionais e alternativos; 

12. Realizar ações de desenvolvimento de produtos e mercado (pós-melhoramento) do maracujazeiro azedo, doce, 
ornamental e silvestre; 

13. Promover a melhoria da qualidade técnica de extensionistas e produtores de maracujá por meio de atividades de 
validação e transferência de tecnologia ligadas ao manejo da cultura e ao uso de híbridos e variedades melhoradas. 

 
Caracterização do Problema 

 

Entre os grandes desafios da pesquisa em maracujazeiro, aspectos relacionados ao germoplasma e ao 
melhoramento genético merecem um destaque especial (Faleiro et al., 2005, Faleiro et al. 2006a, Faleiro et al., 2011). 
O maracujá apresenta grande variabilidade genética (Ferreira, 2005; Bernacci et al., 2005), mas ainda são incipientes 
os trabalhos de caracterização agronômica de germoplasma para subsidiar o uso de novos acessos em programas de 
melhoramento genético, como porta-enxertos, bem como para diversificar os sistemas produtivos com novos alimentos 
funcionais para consumo in natura (maracujá-doce) e para uso como plantas ornamentais e medicinais (Faleiro et al., 
2006b; Junqueira et al. 2006a; 2006b; Faleiro et al., 2008b). Com relação ao maracujazeiro-azedo, o número de 
cultivares comerciais é pequeno, considerando a grande variabilidade dos agroecossistemas no Brasil (Meletti et al., 
2005). O reduzido número de cultivares disponíveis para os produtores implica numa maior vulnerabilidade dos cultivos 
às doenças (Ruggiero et al., 1996; Junqueira et al., 2003), as quais, em conjunto, depreciam a qualidade do fruto e 
reduzem a produtividade e a longevidade da cultura. 
 Vários autores, entre eles Ferreira (2005), relatam a ampla variabilidade genética do maracujazeiro 
(Passflora spp.). Esse gêneroé composto por mais de 450 espécies, sendo que mais de 150 são originárias do Brasil, 
um dos principais centros de diversidade genética. Faleiro et al. (2009, 2011) relatam que a ampla variabilidade 
genética do maracujazeiro é aliada às suas diferentes formas de utilização. Espécies silvestres de maracujazeiro têm 
apresentado grande potencial para uso em programas de melhoramento genético e como porta-enxertos (Junqueira et 
al., 2005), 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. Segundo Cunha et al. (2002), cerca de 70 
espécies produzem frutos comestíveis e segundo Vieira e Carneiro (2004), mais de 50 apresentam potencial comercial. 
Oliveira e Ruggiero (2005) também relatam o potencial agronômico de espécies silvestres, como P. nitida e P. setacea, 
considerando de extrema importância a intensificação dos trabalhos de pesquisa visando ao maior conhecimento do 
germoplasma de maracujazeiro silvestre. Com relação ao potencial como alimentos funcionais e como plantas 
medicinais, Costa e Tupinambá (2005) relatam o grande potencial das espécies silvestres de maracujazeiro e a 
carência de estudos nesta área. Como planta ornamental, Peixoto (2005) relata o imenso potencial do gênero 
Passiflora e a sua utilização em países do hemisfério norte, há mais de um século, como elemento de decoração e 
também de renda para os produtores. Para aproveitar todo o potencial do gênero, principalmente de espécies da nossa 
biodiversidade, estudos de caracterização, domesticação, melhoramento genético, documentação, divulgação e 
marketing são estratégicos e de grande importância. 

 O cultivo do maracujazeiro em escala comercial teve inicio na década de 70, com a espécie Passiflora 
edulis f. flavicarpa, também conhecida como maracujá-amarelo ou maracujá-azedo. Outra espécie que vem ganhando 
espaço no mercado é a Passiflora alata, também conhecida como maracujazeiro doce, a qual é cultivada para o 
mercado de frutas in natura. Atualmente, o agronegócio do maracujá no Brasil gera R$796 milhões, emprega 
aproximadamente 375.000 pessoas, gerando de 5 a 6 empregos diretos e indiretos por hectare durante 2 anos, 
fazendo com que tal cultura seja uma excelente alternativa para o micro, pequeno e médio agricultor. O maracujá-
azedo é cultivado por pequenos e médios agricultores com produtividades médias em torno de 13,4 ton/ha/ano. O 
potencial da cultura, em condições experimentais, pode chegar facilmente a 40 ton/ha/ano. Para isso, é fundamental a 
utilização de híbridos e variedades melhoradas geneticamente com maior produtividade, qualidade de frutos, 
resistência a doenças e adaptadas aos diferentes agroecossistemas no Brasil. O desenvolvimento dessas variedades é 
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fundamental para garantir a viabilidade econômica do agronegócio maracujá, sendo uma forte demanda para a 
pesquisa (Faleiro et al., 2006a; Faleiro et al., 2011a). 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. O desenvolvimento desses materiais é estratégico para diversificar os sistemas de 
produção e para gerar novas opções de renda para os agricultores. 

Diante dos grandes desafios relatados acima, foi iniciado, em 2005, o projeto “Caracterização de germoplasma 
e melhoramento genético do maracujazeiro assistidos por marcadores moleculares”, projeto cuja fase II foi aprovada 
em 2008 e estará vigente até 31 de agosto de 2012. Os trabalhos de caracterização de germoplasma têm possibilidato 
a utilização de espécies silvestres de forma prática no melhoramento genético (Faleiro et al, 2006b; Junqueira et al., 
2006a; Faleiro et al., 2009; Faleiro et al., 2011), como porta-enxertos (Junqueira et al., 2006b) e para diversificação de 
sistemas de produção (Faleiro et al., 2009; Faleiro et al., 2011). Os resultados do programa de melhoramento têm 
permitido a combinação de características de produtividade e qualidade de frutos com a resistência múltipla a doenças, 
o que culminou com o lançamento dos três primeiros híbridos comerciais de maracujazeiro amarelo da Embrapa (BRS 
Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho) em 2008 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoazedo/). Até o momento, todas as 77 atividades do projeto fase II estão dentro 
do cronograma proposto, sendo que 90% das metas já foram cumpridas. A grande maioria das publicações geradas e 
das ações de transferência de tecnologia podem ser acessadas na home-page oficial do projeto 
(http://www.cpac.embrapa.br/maracuja/inicio/). Visando a dar continuidade ao que já foi feito até o momento nas fases I 
e II e considerando a importância da continuidade das ações,as excelentes perpectivas e as várias demandas para a 
pesquisa, estamos propondo a fase III do projeto com a inclusão de novos planos de ação e atividades que serão 
executados com uma equipe reforçada com novos profissionais e parceiros tendo em vista a continuidade das ações 
de caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce e silvestre e também 
os novos desafios relacionados à finalização tecnológica de vários híbridos e variedades de maracujazeiro e também 
as ações de desenvolvimento de comércio e mercado por meio de atividades de marketing, validação e transferência 
de tecnologia. 

 
 
Hipóteses ou questões técnico-científicas  
1. Existe grande variabilidade genética e potencial agronômico de espécies silvestres de maracujazeiro para uso em 
programas de melhoramento genético, como porta-enxertos e para diversificar sistemas de produção de maracujazeiro-
azedo e doce, plantas ornamentais, funcionais e medicinais. 

2. Marcadores moleculares do DNA podem gerar informações de importância para o programa de caracterização e uso 
de germoplasma de Passiflora. 

3. Ações integradas de fitopatologia para caracterização de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro 
visando resistência a doenças serão importantes para melhorar a acurácia e precisão das avaliações de resistência 
bem como para gerar informações aprofundadas dos fitopatógenos mais importantes e de suas interações com o 
maracujazeiro. 

4. Atividades de pré-melhoramento do maracujazeiro, envolvendo o desenvolvimento e utilização de híbridos inter 
específicos serão importantes para viabilizar a ampliação da base genética do programa de melhoramento genético do 
maracujazeiro-azedo e doce e para gerar novos materiais genéticos com maior potencial comercial como porta-
enxertos, plantas ornamentais e funcionais-medicinais. 

5. O potencial de espécies silvestres e híbridos inter-específicos de maracujazeiro para uso como porta-enxertos de 
maracujazeiro-azedo visando à resistência a doenças causadas por patógenos do solo será validado em condições 
comerciais. 
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6. É possível a seleção de matrizes de maracujazeiro-azedo promissoras para resistência a doenças, produtividade, 
menor dependência da polinização artificial e melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada) por meio 
do melhoramento de populações por seleção recorrente, retrocruzamentos e teste dialélicos para estimativas da 
capacidade geral e específica de recombinação. Híbridos de maracujazeiro azedo com ótimas características 
comerciais podem ser obtidos, avaliados e recomendados aos produtores. 

7. É possível a seleção de matrizes de maracujazeiro doce promissoras para resistência a doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade por meio do melhoramento populacional por seleção recorrente e testes dialélicos 
para estimativas da capacidade geral e específica de recombinação. Híbridos de maracujazeiro doce com ótimas 
características comerciais podem ser obtidos, avaliados e recomendados aos produtores. 

8. São possíveis e necessários trabalhos de melhoramento genético de espécies silvestres de maracujá com grande 
potencial agronômico e comercial. Tais espécies são alternativas para diversificar os sistemas de produção e atender 
nichos específicos de mercado. Variedades de maracujazeiro silvestre com ótimas características comerciais podem 
ser obtidas, avaliadas e recomendadas aos produtores. 

9. Marcadores moleculares do DNA podem gerar informações de importância para o programa de melhoramento 
genético do maracujazeiro, aumentando sua acurácia, eficiência e reduzindo o tempo necessário ao desenvolvimento 
de novos híbridos e variedades de maracujazeiro. 

10. Híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas possuem diferentes comportamentos 
agronômicos em diferentes condições ambientais e em diferentes regiões do Brasil. Esta interação genótipo X 
ambiente pode levar a recomendações diferenciadas de materiais genéticos de acordo com a região do Brasil. 

11. Híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas possuem diferentes comportamentos 
agronômicos em diferentes sistemas de produção. Esta interação genótipo X sistema de produção pode levar a 
recomendações diferenciadas de materiais genéticos de acordo com o sistema de produção. 

12. O desenvolvimento de produtos e mercado, por meio de planos de marketing, estratégias de produção e 
comercialização de sementes e mudas e ações de promoção e inserção mercadológica, vai permitir o fortalecimento da 
cadeia produtiva do maracujazeiro azedo e o desenvolvimento de novas cadeias produtivas envolvendo o 
maracujazeiro doce, ornamental e silvestre. 

13. É possível 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. 

 

Estado da Arte 

A variabilidade genética e a utilização diversificada do maracujá 

 Vários autores, entre eles Ferreira (2005), relatam a ampla variabilidade genética do maracujazeiro (Passflora 
spp.). Esse gêneroé composto por mais de 450 espécies, sendo que mais de 150 são originárias do Brasil, um dos 
principais centros de diversidade genética. Segundo Cunha et al. (2002), cerca de 70 espécies produzem frutos 
comestíveis e segundo Vieira e Carneiro (2004), mais de 50 apresentam potencial comercial. Com relação ao potencial 
como alimentos funcionais e como plantas medicinais, Costa e Tupinambá (2005) relatam o grande potencial das 
espécies silvestres de maracujazeiro e a carência de estudos nesta área. Como planta ornamental, Peixoto (2005) 
relata o imenso potencial do gênero Passiflora e a sua utilização em países do hemisfério norte, há mais de um século, 
como elemento de decoração e também de renda para os produtores. Para aproveitar todo o potencial do gênero, 
principalmente de espécies da biodiversidade brasileira, estudos de caracterização, domesticação, melhoramento 
genético, documentação, divulgação e marketing são estratégicos e de grande importância. 
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 Ações de pesquisa têm sido feitas para aumentar o número de espécies e de acessos conservados e 
caracterizados, visando um melhor aproveitamento da variabilidade genética do gênero Passiflora. Recentemente, foi 
inaugurado o banco ativo de germoplasma (BAG) “Flor da Paixão” (http://www.cpac.embrapa.br/inauguracaobag/). Por 
meio de atividades de pré-melhoramento, estes híbridos são avaliados e utilizados na base de cruzamentos do 
programa de melhoramento genético do maracujazeiro (Faleiro et al., 2011).Segundo Ferreira (1994, 2005), apesar da 
importância da cultura do maracujá para o Brasil, nota-se uma carência de pesquisa, notadamente nas áreas básicas, 
principalmente com relação a germoplasma. Além disso, são necessários trabalhos minuciosos de caracterização 
morfológica, agronômica, citogenética e molecular de todos os acessos tendo em vista a sua utilização prática em 
cultivos comerciais, em programas de melhoramento genético, como porta-enxertos, em intercâmbio de germoplasma 
e mesmo utilização de princípios ativos, moléculas e genes desse valioso patrimônio genético (Faleiro et al., 2005b; 
Faleiro et al., 2011). 

Importância atual e potencial do maracujá 

Desde 1995, a área plantada com maracujá-azedo, no Brasil, vinha se mantendo ao redor de 36 mil 
hectares,mas em 2007, houve um aumento expressivo de 30% da área plantada que foi de 46.866 ha. Em 2010, a área 
plantada foi de 62.200 ha com uma produção 920.000 t (IBGE, 2012). Nos últimos 4 anos, a produção e a área 
plantada praticamente dobraram e a demanda pelos frutos de maracujá continua aumentando. Considerando todas as 
espécies de maracujá cultivadas, o maracujá azedo (Passiflora edulis) e o maracujá doce (Passiflora alata) são 
responsáveis por 95% da área plantada no Brasil, (IBGE, 2012). Em relação à produtividade, a média nacional está em 
torno de 14 t/ha, a qual está bem abaixo daquelas obtidas por variedades geneticamente melhoradas obtidas pelos 
Programas de Melhoramento Genético realizados no Instituto Agronômico de Campinas, Flora Brasil e Embrapa 
(Borges et al., 2005; Faleiro et al., 2010).O número de cultivares comerciais é pequeno, considerando a grande 
variabilidade dos agroecossistemas no Brasil. Muitas vezes, nos plantios comerciais não se utiliza sementes de 
variedades melhoradas do maracujá azedo, maracujá-roxo e maracujá-doce, limitando-se ao emprego de sementes 
aproveitadas de plantios anteriores, as quais levam a plantas com baixo desempenho agronômico. 

Apesar das baixas produtividades, o Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de maracujá do mundo.A 
posição de destaque do Brasil no ranking como maior produtor mundial foi obtida com o desenvolvimento do maracujá 
nas últimas três décadas (Gonçalves e Souza, 2006). Esse avanço na produção, além do aumento da área plantada, 
decorreu da melhoria tecnológica das lavouras em quase todos estados brasileiros, além do crescente aumento da 
demanda por frutos para consumo in natura e por polpa para as agroindústrias. Nesse cenário, as ações de pesquisa e 
desenvolvimento têm contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento de toda cadeia produtiva do maracujá 
(Faleiro et al., 2008a).  

Em relação ao mercado internacional, de acordo com estimativas da ITI Tropicals (2011), a produção mundial 
de maracujá é de 805 mil toneladas. Entretanto, os dados do IBGE (2012) que mostraram que somente a produção 
brasileira chegou a 920 mil toneladas em 2010. Apesar dessa produção, o volume de fruta fresca e suco exportado 
pelo Brasil é pequeno quando comparado com o de outras frutas. Atualmente, o Equador é o maior exportador de suco 
concentrado (50° Brix) (ITI Tropicals, 2011).Para a maioria da população mundial, principalmente na América do Norte 
e Europa, a fruta do maracujá ainda é considerada exótica (Matsuura e Folegatti, 2002). Segundo Andrigueto et al. 
(2005), o cenário mercadológico internacional sinaliza que cada vez mais serão valorizados os aspectos qualitativos e 
o respeito ao ambiente, na produção de qualquer produto e que os principais países importadores e as principais frutas 
exportadas pelo Brasil, incluindo o maracujá, mostram a grande potencialidade de mercado, tendo em vista, 
principalmente, o aperfeiçoamento dos mercados, a mudança de hábitos alimentares e a necessidade de alimentos 
seguros e com propriedades funcionais. 

Uso dos recursos genéticos 

 O grande potencial do uso de espécies silvestres de maracujazeiro em programas de melhoramento genético 
do maracujazeiro tem sido relatado nos últimos anos (Junqueira et al., 2006a; Faleiro et al., 2008; Faleiro e Junqueira, 
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2009, Faleiro et al., 2011). Para que a variabilidade genética de espécies silvestres seja utilizada e aproveitada em 
programas de melhoramento, torna-se necessário a realização de hibridações intra-específicas ou o uso da 
biotecnologia moderna na obtenção de híbridos somáticos ou na utilização da tecnologia do DNA recombinante e 
engenharia genética (Faleiro et al., 2005a; Faleiro e Junqueira, 2011). Em pesquisas realizadas na Embrapa Cerrados 
e parceiros, estudos sobre compatibilidade genética, índices de cruzabilidade, período da antese, período da 
viabilidade de pólen e da receptividade do estigma têm permitido, por meio de cruzamentos artificiais, a obtenção de 
vários híbridos inter-específicos férteis e promissores para o programa de melhoramento genético (Junqueira et al., 
2008, Faleiro et al., 2011). 

 Entre os híbridos inter-específicos que estão sendo obtidos, destaque especial deve ser dado ao híbrido P. 
coccinea X P. setacea. Este híbrido foi lançado como o primeiro híbrido ornamental de maracujazeiro no Brasil, BRS 
Estrela do Cerrado (Faleiro et al., 2009). Também merecem destaque os híbridos inter-específicos envolvendo as 
espécies P. nitida, P. setacea e P. coccinea, cujo potencial está relacionado à utilização como porta-enxertos 
(Junqueira et al., 2006b). Outros produtos tecnológicos obtidos a partir do trabalho básico de pré-melhoramento do 
maracujazeiro são os híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho (Junqueira et al., 
2009; Faleiro e Junqueira, 2009, 2011), além do híbrido BRS Rubi do Cerrado que será lançado no segundo semestre 
de 2012. A utilização de acessos silvestres de P. edulis na base dos cruzamentos está permitindo a obtenção de 
materiais genéticos com a coloração de polpa mais avermelhada e menos dependentes da polinização artificial. Outro 
híbrido muito promissor obtido pelo programa de melhoramento realizado na Embrapa Cerrados envolve as espécies 
P. caerulea e P. edulis. A partir do cruzamento base, trabalhos de retrocruzamentos e seleção para coloração 
avermelhada da polpa e alta produtividade estão sendo feitos (Faleiro et al., 2012). 

 Além da utilidade dos híbridos, algumas espécies silvestres têm potencial para consumo in natura, 
considerando suas propriedades como alimento funcional. Dentro desta linha, o programa de melhoramento realizado 
na Embrapa Cerrados tem trabalhado com seleção de populações de P. alata, P. setacea, P. nitida e P. tenuifila 
objetivando o aumento do tamanho do fruto para o mercado de frutas frescas (maracujá doce), para produção de 
matéria-prima para produção de doces e sorvetes e também substâncias bioativas com propriedades medicinais 
(Faleiro et al., 2008b). A rede de pesquisa PASSITEC tem trabalhado na geração de informações e tecnologias para 
uso de passifloras silvestres como ingredientes e ou matéria prima das indústrias de alimentos, condimentos, 
cosméticos e farmacêutica. 

 A exploração de todo potencial das espécies silvestres de maracujazeiro envolve trabalhos de pesquisa básica 
nas áreas de conservação, caracterização e avaliação dos recursos genéticos e pesquisa aplicada voltada para o 
melhoramento genético (Faleiro e Junqueira, 2011). A integração entre as atividades relacionadas à conservação e 
caracterização de recursos genéticos, atividades de pré-melhoramento e também atividades de melhoramento e pós-
melhoramento estão permitindo a utilização prática dos recursos genéticos, contribuindo efetivamente para o 
desenvolvimento variedades, híbridos e outros produtos tecnológicos (Faleiro et al., 2008c; 2008d).  

O melhoramento genético do maracujazeiro 

A introdução de plantas, métodos de seleção massal, entre e dentro de famílias de meio irmãos e irmãos 
completos, seleção recorrente e a seleção clonal mostraram a eficiência, principalmente para o aumento da 
produtividade (Oliveira, 1980; Maluf et al., 1989; Cunha et al., 1997a; 1997b; Meletti et al. 2000). Segundo Cunha 
(1996; 1998), cruzamentos podem ser realizados entre plantas irmãs, retrocruzamentos e autopolinização, não 
havendo problemas com relação à técnica de hibridação e utilização da heterose em maracujá, devendo-se levar 
adiante programas de hibridação como prioridade. 

Vários são os objetivos dos programas de melhoramento genético do maracujazeiro, destacando-se o aumento 
da produtividade, melhoria da qualidade físico-química de frutos e resistência e tolerância às principais doenças. Nos 
últimos anos, tem-se um aumento da ocorrência de doenças nessa cultura, as quais depreciam a qualidade do fruto 
diminuindo seu valor comercial e reduzem a produtividade e a longevidade do pomar. O uso de cultivares resistentes, 
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juntamente com outras técnicas de manejo integrado, é a medida mais eficaz, econômica e ecológica de controle de 
doenças. O desenvolvimento de híbridos e variedades resistentes a doenças é estratégico visando à redução de custos 
de produção, segurança de trabalhadores agrícolas e consumidores, qualidade mercadológica, preservação do 
ambiente e sustentabilidade do agronegócio (Quirino, 1998).  

As hibridações intra e inter-específicas têm sido relatadas com resultados promissores por Oliveira (1980), 
Oliveira et al. (1994), Vanderplank (1996), Junqueira et al. (2005), Junqueira et al. (2008), Faleiro e Junqueira (2009) e 
Faleiro et al. (2011). Segundo Meletti et al. (2005) e Faleiro e Junqueira (2009), algumas espécies silvestres têm 
acenado com contribuições importantes ao melhoramento genético. Métodos de melhoramento baseado em 
hibridações interespecíficas têm sido utilizados com sucesso e o método dos retrocruzamentos utilizado para 
incorporação de genes de resistência e outros genes de interesse em materiais comerciais (Junqueira et al., 2005; 
Faleiro et al., 2008c; Fonseca et al., 2009; Faleiro e Junqueira, 2009). 

Segundo Meletti et al. (2005), o melhoramento do maracujazeiro constitui-se, desde seu início, em campo de 
pesquisa aberto e promissor, mas somente na década de 90 foram lançadas as primeiras cultivares. A partir de 2000, 
as equipes envolvidas no melhoramento genético vêm desenvolvendo pesquisas bastante sedimentadas em novas 
tecnologias, com objetivos definidos, multiplicidade de métodos e, mais recentemente, com a adoção de ferramentas 
importantes para o melhoramento genético, como a biotecnologia. A utilização de todas as ferramentas disponíveis da 
genética molecular e quantitativa é considerada estratégica para que o melhoramento do maracujazeiro consiga 
atender as demandas do setor produtivo, industrial e dos consumidores (Faleiro et al., 2006b).Marcadores moleculares 
do DNA e tecnologias da engenharia genética têm sido utilizados como ferramentas auxiliares nas diferentes etapas do 
melhoramento genético, desde a caracterização do germoplasma até as etapas finalísticas de desenvolvimento e 
seleção de plantas melhoradas (Ferreira e Grattapaglia, 1998, Vieira et al., 2005; Pereira et al., 2005; Faleiro, 2007; 
Ferreira e Faleiro, 2008; Faleiro, 2011).  

Para que os produtos tecnológicos desenvolvidos pelos programas de melhoramento genético cheguem aos 
produtores e beneficiem toda cadeia produtiva, ações de validação e transferência de tecnologia são essenciais 
(Borges et al., 2005). Além disso, é necessário um sistema organizado de produção, venda e distribuição de sementes 
e mudas de qualidade, o que caracteriza ações de grande importância do pós-melhoramento (Faleiro et al., 2009a; 
Faleiro et al., 2008d). A base para esse processo é o registro das variedades e híbridos no MAPA-RNC (Registro 
Nacional de Cultivares). Entre os materiais registrados no RNC, merecem destaque os desenvolvidos pelo Instituto 
Agronômico (IAC-273, IAC-277, IAC-275 e IAC-Paulista) (Meletti, 2000; Meletti et al., 2005), pela Embrapa Amazônia 
Oriental (Casca Fina – CCF) (Nascimento et al., 2003) e pela Embrapa Cerrados e parceiros (BRS Gigante Amarelo, 
BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho) (Junqueira et al., 2009), os quais foram lançados em 2008 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoazedo/). Os materiais desenvolvidos pela Flora Brasil FB-200 e FB-300 são 
bastante plantados no Brasil e foram recentemente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Além do registro no RNC, as cultivares podem agora ser protegidas no Sistema Nacional de Proteção de Cultivares 
(SNPC) também vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a publicação da lista 
de 25 descritores da espécie Passiflora edulis Sims e também da lista de 33 descritores para outras espécies do 
gênero Passiflora.  

Considerando que o maracujá é uma cultura em franca expansão, pouco estudada e em ainda em fase de 
domesticação, trabalhos de melhoramento genético são cada vez mais necessários visando equacionar problemas 
como baixa produtividade, falta de adaptação a certos ecossistemas, não atendimento a exigências do consumidor e 
indústria e principalmente suscetibilidade a várias doenças. Logicamente, para cada região produtora ou sistema de 
produção devem ser recomendadas variedades de maracujá mais adaptadas que atendam as exigências de toda 
cadeia produtiva e que permitam que tal atividade seja desenvolvida de forma econômica, sustentável e com menor 
impacto ao meio ambiente (Faleiro et al., 2012).  
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Estratégia de Ação 
 Para atingir os objetivos gerais e específicos do projeto, estão sendo propostos 14 planos de ação (PA) na 
fase III com 129 atividades. Parte dos PAs e atividades será continuidade da fase II, considerando a avaliação de 
novos acessos e o desenvolvimento de novos ciclos de seleção e recombinação dos programas de melhoramento 
genético. Com base no sucesso das fases I e II, estão sendo previstos, na fase III, a finalização tecnológica e o 
lançamento de pelo menos cinco novos materiais (híbridos e variedades de maracujazeiro), sendo um maracujazeiro 
azedo, dois maracujazeiros doce e dois maracujazeiros silvestres com características funcional-medicinal. O PA 1 de 
gestão do projeto vai dar continuidade as atividades da fase II, acrescentando-se duas atividades relacionadas à 
articulação de novas parcerias nacionais e internacionais. O PA 2 vai envolver atividades de caracterização de 
germoplasma (germinação e armazenamento de sementes, morfologia floral, resistência a doenças, físico-química de 
frutos, tolerância à seca eprodutividade) para subsidiar o seu uso comercial ou em programas de melhoramento 
genético do maracujazeiro-azedo e doce. No PA 3, 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. Considerando que o grande 
desafio do maracujazeiroé a resistência a doenças, está sendo proposto um PA 4 para tratar com maior profundidade 
este tema. No PA 5, estão sendo propostas atividades relacionadas ao pré-melhoramento do maracujá envolvendo a 
obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos visando a ampliar a base genética dos programas de 
melhoramento genético do maracujazeiro-azedo e doce e o uso per se dos materiais genéticos como porta-enxertos, 
plantas ornamentais, funcionais-medicinais-aromáticas. No PA 6, com base nos resultados obtidos na fase II, são 
previstas atividades relacionadas ao teste de espécies silvestres e híbridos inter-específicos como porta-enxerto de 
maracujazeiro-azedo em condições de plantios comerciais em importantes pólos de produção de maracujá com 
históricos problemas com doenças causadas por patógenos no solo. Nos PAs 7, 8 e 9 atividades de avaliação e 
seleção de matrizes promissoras, melhoramento populacional, retrocruzamentos, testes dialélicos, obtenção e 
avaliação de híbridos são propostas dentro dos programas de melhoramento genético do maracujazeiro-azedo, doce e 
também de espécies silvestres com grande potencial comercial avaliadas nas fase I e II do projeto. No PA 10, 
marcadores moleculares do DNA serão utilizados para aumentar a eficiência decada etapa dos programas de 
melhoramento genético, aumentando a eficiência, acurácia seletiva e reduzindo o tempo gasto no desenvolvimento de 
novas variedades e híbridos. No PA 11, estão sendo propostas atividades de avaliação de materiais geneticamente 
melhorados como os obtidos na fase I e II do projeto: BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro 
Vermelho, BRS Rubi do Cerrado (finalização tecnológica prevista para segundo semestre de 2012), BRS Mel do 
Cerrado e BRS Doce Mel (maracujá doce com finalização tecnológica prevista para 2013-2014), BRS Pérola do 
Cerrado (maracujá silvestre com propriedades funcionais com finalização tecnológica prevista para 2013), BRS Vita 
(maracujá silvestre com propriedades funcionais com finalização tecnológica prevista para 2014) e outros cultivares de 
maracujazeiro silvestre (finalização tecnológica prevista para 2015-2016) em diferentes agroecossistemas e regiões do 
Brasil visando ao estudo da interação genótipo X ambiente e também a recomendação regionalizada das melhores 
variedades e híbridos. Os maracujazeiros ornamentais BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora já 
lançados também serão testados em outros Estados (São Paulo eParaná) além do Distrito Federal com o objetivo de 
intensificar trabalhos de marketing e inserção no mercado.No PA 12, os híbridos já lançados nas fases I e II serão 
avaliados em sistemas de produção alternativos (orgânico, consorciados, ambiente protegido, agricultura urbana, 
espaçamento adensado, etc.) considerando experiências de sucesso em diferentes regiões do Brasil. No PA 13 serão 
intensificadas as ações de desenvolvimento de produtos e mercado (pós-melhoramento) tendo em vista a promoção e 
inserção no mercado do maracujazeiro doce, ornamental e funcional-medicinal. Tais ações serão realizadas em 
parcerias com a iniciativa privada e também com outras redes de pesquisa já consolidadas como a PASSITEC. Por 
último, no PA 14, as ações de validação e transferência de tecnologia serão continuadas com atividades envolvendo a 
montagem de unidades demonstrativas, dias de campo, treinamentos, reuniões técnicas e eventos de lançamento de 
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novas variedades e híbridos comerciais. Nos PAs 13 e 14, queremos intensificar a parceria com a Embrapa Produtos e 
Mercado e com a rede de fazendas e Cooperativas de produtores de maracujá de diferentes regiões do Brasil, levando 
até o produtor os produtos tecnológicos gerados nas fase I e II do projeto e aqueles que serão desenvolvidosna fase III. 
Podemos observar pela estrutura da proposta que os PAs e atividades vão desde a caracterização e uso de 
germoplasma até o consumidor final. Acreditamos que somente com ações completas, profundas e complementares 
podemos alcançar com sucesso os resultados e metas finalísticas da proposta. Para realizar as atividades e atingir o 
objetivo específico de cada PA, estamos contando com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores (biólogos, 
geneticistas, melhoristas, fitopatologistas, fitotecnistas e profissionais da área de desenvolvimento de produtos e 
mercado, validação e transferência de tecnologia)e com uma rede de instituições (12 diferentes unidades da Embrapa 
e 14 parceiros externos). As parcerias serão fundamentais para o desenvolvimento de ferramentas moleculares úteis 
aos programas de caracterização e uso de germoplasma e de melhoramento genético, para otimizar e aumentar a 
acurácia dos trabalhos de caracterização agronômica de espécies silvestres e os trabalhos de avaliação de variedades 
e híbridos geneticamente melhorados em diferentes regiões e sistemas de produção convencionais e alternativos no 
Brasil. Além disso, as parcerias serão essenciais para a formação de recursos humanos, para facilitar a incorporação 
dos produtos tecnológicos gerados pelo projeto nos sistemas produtivos e no mercado, para auxiliar nos trabalhos de 
validação e difusão de resultados, subsidiando as importantes e necessárias ações de validação e transferência de 
tecnologia.Para facilitar o acompanhamento de todas atividades, serão realizadas reuniões técnicas ao longo da 
execução do projeto, aproveitando, sempre que possível, eventos científicos nacionais como o Congresso de 
Fruticultura e de Melhoramento de Plantas, além das Reuniões Técnicas de Pesquisas em Maracujazeiro. Os 
resultados obtidos no projeto serão, primeiramente, organizados na forma de uma base de dados, de acesso aos 
participantes e demais interessados. Todo desenvolvimento de tecnologia ou processos obtidos nos programas de 
melhoramento da Embrapa, incluindo o registro e proteção de cultivares será de direito institucional exclusivo da 
Embrapa. Os parceiros e colaboradores terão a participação em publicações técnicas e científicas, incluindo crédito de 
colaboração nas variedades e híbridos desenvolvidos, sendo a ordem dos autores e das instituições estabelecida pela 
contribuição específica em cada plano de ação/atividade ou produto tecnológico. Demais apropriações de resultados 
seguirão normas e diretrizes da Embrapa. 

 
Metodologia 

Material genético 

Espécies silvestres, híbridos inter-específicos, cultivares já lançadas e variedades e híbridos em 
desenvolvimento pelo programa de melhoramento do maracujá realizado na Embrapa serão focalizadas neste trabalho. 
Além das cultivares BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante Amarelo, outros materiais promissores 
em desenvolvimento como o BRS Rubi do Cerrado e BRS Polpa Vermelha (maracujazeiro azedo), BRS Mel do 
Cerrado e BRS Doce Mel(maracujazeiro doce) BRS Pérola do Cerrado e BRS Vita (maracujazeiro silvestre), também 
serão analisados em diferentes regiões e sistemas de produção na fase III. Matrizes promissoras de maracujazeiro 
azedo, doce e silvestre também serão caracterizadas e selecionadas visando à obtenção de novos híbridos e 
variedades. 

Testes de compatibilidade genética continuarão sendo realizados entre as espécies silvestres e materiais 
genéticos comerciais de maracujá, a exemplo de variedades comerciais de maracujazeiro azedo e doce. O objetivo 
destes testes será a obtenção de mais híbridos interespecíficos para trabalhos de pré-melhoramento, para uso como 
porta-enxertos ou para a utilização como plantas ornamentais. Análise de meiose e viabilidade polínica serão feitos 
previamente, buscando identificar os picos de viabilidade, para auxílar o melhoramento e obtenção de híbridos; a 
análise da estabilidade cromossômica e comportamento meiótico será feita nos híbridos. Marcadores moleculares do 
DNA serão utilizados para a confirmação das hibridações artificiais. 
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Intercâmbios de acessos, espécies e informações serão realizados com as diferentes instituições que mantêm 
coleções de germoplasma de Passiflora.O banco de germoplasma “Flor-da-paixão” da Embrapa Cerrados e outros 
bancos de germoplasma continuarão servindo como fonte de sementes e material propagativo para produção de 
mudas para os experimentos de avaliação morfo-agronômica e de resistência a doenças no campo e com base em 
inoculação controlada em casas-de-vegetação. A coleção também fornecerá folhas para extração de DNA genômico 
para os trabalhos de caracterização molecular. 

Avaliações morfo-agronômicas e de resistência a doenças 

Para as avaliações agronômicas, serão conduzidos experimentos nas unidades da Embrapa, universidades, 
centros tecnológicos e também em parceria com produtores. Serão utilizados delineamentos em blocos casualizados, 
com 4 repetições e 6 plantas úteis por parcela, podendo ocorrer algumas variações em função do objetivo específico 
de cada experimento. Serão avaliadas as seguintes características: produtividade (t/ha), peso do fruto (g), resistência a 
virose, bacteriose, antracnose, verrugose e septoriose. As metodologias de condução do experimento serão as 
mesmas utilizadas por Junqueira et al. (2003). As avaliações serão efetuadas determinando-se semanalmente, o 
número e o peso de frutos maduros por parcela, incidência e severidade da antracnose em frutos e na haste principal, 
da bacteriose em frutos e folhas, da verrugose em frutos e severidade da virose do endurecimento do fruto em folhas e 
frutos, conforme metodologias descritas por Junqueira et al. (2003). Experimentos em condições controladas (casa-de-
vegetação) para avaliação da resistência à virose, fusariose, antracnose, verrugose e bacteriose serão estudados com 
maior profundidade na fase III do projeto.A partir das análises de variância de cada característica, serão estimados 
parâmetros genéticos, coeficientes de correlações genotípicas, fenotípicas e ambientais, além de estudos de 
diversidade genética baseados em análises multivariadas, conforme realizado por Faleiro (2000). 

Avaliações físico-químicas 
Os frutos maduros das passifloras serão colhidos no período da safra principal, durante o período de duas a 

três semanas até a obtenção de quantidade suficiente para a realização de todas as análises propostas.Os frutos 
recém-colhidos terão seus parâmetros físicos determinados. Se houver armazenamento dos frutos os parâmetros 
serão novamente avaliados na data de processamento. O material será caracterizado quanto aos aspectos físicos 
(comprimento longitudinal, transversal e espessura do fruto; comprimento longitudinal, transversal e espessura da 
semente; espessura da casca) e químicos (acidez total titulável, sólidos solúveis, pH, composição mineral, composição 
centesimal, compostos fenólicos, vitamina C e antioxidantes) utilizando metodologia amplamente utilizadas na literatura 
científica. 

Caracterização cromossômica, análise da meiose e de viabilidade polínica e citogenética molecular de 
espécies silvestres e híbridos inter-específicos de maracujazeiro  

Para a análise citogenética, serão coletadas pontas de raiz e botões florais, pré-tratados com 8-hidroxiquinolina 
a 0,03% (0,002M) por 3 horas, à temperatura ambiente, em seguida fixados em etanol acético (3:1) e mantidos a 7ºC. 
O cariótipo será montado a partir de 10 metáfases, segundo Levan et al. (1964). A análise de viabilidade polínica será 
realizada de acordo com Alexander (1980), a partir de flores em antese. Serão contados 300 grãos de pólen por flor e 
10 flores por acesso, coletadas em diferentes meses do ano. Com relação à citogenética molecular, pretende-se obter 
avanços em metodologias de localização gênica ou de seqüências de DNA repetitivo (Soares-Scott et al., 2005) para 
investigação detalhada de estrutura cromossômica, acompanhamento de quantidade de cromatina introduzida em 
cruzamentos intra-específicos e caracterização de espécies do gênero Passiflora e híbridos inter-específicos (Loreto et 
al., 2005; Melo e Guerra, 2003; Melo et al., 2001).  

Análises baseadas em marcadores moleculares do DNA 

Serão realizados estudos de diversidade genética inter e intra-específica, além de estudos de filogenia e 
evolução (Faleiro, 2007). Marcadores moleculares RAPD, microssatélites e baseados na amplificação do DNA de 
cloroplasto serão utilizados para a realização das análises. Folhas, em estágio intermediário de maturação de cada 
material genético serão coletadas e o DNA genômico extraído utilizando o método do CTAB com algumas modificações 
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(Faleiro et al., 2003). A quantidade do DNA será estimada por espectrofotometria a 260 nm (Sambrook et al., 1989). A 
relação A260/A280 será utilizada para avaliar a pureza do DNA. Amostras de DNA de cada material genético serão 
amplificadas pela técnica de RAPD, de microssatélites ou utilizando primers universais para amplificação de DNA de 
cloroplasto. As reações de amplificação serão feitas em um mix, contendo Tris-HCl (pH 8,3), KCl, MgCl2, cada um dos 
desoxiribonucleotídios (dATP, dTTP, dGTP e dCTP), um primer (Operon Technologies Inc., Alameda, CA, EUA) ou um 
par de primers universais para amplificação de DNA de cloroplasto, a enzima Taqpolimerase e, aproximadamente, 15 
g de DNA. Serão testados, inicialmente, vários primers, para a seleção daqueles que gerarem padrões de bandas 
nítidas e reprodutíveis. As amplificações serão efetuadas em termociclador e após a amplificação, amostras serão 
aplicadas em gel de agarose (1,2%), corado com brometo de etídio, submerso em tampão TBE (Tris-Borato 90 mM, 
EDTA 1 mM) ou em géis de poliacrilamida, ou aplicadas em sistemas capilares para separação eletroforética de DNA . 
Ao término da corrida, os géis serão fotografados sob luz ultravioleta ou sistemas de fluorescência. No caso dos 
marcadores do DNA de cloroplasto, será feita a purificação e o sequenciamento dos fragmentos. 

Os marcadores RAPD e microssatélites gerados serão convertidos em uma matriz de dados binários e uma 
matriz de coincidência alélica, respectivamente, a partir das quais serão estimadas as distâncias genéticas entre os 
diferentes acessos, com base no complemento do coeficiente de similaridade de Nei e Li (1979) e coeficiente de 
coincidência alélica de marcadores co-dominantes, utilizando-se o Programa Genes (Cruz, 1997). A matriz de 
distâncias genéticas será utilizada para realizar análises de agrupamento por meio de dendrograma, utilizando-se o 
método do UPGMA (Unweighted pair-group arithmetic average) como critério de agrupamento, e a dispersão gráfica 
baseada em escalas multidimensionais usando o método das coordenadas principais, com auxílio do Programa SAS 
(SAS Institute Inc., 1989) e do Programa Statistica (StatSoft, 1999). No caso dos marcadores do DNA de cloroplasto, 
as seqüências serão analisadas para estudos taxonômicos interespecíficos e de reconstrução filogenética.  

Na fase I do projeto, marcadores moleculares foram muito úteis em estudos de diversidade genética, para 
confirmar a fecundação cruzada em hibridações intra e inter específicas e para acompanhar e acelerar a recuperação 
do genoma recorrente no programa de retrocruzamentos. Na fase II, praticamente todas as aplicações práticas dos 
marcadores moleculares nas diferentes etapas do programa de caracterização e uso de germoplasma e de 
melhoramento genético do maracujazeiro foram utilizadas. Além de dar continuidade às utilizações dos marcadores 
moleculares, serão também geradas novas ferramentas e informações baseadas no mapeamento genético e também 
em seqüenciamento de nova geração.  

Avaliação de espécies silvestres e híbridos inter-específicos como porta-enxertos 

Experimentos serão instalados em áreas com grande quantidade de inóculo de patógenos de solo, no Distrito 
Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Semi-Árido Nordestino e pólos de produção na Bahia. Serão utilizados os 
híbridos interespecíficos,P.nitida, P. alata, P. cincinnata entre outros. Experiências positivas obtidas na fase II do 
projeto com P. alata no Rio de Janeiro e com P. alata e P. nitida no Mato Grosso serão testadas em outras regiões do 
Brasil. 

As sementes dessas espécies e híbridos serão semeadas em saquinhos plásticos ou tubetes em viveiro 
destinado especificamente para este fim. Posteriormente quando as mudinhas atingirem 20-25 cm. serão enxertadas 
com garfos de maracujazeiro azedo comum, utilizando-se o método de garfagem de topo de fenda cheia. Será utilizado 
o delineamento experimental em blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas experimentais possuirão 6 plantas 
úteis num espaçamento de 4 m entre plantas e de 3 m entre fileiras, utilizando-se as práticas agrícolas recomendadas 
para cada região onde os experimentos serão montados. 

A avaliação dos porta-enxertos vai ser baseada na capacidade de as plantas permanecerem em boas 
condições fitossanitárias por um período mínimode 2 anos. Caso se verifiquem sintomas/ ou morte de plantas, 
amostras do sistema radicular e do solo da cova serão analisadas em laboratório específico para isolar o agente causal 
e tentar reproduzir os sintomas em mudas sadias e inoculadas com os isolados. 
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Em relação às características de processamento industrial e consumo in natura serão avaliados o número total 
de frutos por parcela, n° de frutos por planta, o peso total de frutos por parcela, o peso por fruto, e em relação à 
qualidade serão determinados o brix,acidez, espessura de casca e rendimento de polpa. 

Melhoramento genético do maracujazeiro 

Pretende-se dar continuidade ao programa, selecionando matrizes promissoras para resistência a doenças e 
alta produtividade, melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada) e menor dependência da polinização 
manual. Além da seleção de matrizes, almeja-se o melhoramento de populações por seleção recorrente, testes de 
capacidade geral e específica de combinação e também a obtenção de híbridos comerciais. Espera-se também dar 
continuidade ao programa de retrocruzamentos com o uso de espécies silvestres, piramidando genes de resistência e 
recuperando características agronômicas de produtividade e qualidade de frutos.  

Para o programa de melhoramento genético do maracujá doce, serão utilizadas as mesmas metodologias 
utilizadas com sucesso no melhoramento do maracujazeiro azedo com a expectativa de lançamento de pelo menos 
dois híbridos comerciais na fase III.  

Com relação ao melhoramento do maracujazeiro silvestre, pretende-se na fase III finalizar a tecnologia do BRS 
Pérola do Cerrado (P. setacea) e BRS Vita (P. tenuifila). Avanços nos ciclos de seleção e recombinação serão 
realizados para populações de P. nitida, P. cincinnata, P. quadrangularis, P. maliformis, P. trintae além de acessos 
silvestres de P. edulis.  

Ensaios de competição e avaliação agronômica de variedades e híbridos elite em diferentes regiões e sistemas 
de produção 

Na fase I do projeto, foram desenvolvidos três híbridos de maracujazeiro-azedo com ótimo potencial produtivo, 
resistência a doenças, menor dependência da polinização artificial e maior longevidade nas condições do Cerrado 
(BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante Amarelo). Na fase II, um novo híbrido foi desenvolvido e 
será lançado no segundo semestre de 2012 (BRS Rubi do Cerrado). Estes materiais e novos híbridos em 
desenvolvimento com alto potencial serão testados em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e em diferentes 
sistemas de produção (Verificar atividades dos Planos de Ação 11 e 12), colocando-se, como testemunha, o material 
genético comumente plantado em cada região. A validação do potencial agronômico dos híbridos desenvolvidos pode 
gerar tecnologias de recomendação dos materiais genéticos de forma diferenciada de acordo com a região ou sistema 
de produção, levando-se em consideração a interação genótipo x ambiente. Serão utilizados delineamentos em blocos 
casualizados, com 4 repetições e 6 plantas úteis por parcela. Mudanças no delineamento experimental poderão ser 
feitas de acordo com as particularidades de cada região ou área experimental. Os tratos culturais serão os comumente 
utilizados ou recomendados para o maracujazeiro-azedo. Serão avaliadas no mínimo, as seguintes características: 
produtividade (t/ha), peso e classificação do fruto (g), resistência às principais doenças da cultura como a virose, 
bacteriose, antracnose, verrugose e septoriose. 

Desenvolvimento de produtos e mercado – pós melhoramento 

Durante a fase III, todas ações de pós-melhoramento envolvendo o processo de registro e proteção de 
cultivares será feito seguindo a política da Embrapa e as ações definidas no plano de marketing de cada híbrido ou 
variedade. Ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro doce, maracujazeiro ornamental e 
maracujazeiros silvestres serão realizadas. O registro e a proteção dos cultivares serão realizados com o auxílio da 
Assessoria de Informação Tecnológica da Embrapa e as inscrições das plantas matrizes ou jardins clonais no MAPA 
será realizada com a ajuda da Embrapa Produtos e Mercado. 

Transferência de tecnologia 

As atividades de transferência de tecnologia a serem realizadas e vão envolver montagem de unidades 
demonstrativas, dias de campo, palestras, treinamentos, operacionalização do sistema de produção de sementes e 
mudas, licenciamento de viveiros e eventos de lançamento e recomendação de variedades e híbridos. 
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Impactos potenciais 
 
Impactos econômicos e sociais: O desenvolvimento de novas variedades e híbridos comerciais de 

maracujazeiro-azedo, maracujazeiro doce e silvestre mais produtivos, com melhor qualidade físico-química de frutos, 
mais resistentes a doenças e adaptadas a diferentes regiões e sistemas de produção no Brasil vão permitir ampliar as 
opções de cultivares e um aumento da renda do produtor,ampliando as opções e diminuindo o preço do produto para o 
consumidor, beneficiando tanto o meio rural como o meio urbano. Variedades e híbridos comerciais de maracujazeiro 
mais resistentes a doenças também permitirão a redução do uso de defensivos agrícolas é a redução dos riscos à 
saúde dos produtores rurais e dos consumidores, além do aumento da qualidade mercadológica devido à menor 
presença de resíduos em frutos. A ampliação da base genética dos cultivos comerciais com novas variedades e 
híbridos vai diminuir a vulnerabilidade das plantações aos fitopatógenos, diminuindo a quantidade e disseminação de 
fontes de inóculo e os riscos de perdas drásticas de produção. No caso do maracujazeiro ornamental e funcional-
medicinal e no uso per se de espécies silvestres para consumo in natura, novas opções serão geradas para diversificar 
os sistemas de produção e a base alimentar dos consumidores, com benefícios para toda cadeia produtiva. 

Impacto ambiental: A redução do uso de defensivos agrícolas no processo produtivo, pela incorporação de 
resistência múltipla a doenças nas variedades e híbridos comerciais, além de diminuir os resíduos de agroquímicos no 
solo, no ar e na água resultará na melhoria e otimização do uso de recursos naturais pela maior produção por unidade 
de área, resultando na redução de impactos ambientais negativos da atividade de exploração agrícola sobre os 
agroecossistemas. O uso prático de espécies silvestres e híbridos ornamentais e para consumo in natura também vai 
permitir uma valoração da biodiversidade essencialmente brasileira, contribuindo também para a preservação de 
recursos genéticos com importância atual ou futurapara a sustentabilidade da cadeia produtiva do maracujá no Brasil e 
no mundo. 

Impacto no conhecimento científico-tecnológico: Os resultados do programa de caracterização e uso de 
germoplasma são essenciais e básicos para a realização de pesquisas atuais e futuras pela comunidade científica 
nacional e mundial envolvendo o uso da biodiversidade do gênero Passiflora. Os resultados do programa de 
melhoramento genético serão importantes para a sustentabilidade econômica da cadeia produtiva do maracujá, que no 
momento está ameaçada. 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. 
 
Envolvimento do Setor Privado 

O envolvimento da iniciativa privada (agroindústrias, viveiros, cooperativas, associações e produtores) com o 
financiamento de itens de custeio e mão de obra merecem destaque no sucesso das fases I e II e também na 
expectativa que a fase III também vai cumprir todos seus objetivos e metas. Todas as parcerias firmadas na fase I e 
fortalecidas na fase II serão mantidas e ampliadas na fase III. Estão envolvidos no projeto a Kraft Foods Brasil S/A, 
cooperativas, viveiristas credenciados no MAPA e licenciados pela Embrapa, associações e produtores em diferentes 
regiões do Brasil. A participação da iniciativa privada estará relacionadaao financiamento de alguns itens de custeio e 
também à cessão de áreas experimentais,infra-estrutura e mão de obra envolvida na implantação de experimentos e 
avaliações a campo. Esta parceria além de aumentar a acurácia das avaliações fenotípicas a campo com a instalação 
de experimentos com maior número de repetições e aumento do tamanho das parcelas experimentais, tem acelerado o 
processo de validação e transferência de tecnologia com a instalação de unidades de observação e realização de 
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eventos (dias de campo, cursos de capacitação, lançamentos e recomendações regionalizadas dos melhores híbridos 
e cultivares). Melhorias no sistema de produção do maracujazeiro têm sido obtidas não somente com variedades e 
híbridos com maior desempenho agronômico, mas também com a melhoria das informações tecnológicas dos 
produtores. 
Medidas de segurança ambiental, biológica e pessoal 

Os experimentos no campo e nos laboratórios de genética molecular e fitopatologia vão cumprir rotineiramente 
com todas as normas de segurança ambiental e laboratorial através do descarte programado dos resíduos e 
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual aos funcionários e técnicos, mediante responsabilidade e 
controle das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. 
 
Riscos e dificuldades 

A execução do projeto, considerando a liberação dos recursos dentro dos prazos estabelecidos, não apresenta 
riscos ou dificuldades uma vez que toda metodologia de caracterização molecular, morfológica, de resistência a 
doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade já está bem estabelecida e vem sendo utilizada pelos 
pesquisadores envolvidos no projeto. Toda a infra-estrutura para as análises moleculares já estão em funcionamento 
nos Laboratórios de Genética e Biologia Molecular da Embrapa e parceiros e as áreas experimentais para a montagem 
dos experimentos a campo já estão liberadas, acertadas e negociadas (no caso do envolvimento de cooperativas e 
produtores). 

No caso dos produtos tecnológicos relacionados ao maracujazeiro-azedo a serem desenvolvidos na fase III do 
projeto, espera-se boa aceitação por parte dos produtores que, atualmente, enfrentam sérios problemas fitossanitários 
e de sustentabilidade econômica da cultura. No caso do maracujazeiro doce, os híbridos a serem lançados na fase III 
do projeto serão os primeiros do Brasil. A cadeia produtiva do maracujá doce é atualmente pouco desenvolvida no 
Brasil e por isso pode haver, no primeiro momento, uma baixa utilização dos materiais, entrentando os híbridos da 
Embrapa poderão impulsionar este cultivo.No caso do maracujazeiro ornamental e funcional/medicinal, ainda não há 
tradição na cadeia produtiva no Brasil, mas trabalhos de divulgação e marketing, promoção e inserção no mercado 
(previstos no projeto) e experiências bem sucedidas em outros países mostram grande potencial e boas perspectivas. 
 
Outros projetos e financiamentos 
 O presente projeto vai dar continuidade ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro, 
complementando e ampliando as ações preliminaresexecutadas nas fases 0, I e II. A fase 0, executada antes do 
sistema SEG, foi financiada pela Embrapa nos projetos “Seleção de cultivares e porta-enxertos para o maracujazeiro-
azedo no bioma Cerrado, visando o controle de doenças e aumento de produtividade” (finalizado em dezembro de 
2005), “Caracterização de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro assistidos por marcadores 
moleculares” (finalizado em março de 2008) e “Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do 
maracujazeiro auxiliados por marcadores moleculares – Fase II” (o qual será finalizado em agosto de 2012). A atual 
proposta (fase III do programa de melhoramento genético do maracujá) foi articulada e apresentada neste edital para 
evitar a perda de continuidade das atividades o que traria enorme prejuízo para o programa e principalmente para a 
sociedade, tendo em vista que nesta fase III, vários produtos tecnológicos (novos híbridos e variedades) serão 
finalizados. O período de execução e financiamento da fase III vai de Setembro de 2012 a Agosto de 2016.Dentro dos 
projetos finalizados e em andamento, foi levantado o potencial das espécies silvestres do maracujazeiro e foram 
obtidos resultados preliminares de avaliação de algumas espécies quanto à produtividade e resistência a doenças 
(Junqueira et al., 2003; Junqueira et al., 2005, Faleiro et al., 2008b). A previsão é fazer o lançamento de materiais com 
importância funcional, medicinal e ornamental, envolvendo espécies silvestres e híbridos inter-específicos até o final da 
fase III. Avanço também foi obtido na metodologia de produção de mudas de maracujá-azedo via estaquia e enxertia 
em porta-enxertos desenvolvidos com espécies silvestres de maracujá (Braga et al., 2004, 2005), no estudo da 
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compatibilidade sexual entre Passiflora edulis e algumas espécies silvestres (Junqueira et al., 2005, Junqueira et al., 
2008) e na obtenção de populações e híbridos envolvendo espécies silvestres e variedades comerciais (Faleiro et al., 
2005b, Faleiro et al., 2008b, Faleiro et al., 2009, Faleiro et al., 2011). Até o final da fase III, há a previsão de 
lançamento de pelo menos um híbrido de maracujazeiro azedo, dois híbridos de maracujazeiro doce e duas variedades 
de maracujazeiro silvestre. Temos consciência que o valor orçamentário solicitado na fase III é insuficiente para a 
execução de todas as atividades propostas, considerando que as mesmas vão desde a caracterização e uso de 
germoplasma até o consumidor final e envolve 24 instituições de pesquisa. Entretanto, como aconteceu nas fases I e II, 
complementações orçamentárias foram obtidas junto ao CNPq com os projetos “Conservação e caracterização de 
espécies silvestres de maracujazeiro (Passiflora spp.) e utilização potencial no melhoramento genético, como porta-
enxertos, alimentos funcionais, plantas ornamentais e medicinais” (finalizado em setembro de 2008) e “Melhoramento 
genético do maracujazeiro (Passiflora spp.) visando sua utilização diversificada e valoração da biodiversidade 
essencialmente brasileira”(finalizado em fevereiro de 2012) e vários projetos com financiamentos de agências de 
fomento regionais e estaduais (FAPESB, FAPEMAT, FAPDF, etc.).  O envolvimento mais forte com vários programas 
de pós-graduação em várias universidades tem permitido a obtenção de bolsas de estudo e realização de atividades 
em dissertações de mestrado e teses de doutorado. A continuidade dessas ações e parcerias trazem a certeza que os 
recursos complementares vão continuar sendo obtidos fazendo com que a fase III também seja realizada com pleno 
sucesso.  

 
Metas e Resultados esperados 
1. A principal meta do Plano de Ação de Gestão é executar com sucesso todas as atividades previstas no projeto no 

prazo estabelecido. Dentro desta meta, a criação de pelo menos uma base de dados dos resultados a serem 
obtidos será disponibilizada na home page do projeto http://www.cpac.embrapa.br/maracuja/inicio/. 

2. Finalizar a caracterização morfo-agronômica subsidiando o uso prático de pelo menos 8 espécies silvestres de 
maracujazeiro em programas de melhoramento genético. Para as espécies de maior potencial, incluindo P. alata, P. 
nitida, P. edulis, P. setacea, P. cincinnata,P. trintae,P. maliformis, P. quadrangularis entre outras, tal caracterização 
será a nível intra-específico. 

3. Gerar, pelo menos, quatro novos tipos de informações moleculares de importância para o programa de 
caracterização e uso de germoplasma com base na utilização prática e aplicada de marcadores moleculares do 
DNA. 

4. Desenvolver e otimizar pelo menos três metodologias de inoculação artificial de fitopatógenos do maracujazeiro em 
condições controladas facilitando trabalhos de caracterização de germoplasma e seleção de plantas resistentes nos 
programas de melhoramento genético. 

5. Desenvolver (obter e caracterizar) pelo menos 8novos híbridos inter específicos potencialmente úteis em programas 
de melhoramento genético, como porta-enxertos ou como plantas ornamentais, funcionais-medicinais. 

6. Analisar pelo menos duas espécies silvestres e um híbrido inter específico como porta-enxertos de maracujazeiro 
azedo visando à resistência a doenças causadas por patógenos de solo em condições comerciais em cinco pólos 
de produção no Brasil. 

7. Selecionar pelo menos quatro novas matrizes promissoras e obter pelo menos um híbrido de maracujazeiro azedo 
para registro e lançamento. 

8. Selecionar pelo menos duas matrizes promissoras e obter pelo dois híbridosde maracujazeiro doce para registro e 
lançamento. 

9. Obter pelo três populações melhoradas de espécies silvestres de maracujazeiro e pelo menos duas variedades para 
registro e lançamento. 

10. Gerar, pelo menos, três novos tipos de informações moleculares de importância para o programa de melhoramento 
genético do maracujazeiro com base na utilização prática e aplicada de marcadores moleculares do DNA. 
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11. Recomendar pelo menos três variedades e ou híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados para ascinco 
regiões do Brasil. 

12. Recomendar pelo menos três variedades e ou híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados para pelo 
menoscinco sistemas de produção alternativos. 

13. Realizar as ações de planos de marketing, logística de produção e comercialização de sementes e ou mudas, 
promoção e inserção no mercado de pelo menos três novos híbridos ou variedades de maracujazeiro. 

14. Promover a melhoria técnica de produtores utilizando-se de pelo menos 4 atividades de validação e transferência 
de tecnologia; 

Meta relacionada ao objetivo geral 1: Finalizar a caracterização morfo-agronômica subsidiando o uso prático de pelo 
menos 8 espécies silvestres e pelo menos 4 híbridos inter-específicos de maracujazeiro em programas de 
melhoramento genético, como porta-enxertos e como plantas ornamentais-funcionais-medicinais. 

Meta relacionada ao objetivo geral 2:Finalizar a tecnologia, desenvolvimento e lançamento de pelo menos um híbrido 
de maracujazeiro-azedo, dois híbridos de maracujazeiro doce e duas variedades de maracujazeiro silvestre mais 
adaptados, produtivos, com qualidade físico-química de frutos e resistência múltipla a doenças. 

 

Planos de Ação e Atividades 
PLANO DE AÇÃO 1 
Pesquisador responsável: Fábio Gelape Faleiro 

Descrição 
A gestão do projeto será feita pelo pesquisador responsável e por um comitê gestor formado pelos responsáveis por 
planos de ação e por representantes de cada instituição envolvida no projeto. As atividades de cada plano de ação 
serão coordenadas pelo responsável direto e os coordenadores do plano de gestão farão o acompanhamento para 
garantir as condições técnico-financeiras para a execução das mesmas. Serão realizadas reuniões técnicas ao longo 
da execução do projeto, aproveitando, sempre que possível, eventos científicos nacionais como o Congresso de 
Fruticultura e de Melhoramento de Plantas. Tais reuniões facilitarão a execução e acompanhamento do projeto, além 
do trabalho de motivação e compromisso da equipe com as tarefas a serem realizadas.Será criada uma lista de e-mails 
de todos os participantes do projeto, onde serão divulgados o andamento das atividades, experiências técnico-
científicas, artigos científicos atuais e notícias relacionadas ao tema de estudo. Será criada uma base de dados dos 
resultados científicos do projeto e relatórios técnicos serão preparados destacando os resultados obtidos em cada 
plano de ação e os veículos de divulgação dos mesmos. Aspectos administrativos e financeiros também serão 
abordados nos relatórios. A home-page do projeto www.cpac.embrapa.br/maracuja vai ser constantemente atualizada. 

Atividades 
1.1. Acompanhamento das atividades de cada plano de ação por meio de reuniões técnicas– Fábio Gelape 
Faleiro 
Descrição: O andamento das atividades de cada plano de ação será acompanhado por meio de reuniões técnicas 
presenciais, por telefone, e-mail e Skypeconferência. No caso das reuniões técnicas presenciais serão aproveitadas 
oportunidades em eventos científicos realizados ao longo dos anos de duração do projeto, principalmente os 
Congressos Brasileiros de Fruticultura e de Melhoramento de Plantas.  
 
1.2. Elaboração de relatórios técnicos e gerenciamento de recursos – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Relatórios técnicos semestrais serão elaborados e apresentados ao DPD. Para garantir o cumprimento de 
todas as metas do projeto, além do acompanhamento de todas as atividades previstas, será feito um gerenciamento 
dos recursos principalmente daqueles destinados a instituições parceiras externas. Ao final do projeto, será feito um 
boletim de pesquisa & desenvolvimento sumarizando os principais resultados obtidos relacionados à gestão, pesquisa, 
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desenvolvimento e transferência de tecnologia. No caso da fase I, tal boletim de pesquisa já foi elaborado e está em 
fase de avaliação e editoração gráfica. 
 
1.3. Gerenciamento e atualização da home-page do projeto – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Todos os resultados da fase I e II do projeto, principalmente relacionados a publicações técnico-científicas 
estão disponíveis na home-page do projeto http://maracuja.cpac.embrapa.br/. Na fase III, dar-se-á continuidade ao 
trabalho de gerenciamento e atualização da home-page do projeto, disponibilizando, em tempo real, todos os 
resultados obtidos pela equipe de pesquisa e desenvolvimento.  
 
1.4. Gerenciamento e organização de base de dados das publicações e demais resultados do projeto – Fábio 
Gelape Faleiro 
Descrição: O gerenciamento das publicações e demais resultados do projeto será feito com base no cronograma 
estabelecido. A organização de toda base de dados será feita utilizando a home-page http://maracuja.cpac.embrapa.br/ 
 
1.5 Articulação de parcerias nacionais e internacionais envolvendo o intercâmbio de germoplasma, cooperação 
técnica e busca de recursos financeiros complementares para as ações de pesquisa e desenvolvimento– Fábio 
Gelape Faleiro / Ana Maria Costa 
Descrição: Um dos motivos dos sucessos das fases I e II do projeto foi o fortalecimento da rede de pesquisa o que tem 
facilitado o intercâmbio de germoplasma e informações e a busca de complementação orçamentária para realização 
das atividades e cumprimento das metas. Na fase III, novas parcerias serão articuladas, considerando os novos 
desafios do projeto e também o crescente interesse de instituiçõesnacionais e internacionais pelo programa de 
pesquisa. É possível estabelecer uma ponte de mão dupla entre as instituições maximizando o uso dos recursos 
financeiros e humanos. 
 
1.6 Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e a rede PASSITEC 
(Desenvolvimento tecnológico de passifloras silvestres) – Ana Maria Costa 
Descrição: Na fase III do projeto está sendo prevista a finalização tecnológica de maracujazeiros silvestres com o 
lançamento de variedades e sua utilização no mercado mediante o seu desenvolvimento tecnológico, o qual tem sido 
trabalhado com sucesso pela Rede PASSITEC. A interface e a interação entre o programa de melhoramento genético 
e a rede PASSITEC são estratégicas para o sucesso da finalização tecnológica e por esse motivo serão trabalhadas 
nesta atividade. Reuniões periódicas, intercâmbio de informações e experiência, ações conjuntas envolvendo 
atendimento à legislação, relatórios técnicos e definição de estratégias para lançamento e inserção no mercado de 
maracujazeiros silvestres serão trabalhados nesta atividade. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 2 
Caracterização morfo-agronômica de germoplasma com potencial uso comercial ou em programas de 
melhoramento genético do maracujazeiro-azedo e doce 
Pesquisador responsável: Cristina de Fátima Machado 

Descrição 
A caracterização morfo-agronômica é fundamental para o uso prático da variabilidade genética do gênero Passiflora. 
Algumas espécies silvestres foram estudadas nas fases I e II do projeto e mostraram grande potencial para uso em 
programas de melhoramento genético, para consumo in natura, como porta-enxerto, como plantas ornamentais e 
medicinais. Neste plano de ação pretende-se ampliar o número de espécies silvestres caracterizadas e refinar as 
análises principalmente quanto às características agronômicas relacionadas à produtividade, resistência a doenças e 
qualidade físico-química de frutos. Aspectos relacionados à quebra de dormência e armazenamento de sementes 
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foram incluídos neste plano de ação, considerando que são essenciais para o aproveitamento comercial de espécies 
silvestres. Outro objetivo é caracterizar as espécies com maior potencial agronômico (identificado na fase II do projeto) 
para uso em programa de melhoramento como porta-enxerto e como genitores em cruzamentos interespecíficos.  As 
principais doenças a serem avaliadas neste plano de ação serão a virose, bacteriose, fusariose, antracnose, verrugose 
e septoriose em condições de campo. As espécies com maior potencial agronômico, identificado na fase II do projeto 
serão também avaliadas, em local infestado com o patógeno, causador da murcha de fusarium. Características 
relacionadas à morfologia da flor que permite polinização por insetos menores e à maior tolerância à seca também 
serão investigados. 

Atividades 
2.1. Estabelecimento de protocolos para o armazenamento e a germinação de sementes in vitro e ex vitro de 
espécies silvestres de maracujazeiro- Tatiana Góes Junghans 
Descrição:Problemas de germinação de sementes são muito comuns no gênero Passiflora, até mesmo no maracujá-
azedo (Melettiet al., 2002), e têm se mostrado um fator limitante para a melhoria da cultura. Segundo Pereira & Dias 
(2000), um dos problemas enfrentados pelos produtores de maracujá está relacionado com sua propagação, realizada 
com sementes que apresentam germinação baixa e desuniforme, dificultando assim a formação de mudas de 
qualidade. Por outro lado, as Instituições de Pesquisa que mantêm Bancos de Germoplasma de Passiflora têm perdido 
acessos por falta de protocolos de armazenamento e germinação de sementes. Para viabilizar a utilização das diversas 
espécies de Passiflora para fins de conservação em bancos de germoplasma, melhoramento genético e uso como 
porta-enxertos é fundamental conhecer as características das sementes dessas espécies, assim como os 
procedimentos adequados para sua conservação, germinação e métodos apropriados para determinar a viabilidade 
das mesmas (Goedert, 1984). Contudo, poucos estudos foram realizados, na avaliação do teor de umidade e da 
temperatura no armazenamento de sementes em maracujá-amarelo (Catunda et al., 2003; Fonseca & Silva, 2005; 
Martins et al., 2005) e maracujazeiros silvestres, com somente um estudo em P. setacea (Pádua et al., 2011). Dessa 
forma, estudos objetivando testar condições de armazenamento das sementes são necessários e podem contribuir 
para a propagação e conservação das espécies de Passiflora.A Embrapa Mandioca e Fruticultura possui um banco de 
germoplasma de maracujá com 197 acessos conservados em telados, no campo e na forma de sementes e que vêm 
se constituindo em importante suporte para o melhoramento genético da espécie. Dentre estes materiais, destacam-se 
P. cincinnata, P. gibertii, P. setacea e P. tenuifila por poderem contribuir para o controle de doenças causadas por 
fungos, bactérias e alguns vírus. Além disso, tais espécies também poderiam ser testadas como porta-enxertos visando 
à resistência a fungos do solo e a morte precoce. Entretanto para viabilizar a utilização dessas espécies de Passiflora, 
é fundamental conhecer as características de germinabilidade e dormência das sementes, assim como, os 
procedimentos adequados para sua conservação. Nesse contexto, pretende-se estabelecer protocolos para a 
germinação in vitro e ex vitro e o armazenamento de sementes de quatro espécies de maracujazeiros silvestres (P. 
cincinnata, P. gibertii, P. setacea e P. tenuifila) para que se torne possível uma maior utilização dessas espécies em 
programas de melhoramento genético, como porta-enxertos e possíveis fontes de alimentos funcionais, fitoterápicos e 
cosméticos. A testemunha será a espécie comercial P. edulis. Os aspectos da influência do tegumento na quebra de 
dormência, germinação in vitro e efeitos da umidade e temperatura no armazenamento de sementes serão estudados 
nesta atividade. 
 
Influência do tegumento na quebra de dormência: Será utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado 
em esquema fatorial (espécie x tegumento),para as espécies que apresentarem baixa percentagem de germinação 
com 4 repetições e 25 sementes por parcela. Os frutos coletados serão seccionados transversalmente e o arilo 
removido manualmente, por meio de fricção em peneira de malha fina, sendo em seguida as sementes secas à sombra 
por 7 dias. Serão utilizadas duas condições de tegumento (intacto, trincado). Serão utilizados tubetes contendo 
substrato comercial e a semeadura será feita a 1 cm de profundidade. 
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Germinação in vitro: Será utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 
(espécie x tegumento), totalizando 10 tratamentos, com 4 repetições de 50 sementes por parcela. Serão utilizadas 
duas condições de tegumento (intacto, trincado). Posteriormente serão transferidas para tubos de ensaio contendo 10 
mL de meio com 1/2 da concentração normal dos sais minerais (MS/2) (Murashige & Skoog, 1962) suplementado com 
3% de sacarose e solidificado com ágar a 0,7%. 
 
Teores de água das sementes e temperatura no período de armazenamento das sementes: Será utilizado o 
delineamento experimental em esquema fatorial 3x3x4 (três teores de água das sementes x três temperaturas de 
armazenamento x cinco períodos de armazenamento), totalizando 36 tratamentos de 4 repetições e 25 sementes por 
parcela para cada espécie. Os períodos de armazenamento utilizados serão 0, 6, 12 e 18 meses. Após cada período 
de armazenamento será realizado os testes de germinação em papel. As condições de armazenamento serão quatro 
teores de água das sementesde 10%, 7% ou 4% e as temperaturas de armazenamento testadas 10oC, -20oC ou -
196oC. 
 
 
2.2. Avaliação e otimização de metodologias para produção de mudas de espécies silvestres de maracujazeiro 
– Ana Maria Costa 
Descrição: O sucesso da produção de mudas de espécies silvestres de maracujazeiro depende de vários fatores como 
a germinação de sementes e as condições de desenvolvimento das mudas. Estes dois fatores serão trabalhados nesta 
atividade para as espécies P. setacea, P. tenuifila e P. alata. Estas espécies foram escolhidas por possuírem 
populações melhoradas e perspectivas de lançamento de variedades. O desenvolvimento tecnológico desses materiais 
estão sendo trabalhados na rede PASSITEC. 
 
2.3. Avaliação de características de produtividade e resistência a doenças de espécies silvestres de maracujá 
em condições de campo na Embrapa Cerrados - Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nesta atividade, serão caracterizadas novas espécies para complementar os dados obtidos nas fases I eII 
do projeto. Além disso, as espécies com maior potencial agronômico (identificadas nas fases I e II do projeto), serão 
caracterizadas contabilizando a variabilidade genética intra-específica. As principais doenças a serem avaliadas neste 
plano de ação serão a virose, bacteriose, fusariose, antracnose, verrugose e septoriose em condições de campo. Para 
algumas doenças como virose e bacteriose, inoculações controladas em casa-de-vegetação serão utilizadas para 
complementar os dados de campo. A produtividade das espécies com maior potencial comercial também será avaliada 
em condições de campo. 
 
2.4. Avaliação de características de físico-químicas de frutos de espécies silvestres de maracujácom potencial 
para consumo in natura como alimento funcional e com potencial medicinal –Ana Maria Costa 
Descrição:A atividade prevê a caracterização das espécies silvestres através da determinação das propriedades físico-
químicas dos frutos, incluindo rendimento de polpa e casca, acidez, sólidos solúveis, teores de fibras, extrato etéreo e 
composição mineral da polpa e casca. Os indicadores obtidos subsidiarão os programas de melhoramento genético 
para consumo “in natura” e para uso funcional/ medicinal. 
 
2.5. Caracterizar e avaliar com base em descritores morfológicos, físicos, químicos e agronômicos espécies 
silvestres de maracujazeiro - Cristina de Fátima Machado 
Descrição:Nessa atividade, serão avaliadas novas espécies P. laurifolia, P. nitida, P. cerasina, P. tenuifila, P. galbana, 
P. gardneri, P. watsoniana, P. foetida, P. caerulea, P. mendoncae, P. mallacophyla, P. auriculata, P. racemosa e P. 
quadrangularis, para complementar os dados obtidos na fase II do projeto. Além disso, as espécies com maior 
potencial agronômico (identificado na fase II do projeto), a exemplo da Passifloraalata; P. gibertii; P. suberosa; P. 
morifolia; P. edulis; P. setacea; P. cincinnatae P. coccinea, serão caracterizadas contabilizando a variabilidade genética 
intra-específica. As novas espécies serão avaliadas em relação à produtividade e resistência às principais doenças da 
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cultura. As análises serão realizadas em, no mínimo, nove plantas por acesso com delineamento experimental de 
blocos completos casualizados com três repetições. Serão avaliadas características qualitativas: coloração do fruto e 
coloração da polpa e características quantitativas: diâmetro longitudinal do fruto (cm), diâmetro transversal do fruto 
(cm), massa total do fruto (g), espessura da casca (cm), sólidos solúveis (o Brix), acidez titulável(g de ácido cítrico/100 
g), teor de vitamina C (mg de ácido ascórbico/100g), número total de frutos por planta e peso de frutos por planta. 
Adicionalmente, os acessos serão avaliados em relação à ocorrência em condições naturais de infecção de virose, 
bacteriose, fusariose, antracnose, verrugose e septoriose. As espécies com maior potencial agronômico, identificado na 
fase II do projeto serão também avaliadas em local infestado com o patógeno, causador da murcha de fusarium. A 
avaliação dos acessos quanto à tolerância à murcha de Fusarium (Fusariumoxysporumf.sp. passiflorae), será realizada 
em área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas, BA, em campo, naturalmente 
contaminado com a doença. Para esta finalidade usaremos o preparo mistura de areia: fubá de milho, em proporção de 
5:1:2 partes em peso de areia lavada e seca, farinha de milho e água, respectivamente. Cada 1050 gramas desta 
mistura será distribuída em sacola plástica de 5 kg, e autoclavada por duas vezes. Em seguida, serão adicionados 12 
discos de 5 mm de diâmetro do meio BDA contendo o patógeno. A mistura seráagitada/misturada a cada três dias para 
favorecer a colonização homogênea do fungo. Aos 20 dias, o substrato colonizado será colocado em estufa durante 
três dias. Após esse período, 30 gramas do substrato serão colocados em cada cova que receberá as plantas. As 
mudas de maracujazeiro com três pares de folhas definitivas serão transplantadas para as covas contendo o inóculo 
em areia: fubá de milho. Para as testemunhas, o substrato de areia:fubá de milho receberá o mesmo número de disco 
de meio BDA sem o fungo. Para este estudo, utilizaremos duas plantas de cada acesso. As avaliações serão 
realizadas por meio de anotações a cada 11 dias, das plantas com sintomas típicas da doença. O isolamento do 
patógeno, a partir das lesões observadas nas plantas, será realizado em Laboratório de Fitopatologia da Embrapa – 
CNPMF. Para a realização do isolamento do patógeno, em laboratório, serão utilizados fragmentos das raízes de 
plantas, que apresentaram os sintomas característicos da Murcha ou fusariose. P. gibertii (identificado na fase II do 
projeto) por apresentar tolerância à murcha de fusarium, será testado como porta-enxerto para o maracujá-azedo.  
 
2.6. Avaliação agronômica de germoplasma de maracujazeiro azedo na Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical – Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: O programa de melhoramento genético de maracujazeiro da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
conta com aproximadamente 197 acessos sendo um dos maiores bancos ativos de germoplasma de maracujazeiro 
(BAG-Maracujá) do Brasil. Apesar do número de acessos disponíveis, o uso efetivo dos mesmos é baixo em função da 
falta de caracterização para os principais atributos morfo-agronômicos dos acessos. Nesta atividade, serão 
caracterizados 88 acessos de maracujazeiro azedo utilizando 25 descritores morfológicos (precocidade, cor dos frutos, 
coloração ramos, altura do androginóforo, compatibilidade induzida antes da antese, etc) e 15 descritores agronômicos 
(número de frutos, produtividade, diâmetro e comprimento dos frutos, peso dos frutos, rendimento de polpa, ATT, SST, 
etc). Os principais caracteres morfológicos serão os utilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) no processo de proteção e cultivares. As análises físico-químicas serão realizadas no Laboratório de Fisiologia 
Vegetal da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. 
 
2.7. Avaliação e seleção de germoplasma com estrutura floral mais adaptada para o aumento da polinização 
natural – Eduardo Augusto Girardi 
Descrição: Nesta atividade serão avaliados aproximadamente 70 acessos (campo e telado) do Banco de Germoplasma 
de Maracujazeiro da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BAG-maracujá) quanto à morfologia da flor, buscando 
selecionar acessos promissores, como por exemplo, menor androginóforo, para uso do programa de melhoramento 
genético via hibridação.As atividades de biologia reprodutiva subsidiarão também, a seleção dos acessos.Serão 
avaliados os caracteres largura dos anéis da corona, comprimento da pétala, número de anéis coloridos no filamento 
da corona, comprimento do androginóforo, diâmetro interno da corona, comprimento e largura das anteras, período 
predominante de antese entre outros.Asavaliações serão realizadas em pelo menos 10 flores por acesso, durante picos 
deflorescimento da cultura. Os dados serão submetidos a uma análise de correlação de Pearson visando verificar 
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como os caracteres da flor estão correlacionados e assim, direcionar as estratégias de melhoramento genético para 
este atributo.Autilização de descritores morfológicostem sido um procedimento generalizado na caracterização da 
variabilidade de germoplasma. Dentre estes, destacam os descritores relacionadas às flores, que podem ser 
importantes na seleção de características importantes para o melhoramento genético. O caráter comprimento do 
androginóforo(estrutura formada pelo prolongamento do receptáculo floral que sustenta o gineceu e o androceu) possui 
importância especial no processo de polinização da cultura (Mota et al., 2010).Androginóforosmais curtos levam à 
redução da distância entreo estigma e a corona da flor (Junqueira et al., 2005).Essa característica é importante para 
que ocorra a polinizaçãonatural, haja vista que as variedades atualmente existentes no mercado necessitam de 
polinizações artificiaiscomplementares, devido ao maior comprimento doandroginóforo, e consequentemente, à maior 
altura dacorona ao estigma. O desenvolvimento de variedades demaracujazeiro com menor altura do androginóforo 
poderiapossibilitar que insetos menores, que ocorrem em maior número e formam colônias, pudessem atuar 
comoagentes polinizadores e assim, reduzir a dependência daspolinizações artificiais (Oliveira et al., 2011).  
 
2.8. Avaliação e seleção de germoplasma para tolerância a seca baseada em respostas fisiológicas - Eduardo 
Augusto Girardi 
Descrição:Além da resistência a patógenos, a boa tolerância a estresses abióticos, notadamente deficiência hídrica, 
são atributos de interesse na seleção de genótipos para uso como porta-enxerto. Em função do cultivo do 
maracujazeiro ser realizado principalmente em regiões semiáridas, essa condição se faz ainda mais necessária, para 
permitir que os cultivos se estabeleçam com maior eficiência no uso da água. Portanto, a seleção de genótipos de 
maracujazeiro quanto à tolerância à seca é etapa fundamental para o melhoramento genético da cultura e para a 
adequada seleção de porta-enxertos. A literatura é escassa para o assunto fisiologia do estresse hídrico de 
passifloráceas, dispondo-se de poucos estudos sobre o maracujazeiro amarelo (P. edulisSims) e sob condições de 
campo, para fins de irrigação (Turner et al., 1996; Sousa et al., 2003, 2005, 2006). Contudo, observações de campo 
sugerem grande variabilidade de resposta das espécies silvestres sob seca. Nessa atividade, pelo menos 30 genótipos 
de maracujazeiro (Passiflora spp.) serão avaliados quanto à sua tolerância à deficiência hídrica. Espera-se classificar 
genótipos de maracujazeiro quanto à sua tolerância à Deficiência Hídrica Controlada(DHC) e selecionar genótipos mais 
promissores para uso no melhoramento genético e como porta-enxertos.Os genótipos serão semeados em vasos de 
10 L contendo substrato orgânico, conduzidos em rama única sobre barbantes verticais e submetidos a dois níveis de 
DHC correspondentes ao potencial hídrico do substrato de -0,05 e -25 kPa, respectivamente capacidade de recipiente 
e deficiência hídrica intensa. A avaliação será realizada por três meses na fase vegetativa, entre o 1º e 4º mês após a 
emergência, sendo o experimento repetido pelo mesmo período na fase reprodutiva, entre o 7º e 10º mês após a 
emergência. O delineamento experimental será em blocos ao acaso em esquema fatorial 30 x 2 (genótipo x DHC), com 
quatro repetições e quatro plantas na parcela. As variáveis avaliadas serão: percentagem de emergência, taxa de 
crescimento quinzenal, calculada em termos de comprimento de ramo, diâmetro de colo mensal, área foliar total, 
massa de matéria seca de parte aérea e sistema radicular, densidade de radicelas, turgor de tecido foliar, potencial 
hídrico de folhas e caule, condutividade estomática, taxa de florescimento e de frutificação, produção (número de frutos 
planta-1) e qualidade de frutos (massa, comprimento, diâmetro, teor de suco, acidez, sólidos solúveis e ratio). Os 
resultados serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
2.9. Enriquecimento de base de dados sobre potencial agronômico de espécies silvestres de maracujazeiro – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Com base nos dados sobre potencial agronômico de espécies silvestres obtidos na fase I do projeto e de 
novos dados obtidos na fase II, foi organizada uma base de dados para subsidiar a incorporação das características de 
cada acesso no SIBRARGEN, na home page do projeto e também em uma ou mais publicações impressas sobre o 
banco de germoplasma. Nesta fase III, esta base de dados será enriquecida com as novas avaliações e com as novas 
espécies e acessos que serão caracterizados. 
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PLANO DE AÇÃO 3 
Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar 
ao programa de caracterização e uso de germoplasma de maracujazeiro 
Pesquisador responsável: Márcio Elias Ferreira 

Descrição 
A utilidade dos marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar para qualquer programa de caracterização e 
uso de germoplasma é inquestionável (Faleiro, 2007, Faleiro, 2011a). Nas fases I e II do projeto tais marcadores foram 
utilizados com grande sucesso no estudo da diversidade genética inter e intra-específica e também para a confirmação 
da fecundação cruzada e recuperação mais rápida de genitores recorrentes dentro do programa de retrocruzamentos 
(Faleiro et al., 2008b). O marcador molecular utilizado na fase I do projeto foi o RAPD (Random Amplified Polymorphic 
DNA). Na fase II, além do RAPD, foram marcadores microssatélites e aqueles baseados em análises citogenéticas e 
de seqüências do DNA. Na fase III, esses diferentes tipos de marcadores e aqueles baseados em sequenciamento de 
nova geração permitirão ampliar o número de ferramentas de análise, aumentar a quantidade de informações sobre o 
germoplasma de Passiflora, além de melhorar a acurácia das análises. As informações geradas pelos marcadores 
moleculares do DNA vão ampliar os estudos sobre a variabilidade genética inter e intra-específica, estudos sobre 
taxonomia, filogenia e evolução das espécies do gênero Passiflora, além de estudos de caracterização citogenética de 
espécies silvestres e híbridos inter-específicos. 

Atividades 
3.1. Enriquecimento de bancos de DNA das diferentes espécies silvestres da coleção de germoplasma da 
Embrapa Cerrados – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A Embrapa possuia maior coleção de Passiflora do mundo. Os acessos são conservados em casa de 
vegetação, casa com telado anti-afídeo e campos experimentais. Na fase II, amostras de DNA de cada acesso foram 
extraídas para o estabelecimento de bancos de DNA e análises genético-moleculares, de diversidade genética, 
filogenia e evolução estão sendo concluídas. Na fase III, amostras de DNA de novas espécies e novos acessos serão 
extraídas para dar continuidade e aprofundar tais análises genético-moleculares. 
 
3.2. Caracterização molecular da diversidade genética inter e intra-específica de espécies silvestres e 
comerciais de maracujazeiro – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Espécies silvestres e comerciais promissoras para uso per se e como genitores do programa de 
melhoramento genético do maracujazeiro serão avaliadas quanto à variabilidade genética. Marcadores moleculares 
RAPD, microssatélites e baseados em análises de seqüência de DNA de cloroplasto serão utilizados. 
 
3.3. Caracterização cromossômica e análise da meiose de espécies silvestres e híbridos inter-específicos de 
maracujazeiro –Marta Dias Soares-Scott 
Descrição:Análises citogenéticas relacionadas à caracterização cromossômica e análise da meiose serão realizadas 
em espécies silvestres e em híbridos inter-específicos com potencial uso econômico já caracterizadas nas fases I e II 
do projeto, bem como novos materiais a serem caracterizados nesta fase III. Para a análise citogenética, serão 
coletadas pontas de raiz e botões florais, pré-tratados com 8-hidroxiquinolina a 0,03% (0,002M) por 3 horas, à 
temperatura ambiente, em seguida fixados em etanol acético (3:1) e mantidos a 7ºC.O cariótipo será montado a partir 
de 10 metáfases, segundo Levan et al. (1964). 
 
3.4. Citogenética molecular de Passifloras – Natoniel Franklin de Melo 
Descrição: Com o advento das técnicas em Biologia Molecular, a citogenética tem acumulado refinamentos, sobretudo, 
os relacionados à localização de genes ou de seqüências de DNA repetitivo. A detecção dessas seqüências in situ tem 
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gerado avanços importantes na citogenética de plantas, destacando-se a construção de mapas físicos, a investigação 
detalhada da estrutura cromossômica, o acompanhamento da quantidade de cromatina introduzida em cruzamentos 
intra-específicos e a análise de pareamentos intergenômicos. Avanços dessas metodologias na caracterização de 
espécies do gênero Passiflora e híbridos inter-específicosforam obtidos na fase II, sendo que a continuidade e o 
refinamento dessas metodologias serão alvos desta atividade na fase III. 
 
3.5. Utilização de marcadores moleculares baseados em seqüências de DNA de cloroplasto para estudos de 
taxonomia, filogenia e evolução de espécies silvestres e comerciais de Passiflora – Juliano Gomes Pádua 
Descrição:Na fase II, a metodologia de utilização de seqüências de DNA de cloroplasto em estudos genéticos foram 
desenvolvidas e otimizadas e a geração de informações sobre a história evolutiva e relações taxonômicas entre 
espécies do gênero Passifloraestá sendo finalizada. Na fase III, tal atividade e aplicação dos marcadores moleculares 
terão continuidade e refinamento, ampliando o número de acessos e espécies analisadas. Para isso, serão utilizadas 
seqüências de DNA do genoma cloroplastidial, amplamente empregadas em análises filogenéticas, como a região que 
transcreve alguns tRNA (treonina, leucina e fenilalanina – trnT-L-F). Essas seqüências são capazes de fornecer 
informações a respeito da identidade genética das espécies, uma metodologia denominada de DNA barcode, bem 
como sobre o posicionamento taxonômico das diversas espécies dentro do gênero. Este tipo de metodologia permite 
que seqüências de DNA de diferentes materiais genéticos obtidas em diferentes laboratórios ou por diferentes grupos 
de pesquisa possam ser analisadas conjuntamente.Amostras de DNA de novos acessos e espécies serão extraídas 
pelo método CTAB e as regiões cloroplastidiais de interesse amplificadas por primers específicos e universais. Os 
amplicons serão então purificados e seqüenciados na plataforma ABI 3700. As seqüências obtidas serão alinhadas 
utilizando-se o software Clustal X e as análises filogenéticas serão realizadas com auxílio dos softwares PAUP e 
MEGA. As informações geradas nesta atividade permitirão que o manejo do germoplasma conservado seja realizado 
de maneira eficiente, além de permitir o direcionamento de cruzamentos entre espécies geneticamente mais próximas, 
potencializando o sucesso de obtenção de híbridos interespecíficos. 
 
3.6. Desenvolvimento e utilização de ferramentas de análises moleculares e de bioinformática aplicadas a 
programas de caracterização e uso de recursos genéticos – Márcio Elias Ferreira 
Descrição: Com o advento dos marcadores moleculares e do sistema automatizado para análises de seqüências do 
DNA, grande quantidade de informações obtidas diretamente do DNA tem sido gerada. Recentemente, as técnicas de 
sequenciamento da nova geração ampliaram ainda mais as ferramentas de análises moleculares, além de diminuírem 
o tempo e os recursos financeiros gastos na obtenção dos dados. As análises genéticas dos polimorfismos de 
fragmentos ou seqüências do DNA podem gerar informações valiosas para o programa de conservação, caracterização 
e uso de germoplasma de maracujazeiro. Nesta atividade, ferramentas e metodologias de análises serão 
desenvolvidas e utilizadas. Ênfase será dada na em ferramentas automatizadas de caracterização de germoplasma, 
com base em sequenciamento de nova geração. 
 
3.7. Análises multivariadas para complementação entre características moleculares, morfológicas e 
agronômicas – Eduardo Alano Vieira/Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Como foi feito na fase II, características moleculares, morfológicas e agronômicas serão utilizadas de forma 
complementar para o refinamento de estudos de diversidade genética. Análises multivariadas, análises de 
agrupamento e dispersão gráfica continuarão sendo utilizadas na fase III. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 4 
Ações integradas de fitopatologia para caracterização de germoplasma e melhoramento genético do 
maracujazeiro visando resistência a doenças 
Pesquisador responsável: Fernando Haddad 
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Descrição 
O uso da resistência genética é a tática de controle de doenças de plantas mais desejável, tanto pelo custo, quanto 
pela facilidade. Para doenças provocadas por patógenos habitantes de solo (F. oxysporum f. sp. passiflorae eF. 
solani)e viroses (endurecimento dos frutos de maracujazeiro, Cowpea aphid-borne mosaic virus - CABMV)  o uso de 
cultivares resistentes é ainda mais necessário, pois para esses patógenos outros métodos de controle não estão 
disponíveis. Está fonte de resistência genética pode ser acessada dentro da espécie cultivada ou em espécies 
próximas, dentro do mesmo gênero, geralmente não cultivadas. Outra alternativa é a utilização de produtos que ativem 
os mecanismos de defesa da planta a fitopatógenos. Estes produtos podem ser de natureza biótica ou abiótica. Para 
que ocorra doença de plantas em nível epidêmico é necessário que ocorra ao mesmo tempo e espaço um patógeno 
virulento, ambiente favorável ao desenvolvimento da doença e a planta hospedeira suscetível. Para a seleção de 
plantas com resistência durável a patógenos é primordial o conhecimento das espécies que causam a doença e sua 
diversidade. De modo prático estes conhecimentos vão direcionar o melhoramento de plantas para a seleção de genes 
de resistência levando em consideração a prevalência e diversidade das espécies fitopatogênicas o que acarretará em 
uma seleção mais confiável e durável. Com isto, neste PA, as espécies e/ou grupos genéticos dos isolados de 
Fusarium spp. e CABMV serão estudados e utilizados na avaliação de resistência de espécies silvestres e comerciais e 
populações segregantes de Passiflora spp. Também neste plano de ação serão testados indutores de resistência para 
a mitigação de danos causados por CABMV e será avaliada a resistência de acessos de maracujazeiro azedopara 
doenças foliares e de fruto, como a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), verrugose (Cladosporium herbarum) e 
bacteriose (Xanthomonas axonopodespv. passiflorae). 

Atividades 
4.1. Adequação de metodologias para screening de acessos resistentes a Fusarium oxysporum f. sp. 
passiflorae e F. solani em casa de vegetação – Fernando Haddad 
Descrição: Para doenças em maracujazeiro provocadas por patógenos habitantes de solo, como é o caso da murcha 
de fusarium (F. oxysporum f. sp. passiflorae) e podridão radicular (F. solani)  o uso da resistência genética é a tática de 
controle mais eficiente, tanto pelo custo, quanto pela facilidade de implementação pelo produtor. Para a obtenção de 
cultivares resistentes a estas doenças uma das etapas mais críticas do melhoramento é a seleção de fontes de 
resistência. Sob condições de campo, a seleção, quando bem conduzida é confiável, porém gasta-se muito tempo, 
demandando grande quantidade de insumos, área e mão de obra. Adicionalmente, a distribuição não homogênea do 
inóculo no solo e ou a ausência de condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento da doença, aumenta a 
probabilidade de escape. Contar com uma metodologia que permita caracterizar genótipos quanto à resistência a 
murcha de fusarium (MF) e podridão radicular (PR) em etapas anteriores ao campo, permitiria agilizar as etapas de 
seleção e, consequentemente, diminuir o tempo para a obtenção de cultivares resistentes a estas doenças. Com isto 
está atividade tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para a seleção de fontes de resistência a MF e 
PR do maracujazeiro em condições de casa de vegetação. Nesta atividade, serão testados três fontes de inóculo e três 
métodos de inoculação com e sem ferimento das raízes ou caule para cada patógeno, em casa de vegetação conforme 
a seguir: Serão utilizadas as seguintes fontes de inóculo para a inoculação via sistema radicular: suspensão de 
macroconídios obtidos de colônias crescidas em placas de Petri contendo meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA); 
estruturas de Fop e Fs produzida em substrato milho areia lavada. Já para inoculação do caule será utilizado discos de 
micélio de culturas crescidas em placas de Petri contendo meio de cultura BDA. As inoculações serão realizadas em 
raízes ou caule com ou sem ferimento.Para a inoculação no sistema radicular duas formas serão utilizadas conforme a 
seguir: a - será realizada a imersão de raízes, por 1 hora, em uma suspensão de 106 conídios; e deposição de 30 
gramas do inóculo crescido em areia-milho na concentração de 107UFC. ml-1 na base de cada planta, no momento do 
plantio das mudas. Para inoculação no caule um disco do crescimento dos isolados de Fop e Fs serão colocados no 
caule das plantas há uma altura de 2 cm do solo. Para todas as fontes de inóculo e métodos de inoculação as raízes e 
caules serão utilizadas com e sem ferimento. As raízes serão cortadas a 2 cm de suas extremidades e no caule será 
realizado um ferimento de 2 mm no local da deposição do disco de crescimento dos patógenos. Os experimentos serão 
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conduzidos independentemente para cada patógeno.Serão utilizados os acessos suscetíveis a Fop e Fs. As sementes 
destes acessos serão semeadas em bandejas contendo vermiculita e na fase de três folhas proceder-se-á a inoculação 
com Fop e Fs. Após a inoculação, as mudas serão plantadas em vasos (20 cm de diâmetro x 15 cm de altura) 
contendo solo esterilizado. Serão utilizadas 20 plantas por tratamento, estas plantas serão avaliadas diariamente 
quanto ao surgimento dos sintomas típicos das doenças. Nas plantas com sintomas, será feito o re-isolamento de cada 
fungo com objetivo de comprovar a etiologia da doença, seguindo os postulados de Koch.A partir do 3º dia após 
inoculação (DAI) avaliar-se-á as plântulas diariamente, registrando-se a ocorrência de murcha ou morte. Para cada 
interação entre tipo de inóculo x método de inoculação x ferimento ou não, calcular-se-á o percentual de plantas mortas 
a cada dia e a área abaixo da curva de progresso da doença - AACPD. Os tratamentos serão comparados quanto a 
AACPD e o tratamento escolhido será aquele que estatisticamente terá o maior valor da AACPD.Também nesta 
atividade serão testados a patogenicidade eagressividade de grupos de isolados selecionados com base nos estudos 
de diversidade genética (atividade 4.11), para tanto serão escolhidos 4 representantes de cada grupo formado dentro 
de Fop e Fs, definidos com o auxilio de técnicas moleculares. Estes isolados serão individualmente inoculados 
(utilizando metodologia selecionada a partir do experimento anterior) em10 acessos de P. edulis. Plantas dos acessos 
em campo serão identificadas e clonadas por meio de estacas. Serão utilizadas 10 estacas por acesso, plantadas em 
solo estéril e mantidas em casa de vegetação. Após o desenvolvimento das mudas, proceder-se-á a inoculação e para 
cada acesso será registrado o início do aparecimento dos sintomas (murcha das folhas) e morte completa das plantas. 
O experimento será conduzido até morte de 80% dos acessos suscetíveis. Serão considerados isolados mais 
agressivos àqueles que causarem maior percentagem de plantas mortas em menor tempo. Estes isolados 
selecionados como mais agressivos serão utilizados nos ensaios de seleção de material resistente a murcha de 
fusarium e podridão radicular. 
 
 
4.2. Avaliação de resistência de espécies silvestres, comerciais e populações segregantes à fusariose em 
condição controladas – Fernando Haddad 
Descrição: Dentre os fatores que limitam a expansão e pleno desenvolvimento da cultura do maracujazeiro está a 
ocorrência de doenças que é crescente, visto que na maioria das propriedades boas práticas agrícolas e tratos 
culturais recomendados à passicultura não são adotados. Notadamente a murcha e a podridão de colo e raízes são as 
principais doenças da cultura e até o presente momento não tem nenhum controle efetivo acarretando em grandes 
perdas para os produtores de maracujá. Não há controle curativo para essa doença e as principais medidas são 
preventivas, mas não eliminam o patógeno se este já estiver no solo, sendo que no contexto da sustentabilidade, ouso 
de cultivares resistentes é reconhecida como o mais prático e eficiente, principalmente para o controle de doenças 
causadas por fungos habitantes de solo. Na literatura existem diversos relatos de autores que buscaram resistência a 
essa doença, sem sucesso. O maracujazeiro é uma cultura com alta diversidade genética no Brasil e é amplamente 
cultivado no Brasil, Equador, Colômbia, Peru, África do Sul e Austrália. No Brasil, as espécies com maior exploração 
comercial são: Passiflora edulis Sims (maracujá amarelo ou azedo e o roxo) e Passiflora alata Curtis (maracujá doce). 
Considerando a grande variabilidade genética a ser explorada dentro do gênero Passiflora, aliada a grande variação 
em resistência para a fusariose entre as espécies desse gênero, esta atividade tem por objetivo selecionar genótipos 
que apresentem resistência a F. oxysporum f. sp. Passiflorae (Fop) e F. solani (Fs). Para tanto serão testados quanto a 
resistência a estes fungos 197 acessos de Passiflora spp. Será utilizado para a inoculação destes acessos, a 
metodologia selecionada na atividade anterior. Os materiais selecionados serão cruzados com materiais comerciais e a 
progênies geradas serão desafiadas com isolados de Fop e Fs mais agressivos selecionados na atividade anterior. 
Esta seleção precoce tem a finalidade também de diminuir o número de genótipos que irão para o campo. Após a 
seleção de genótipos resistentes a Fop e Fs, em casa-de-vegetação, estes serão clonados e levados para campos 
infestados com os patógenos para confirmação da resistência. 
 
4.3. Avaliação da resistência de espécies silvestres e comerciais e populações segregantes a doenças da parte 
aérea em condições controladas – José Ricardo Peixoto / Fábio Gelape Faleiro 
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Descrição: Metodologias de inoculação artificial desenvolvidas e otimizadas neste PA serão utilizadas nesta atividade 
para o screening de acessos do germoplasma e também populações segregantes geradas pelos programas de 
melhoramento genético. Nesta atividade será possível a seleção de genitores para a base de cruzamentos dos 
programas de melhoramento genético, bem como seleção de matrizes em diferentes ciclos de seleção e recombinação 
visando aumentar o número de genes favoráveis para resistência a doenças. 
 
4.4. Avaliação da resistência de acessos de maracujazeiro azedo a doenças foliares e de fruto em condições de 
campo. – Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Nesta atividade serão avaliados 70 acessos de maracujazeiro azedoquanto às doenças foliares e do fruto 
em condições de campo. As principais doenças que serão avaliadas serão virose nas folhas e frutos, bacteriose nas 
folhas e verrugosee antracnose nas folhas e frutos. Serão avaliadas 10 plantas por acesso, utilizando uma escala de 
notas para severidade de doenças nas folhas e frutos (Neves et al., 2010). O objetivo final dessa atividade é identificar 
acessos promissores para uso no programa de melhoramento genético visa seleção recorrente e/ou obtenção de 
híbridos. 
 
4.5. Reação de espécies silvestres e comerciais quanto ao comportamento à infecção pelo CABMV por meio de 
inoculação mecânica e por vetores – Carlos Bernard M. Cerqueira-Silva 
Descrição: O avanço na caracterização e seleção de germoplasma útil para o melhoramento de acessos comerciais de 
maracujazeiro, objetivando resistência ao CABMV, perpassa o uso conjunto de índices de doença, que permitam 
mensurar de forma mais eficiente os sintomas da virose. Nesse contexto comparações entre diferentes estratégias de 
mensuração de sintomas tem sido considerada em recentes trabalhos envolvendo esse patossistema. Nesta atividade, 
objetiva-se caracterizar a reação de passifloras comerciais e silvestre quanto a resistência/tolerância ao CABMV. Para 
tanto, acessos de maracujazeiro que compõem o banco de germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
serão postos para germinar e as plântulas obtidas desafiadas com isolados virais obtidos nas próprias áreas de cultivo 
da Embrapa. Será utilizado um total de 10 plântulas por acesso, sendo avaliada uma média de 25 acessos por vez. As 
mudas serão cultivadas em vasos plásticos, contendo substrato devidamente adubado e mantidas sob condições de 
casa de vegetação por um período total de aproximadamente 135 dias. Decorridos 45, 60 e 75 dias após a germinação 
das plântulas, folhas desses indivíduos serão mecanicamente inoculadas. Posteriormente, após 30, 60 e 90 dias da 
primeira inoculação as plantas serão avaliadas quanto ao grau de resistência ao vírus. Para as avaliações dos 
sintomas, todas as folhas de cada plântula serão classificadas de acordo a escala de notas (EN) desenvolvida por 
Novaes e Rezende (1999) e adaptada por Nascimento (2003). As notas obtidas com a escala serão utilizadas para 
calcular o índice de doença foliar global (IDFG) (Cerqueira-Silva et al., 2008; Cerqueira-Silva, 2012). As avaliações do 
gradiente de resistência das plântulas em relação ao CABMV serão realizadas mediante teste de análise de variância 
seguida de teste de agrupamento univariado (comparação de médias por meio do teste Scott-Knott). A partir do 
conhecimento a ser gerado, em relação ao patossistema ‘maracujazeiro vs endurecimento dos frutos’, tem-se como 
principais resultados esperados a caracterização da reação de maracujazeiros comerciais (P. edulis) e silvestres frente 
a ação do CABMV, bem como a seleção de acessos potencialmente uteis para cruzamentos dirigidos visando geração 
de híbridos intra e interespecíficos com maior nível de resistência a virose do endurecimento dos frutos. 
 
4.6. Avaliação da resistência de espécies silvestres e comerciais, híbridos interespecíficos e populações 
segregantes a viroses em condições controladas e a campo – José Ribamar Nazareno dos Anjos 
Descrição: Espécies silvestres, híbridos interespecíficos e populações segregantes oriundas do trabalho de 
melhoramento genético, principalmente populações RC4, RC5 e RC6 do cruzamento intra-específicoP. edulis e P. 
setacea e P. edulis e P.  caerulea (obtidas na fase II do projeto) serão avaliadas com base em inoculações artificiais em 
condições controladas e também em condições de campo. 
 
4.7. Avaliação taxonômica de vírus de espécies silvestres e comerciais baseada em análises de seqüência – 
Marilia Santos Silva 



 29

Descrição: Os avanços recentes em genômica comparativa criaram uma oportunidade sem precedentes para se 
começar a abordar a evolução e taxonomia dos vírus partindo-se das análises de sequência e de estrutura molecular. 
Considerando as várias espécies silvestres de maracujá, os diferentes tipos de sintomas e os diferentes tipos de danos 
causados por viroses, uma investigação mais detalhada da taxonomia de virus foi iniciada na fase II do projeto. Nesta 
fase III, tal investigação será refinada e aprofundada, envolvendo vírus isolados a partir de espécies silvestres e 
também de populações segregantes de P. edulis. 
 
4.8. Caracterização molecular de isolados de Potyvirus na Bahia, visando ao conhecimento da espécie ou 
espécies de vírus causadores de endurecimento dos frutos do maracujazeiro no Estado – Cristiane de Jesus 
Barbosa/Emanuel Felipe Medeiros de Abreu 
Descrição: O endurecimento dos frutos é uma das doenças mais importantes da cultura do maracujazeiro (Passiflora 
spp.) (Rezende, 1994). Essa enfermidade causa diminuição e deformação dos frutos e mosaico foliar. As plantas 
afetadas têm a produtividade e a vida útil diminuídas (Kitajima & Rezende, 2001).  A doença vinha sendo atribuída ao 
Passionfruit woodiness virus (PWV) família Potyviridae, gênero Potyvirus que foi descrito como agente causal na 
Austrália, em 1901 (Shukla & Ward, 1988). Mais tarde, observou-se outra espécie de vírus causando o endurecimento 
de frutos na África do Sul, denominado de South African Passiflora virus (SAPV) (Shukla & Ward, 1988) que, 
posteriormente foi considerado como uma estirpe do Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) (Sithole-Niang et al., 
1996). A etiologia do endurecimento dos frutos do maracujazeiro ficou, então, associada ao PWV ou CABMV (Van 
Regenmortel et al., 2000), ambas do gênero Potyvirus. No Brasil, o endurecimento dos frutos está presente nas 
principais regiões produtoras da Bahia (Chagas et al., 1981), Ceará (Lima et al., 1985), Minas Gerais (Costa, 1996), 
São Paulo (Chagas et al., 1992), sempre associado ao PWV, por meio de métodos de diagnose biológicos e de 
sorologia.  Mais recentemente, estudos têm indicado ser o CABMV o vírus prevalente como causador do 
endurecimento dos frutos no Brasil (Nascimento et al., 2004). Entretanto, considerando-se que nestes estudos foram 
avaliados somente isolados da Paraíba, Pernambuco e Sergipe, faz-se necessário um estudo adicional para verificar 
qual ou quais espécies de vírus causam a doença na Bahia. Vale ainda ressaltar, que no Estado o cultivo de maracujá 
ocorre em diferentes ecossistemas, o que poderia influir na diversidade do agente, ou agentes causal presentes. Nessa 
atividade serão avaliados isolados de vírus causando endurecimento dos frutos no maracujazeiro, coletados em 
amostras foliares de plantas com sintomas da doença, identificadas em lavouras de diferentes regiões da Bahia. As 
amostras foliares de plantas de maracujá-amarelo, com sintomas de endurecimento dos frutos, serão coletadas no 
Recôncavo Sul, Litoral Norte, Sudoeste, Vale do Jiquiriça, Chapada Diamantina, Vale do São Francisco e Oeste do 
Estado. Parte das amostras de cada planta será utilizada para a inoculação de plântulas de maracujá-amarelo em 
telado. A outra parte será armazenada a -80 ºC em ultrafreezer no Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura. Amostras foliares de maracujá amarelo que foram inoculadas com os diferentes isolado coletados em 
campo serão e/ou as armazenadas, serão a fonte para a purificação do RNA total visando a caracterização molecular 
dos isolados. A extração do RNA total será realizada utilizando o método do Brazol, seguida pelas reações do RT-PCR. 
Para a síntese do cDNA viral, se utilizará o Kit Reverse Transcription-(INVITROGEN) e para as reações de PCR, o Kit 
Real Taq. Polimerase (RBC) com os oligonucleotídeos específicos para amplificação do CABMV e do PWV. Na PCR, 
as amostras de cDNA serão submetidas a 40 ciclos de amplificação, consistindo de desnaturação (94ºC), anelamento 
(50ºC) e extensão (72°C). Os produtos da PCR serão analisados em géis de agarose 1,0%, preparados em tampão 
TBE, pH 8,0. Os produtos da RT-PCR serão clonados utilizando-se o kit "pGEM-T-Easy Vector System" (Promega), 
conforme as instruções do fabricante. Os plasmídeos serão transferidos para Escherichia coli, utilizando-se o método 
do choque térmico (Sambrook et al., 1989) e os clones contendo plasmídeos recombinantes foram selecionados por 
meio de incubação em meio LB com ampicilina, IPTG e XGal, a 37 ºC por 12 h. O DNA plasmidial desses clones foi 
isolado utilizando-se o método da lise alcalina (Sambrook et al., 1989) e clivado com a enzima EcoR I para confirmação 
da presença do fragmento viral. As sequênciasobtidas serão sequenciadas e comparadas com sequências de potyvírus 
disponíveis no GenBank para construção de árvores filogenéticas, utilizando-se o programa específicos.Espera-se 
conhecer as espécies ou espécie de vírus que causa o endurecimento de frutos na Bahia, além da diversidade 
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molecular da espécie prevalente no Estado.  Estas informações poderão ser utilizadas nas atividades relacionadas 
aoscreening de acessos e populações segregantes obtidas nos programas de melhoramento genético. 
 
4.9. Avaliação da resistência de variedades e híbridos de maracujazeiro a nematóides em diferentes sistemas 
de produção – Alexandre Moura Cintra Goulart 
Descrição: Na fase II foi realizado um levantamento da ocorrência e distribuição de nematóides fitoparasitas no DF e 
entorno nos plantios comerciais, onde amostras de solo foram coletadas e analisadas verificando-se dessa forma a 
evidência desses patógenos destrutivos à cultura. Foi realizado também na fase II a avaliação de espécies silvestre 
quanto a resistência a nematóides em condições controladas. Na fase III, a ênfase será a avaliação da ocorrência de 
nematoides em diferentes sistemas de produção, entre eles, sistemas orgânicos, em plantios adensados, em pérgulas 
e em ambientes protegidos. 
 
4.10. Estudos histológicos de plantas resistentes e suscetíveis ao CABMV – Kelly Regina Batista Leite/ Lazaro 
Benedito da Silva/ Cristiane de Jesus Barbosa 
Descrição:A histologia da interaçãopatógeno-hospedeiro permite estudar o processo de infecção, esclarecendo os 
eventos dos tecidos do hospedeiro que evidenciem possíveis mecanismosestruturais de resistência (Diener, l955). 
Diante da ausência de conhecimentos a respeito dos mecanismos estruturais da resistência de acessos de 
maracujazeiro ao CABMV e da patogênese nesta interação, se propõe nesta atividade estudar o processo de infecção 
no patossistema CABMVe maracujazeiro, através de técnicas histológicas e comparando-se a cultivar resistente com a 
suscetível, visando detectar diferenças estruturais entreelas, as quais podem estar relacionadas com a resistência. 
Serão selecionados com base nas atividades anteriores, acessos, híbridos e variedades considerados como altamente 
susceptíveis, moderadamente resistentes e altamente resistentes em relação à reação ao CABMV. Todos os acessos 
selecionados para este estudo serão fotografados e serão feitas observações relacionadas às condições botânicas e 
morfológicas. Far-se-á também os procedimentos habituais, envolvendo coleta, prensagem, secagem e confecções de 
exsicatas destasplantas. Para o estudo anatômico serão consideradas como amostras folhas e ramos das plantas 
selecionadas. As amostras coletadas serão fixados em FAA 70% e posteriormente transferidos para álcool 70%. A 
partir do material fixado, serão feitas secções transversais nas regiões apical, mediana e basal dos órgãos vegetativos 
folha e caule pertencentes aos diferentes tratamentos. A análise anatômica será realizada nos órgãos vegetativos, a 
partir de seções transversais feitas, preferencialmente, à mão livre com auxílio de lâmina de barbear que 
posteriormente serão clarificadas com hipoclorito de sódio a 50%; ou os órgãos serão submetidos à desidratação em 
série etílica e incluídos em historresina (2-hidroxietil-metacrilato). O material incluído será seccionado em micrótomo 
rotativo e os cortes corados com safranina e azul de astra e montados em gelatina glicerinada ou as seções 
anatômicas serão submetidas à coloração com azul de toluidina a 5% e montadas lâminas semi-permanentes e 
permanentes com gelatina glicerinada e Entellan, respectivamente para as técnicas de corte à mão livre ou com 
micrótomo rotativo. A observação das lâminas, em ambos os casos, será feita sob microscopia óptica e 
fotomicrografadas no Laboratório de Anatomia Vegetal e Identificação de Madeiras (LAVIM) do Instituto de Biologia da 
UFBA. Após a confecção das lâminas, as seções serão analisadas, interpretadas, fotomicrografadas e/ou desenhadas 
para documentação dos resultados. Todo o estudo anatômico será desenvolvido preferencialmente utilizando-se as 
dependências, equipamentos e reagentes do LAVIM (Laboratório de Anatomia Vegetal e Identificação de Madeiras) do 
Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Espera-se caracterizar a anatomia de órgãos 
vegetativos folha e caule de acessos de maracujá resistentes e suscetíveis ao CABMV, visando identificar os padrões 
anatômicos que possam servir de referência à seleçãode novos acessos para a resistência a estes patógenos e/ou 
venham a explicar a natureza da resistênciae suscetibilidade observadas em acessos já selecionados. 
 
4.11. Definição de grupos de diversidade de Fusarium oxysporum f. passiflorae e Fusarium solani com uso de 
técnicas moleculares em pólos de produção na Bahia – Eder Jorge de Oliveira / Carlos Ivan Aguilar Vildoso 
Descrição:As pesquisas com Fusarium spp.são incipientes e não tem permitido conhecer a natureza biológica dessa 
espécie em particular.Um estudo da dispersão e da variabilidade dessas espécies torna-se essencial e estratégica para 
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orientar ações do programa de melhoramento genético visando selecionar e desenvolver híbridos resistentes a essas 
doenças. Nesta atividade, serão caracterizados 150 isolados de culturas monospóricas, sendo 100 isolados de 
Fusariumoxysporum f. sp. passiflorae e 50 isolados de Fusariumsolanicom base na técnica de PCR-RFLP. Para 
obtenção de massa micelial e subsequente extração do DNA fúngico, os isolados serão repicados e incubados em 
meio líquido BD, contendo batata (200g) e dextrose (20g), a 25ºC. Os materiais serão mantidos sob agitação contínua, 
com período dependente do crescimento de cada isolado. Decorrido esse tempo, a massa micelial de cada isolado 
será filtrada e congelada em nitrogênio liquido para a extração do DNA. A extração do DNA dos 100 isolados de F. 
oxysporum f. sp. passiflorae e 50 de Fusariumsolani será realizada pelo método CTAB (brometo de 
centiltrimetilâmonio), descrito por Zolan & Pukilla (1986). A quantificação do DNA será realizada após eletroforese (3 
v.cm-1) em géis de agarose a 1,0% (p/v) contendo brometo de etídeo (1,0 µg/mL). Os dados da quantificação serão 
obtidos após comparação visual com uma série de concentrações conhecidas de DNA (20, 40, 60, 80 e 100 ng) do 
fago Lambda (Invitrogen). Em seguida o DNA será diluído para concentração de 50ng.uL-1.Loci de 24 genes de 
patogenicidade de Fusarium relacionados aquinases, subunidades da proteína G, síntese de quitina, GTPases, 
glucanosiltransferase, fatores de transcrição, proteínas secretoras, catalases e repressores de transcrição serão 
amplificados por PCR, utilizando iniciadores específicos. A reação de amplificação será desenvolvida em um volume 
total de 25 µl contendo 10 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM de KCl, 0,1 mM de dNTPs, 0,45 mM de MgCl2, 0,05 µM de 
cada primer, 1,25 unidades de Taq DNA polimerase e 20 ng de DNA. As amplificações serão realizadas em 
termocicladorAppliedBiosystems (Veriti) utilizando as seguintes condições: desnaturação inicial de 5 min a 94°C, 35 
ciclos repetidos de 1 min a 94°C, 1 min a Ta (dependente de cada loci), 1 min a 72ºC e 4 min a 72°C para extensão 
final. O resultado das reações de PCR será verificado em gel de agarose 2,0% contendo tampão TBE 1X (50 mM de 
Tris, 50 mM de ácido bórico, 2,5 mM de EDTA, pH 8,3), corado com brometo de etídio e fotografado sob incidência de 
luz ultravioleta. As enzimas de restrição utilizadas serão TaqI, HinfI, RsaI, HhaI e HaeI. Alíquotas de 10 µl de cada 
reação de PCR serão utilizadas para a clivagem com as enzimas de restrição durante três horas a 37ºC, de acordo 
com protocolo específico do fabricante. O produto de clivagem será verificado em gel de agarose 1,5% contendo 
tampão TBE 1X, corado com brometo de etídio e fotografado sob incidência de luz ultravioleta. Os fragmentos 
polimórficos gerados pelas enzimas de restrição serão utilizados para a construção de uma matriz binária contendo 
presença (1) ou ausência (0) de banda para cada isolado.O polimorfismo nos genes identificados por PCR-RFLP será 
utilizado para agrupamento dos isolados de FOP e FS, utilizando o índice de Calinski & Harabasz (1974). Os estudos 
destes patógenos trarão grandes contribuições para entendimento da distribuição da variabilidade genética destes 
fungos. Abre também a perspectiva de estudos voltada ao estabelecimento da agressividade de alguns isolados que 
poderão ser utilizado nas atividades relacionadas ao screening de acessos e à seleção de populações segregantes 
obtidas nos programas de melhoramento genético. 
 
4.12.Otimização de metodologias de inoculação artificial e avaliação de doenças de parte aérea em condições 
controladas – Angelo Aparecido Barbosa Sussel 
Descrição: Durante a fase II, metodologias de inoculação artificial de CABMV e Xanthomonas axonopodespv. 
passifloraeforam utilizadas para complementar avaliações de resistência do maracujazeiro realizadas a campo. Nesta 
fase III tais metologias serão otimizadas para aumentar a precisão e acurácia das avaliações. Metodologias de 
inoculação artificial de Colletotrichum gloeosporioidese Cladosporium herbarumtambém serão otimizadas. O trabalho 
de otimização vai envolver a obtenção de fonte de inóculo em meio de cultivo, ajustes de concentação de inóculo, 
idade da planta e período de avaliação pós-inoculação. Condições de temperatura e umidade relativa para o 
desenvolvimento das infecções em condições controladas também serão ajustadas. 
 
4.13. Utilização de indutores de resistência para o manejo do vírus do endurecimento dos frutos e outras 
doenças foliares do maracujazeiro, em híbridos e variedades melhoradas – Raul Castro Carriello Rosa 
Descrição: As práticas de manejo até então conhecidas para minimizarem os problemas com viroses, fusarioses e 
demais doenças foliares no maracujazeiro consistem principalmente na qualidade da muda e o manejo da cultura no 
campo. Assim, são poucos os relatos na literatura de aspectos relacionados ao controle alternativo, em que as opções 
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de manejo fitossanitário são compatíveis com a qualidade ambiental. Esta atividade está pautada em avaliações de 
caldas oriundas de extratos vegetais possuidores de substâncias bioativas, capazes de atuarem como indutores de 
resistência às doenças em plantas e biofermentos como alternativa à promoção do crescimento vegetal. Os 
experimentos serão conduzidos em áreas com histórico de infestação referente à fusariose e na fazendinha orgânica, 
ambas na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. Serão avaliados dois extratos vegetais (associação de Quillaja 
saponaria, Yuccaschidigera e Tageteserecta – marca comercial Tequil® e extrato de levedura associado a algas 
castanhas – marca comercial Tequil 4®) fornecidos pela empresa Fertenia Itália que possuem certificados para 
utilização em agricultura biológica na Itália associados ou não a um extrato de proteína hidrolisada com melaço 
liofilizado fermentado na presença de vermicomposto (relação 10:1 v/v), consistindo em um experimento fatorial 2 x 2 + 
1 testemunha com quatro repetições. As aplicações serão realizadas por meio de pulverizações foliares com intervalos 
quinzenais associadas a uma aplicação mensal no solo, as dosagens e forma de aplicação seguirão asrecomendações 
do fabricante. As parcelas consistirão de plantas de maracujazeiro BRS Gigante Amarelo clonadas, em campo, e 
compostas por três linhas de seis plantas, sendo considerada útil a linha central. Os tratos culturais serão conduzidos 
através do sistema orgânico e será avaliada a incidência de doenças foliares e radiculares, além do desempenho 
agronômico: massa do fruto, produtividade e qualidade físico-química das frutas. 
 
4.14. Identificação de biomarcadores de resistência ao CABMV em maracujazeiros – Frederico de Medeiros 
Rodrigues 
Descrição: O programa de melhoramento genético do maracujazeiro da Embrapa tem buscado a seleção de acessos 
resistentes a este patógeno, que é transmitido por afídeos vetores e não possui um manejo eficiente (Kitajima & 
Rezende, 2001). Nesse sentido, a identificação do perfil químico dos compostos orgânicos voláteis (COV) emitidos por 
acessos resistentes ao CABMV pode auxiliar na seleção de novos acessos resistentes.Para extração desses COV da 
planta pode ser utilizada a técnica de microextração em fase sólida (SPME), uma técnica relativamente recente que 
utiliza uma única etapa para extração, purificação e enriquecimento dos analitos, na qual uma fibra de sílica coberta de 
uma fina camada de fase estacionária é utilizada para extrair os analitos de uma amostra aquosa, sólida ou gasosa. 
Após a extração, a fibra é diretamente introduzida no sistema de análise, onde os analitos são dessorvidos 
termicamente e analisados (Pawliszyn, 1997). Esta técnica é bastante utilizada para a extração de COV em diversas 
matrizes, já tendo sido utilizada, por exemplo, para análise destes compostos em pimenta (Sousa et al., 2006) e  
metabólitos secundários liberados por frutos de laranja coletados em plantas com sintomas do HLB (Baldwin et al., 
2010). A separação dos COVs extraídos ocorre através da cromatografia, uma técnica de separação para análise de 
amostras cujas quantidades chegam a ordem de 10-9 gramas de compostos voláteis. Por meio desta análise podem-se 
obter informações sobre o número de componentes na amostra, suas concentrações relativas, seus pesos moleculares 
e graus de polaridade (Lanças, 1993). A identificação dos compostos ocorre por comparação dos tempos de retenção 
dos mesmos e comparação com resultados descritos na literatura e pela espectrometria de massas, a qual consiste na 
ionização/fragmentação dos compostos que foram previamente separados pelo cromatógrafo seguida da detecção dos 
fragmentos gerados. Os sinais obtidos pelo detector são comparados com um banco de dados existente no 
equipamento, utilizado para identificação do composto químico. Nessa atividade, serão Identificados os compostos 
orgânicos voláteis (COV) liberados pelos acessos, variedades ou híbridos do maracujazeiro que sejam resistentes ou 
suscetíveis ao CABMV, que possam ser utilizados como biomarcadores dessa resistência ou suscetibilidade. Os COV 
serão extraídos utilizando a técnica de microextração em fase sólida (SPME) e a identificação dos compostos será 
realizada utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). Através de análise 
estatística multivariada serão identificados biomarcadores de resistência e suscetibilidade ao CABMV. Espera-se 
caracterizar o perfil de compostos orgânicos voláteis de acessos de maracujá resistentes e suscetíveis ao CABMV, 
visando identificar os padrões fitoquímicos que possam servir de referência à seleção de novos acessos, variedades e 
híbridosque apresentem resistência a este patógeno e/ou venham a explicar a natureza da resistência e suscetibilidade 
observadas em acessos já selecionados. 
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PLANO DE AÇÃO 5 
Pré-melhoramento do maracujazeiro 
Pesquisador responsável: Fábio Gelape Faleiro 

Descrição 
As atividades de pré-melhoramento, envolvendo o conhecimento de genes potencialmente úteis de espécies silvestres 
e sua incorporação em variedades com características comerciais, são de grande importância para subsidiar a 
utilização prática dos recursos genéticos e ampliar a base genética dos programas de melhoramento (Faleiro et al., 
2011). No caso do maracujazeiro (Passiflora spp.), a importância das atividades de pré-melhoramento é ainda maior, 
considerando a exploração diversificada do maracujá na produção de polpa para sucos (maracujazeiro azedo), de 
frutos para consumo in natura (maracujazeiro doce) e de plantas com potencialidade ornamental, funcional e medicinal. 
Neste plano de ação, as espécies silvestres potencialmente úteis analisadas na fase I e II do projeto (Faleiro et al., 
2008b) serão utilizadas em hibridações intra-específicas com variedades comerciais e outras espécies silvestres com o 
objetivo de ampliar a base genética do programa de melhoramento genético do maracujazeiro-azedo e doce e também 
para desenvolver híbridos intra-específicos com potencial comercial como porta-enxertos, como plantas ornamentais 
ou produtoras de frutos, folhas, óleos com potencial funcional ou medicinal. 

Atividades 
5.1. Estudo da biologia floral e viabilidade polínica em plantas de maracujazeiro com potencial de uso em 
programas de melhoramento genético – Taliane Leila Soares 
Descrição: Informações sobre biologia floral e viabilidade polínica das passifloras silvestres são fundamentais para 
trabalhos de biologia reprodutiva e melhoramento genético, pois permitem obter maior sucesso nos cruzamentos 
controlados que tem como objetivo gerar novos híbridos com características de interesse agronômico e ornamental. 
Espécies silvestres e comerciais de maracujazeiro serão avaliadas quanto à biologia reprodutiva por meio de dados de 
fertilização de grãos de pólen in vitro e in vivo, análise histoquímica, receptividade estigmática e frutificação via 
autopolinização, polinização cruzada e polinização interespecífica. Esta atividade será realizada com propósito de 
investigar os mecanismos de autoincompatibilidade no subgênero de Passiflora e que dificulta a obtenção de híbridos 
com potencial agronômico e ornamental, bem como selecionar possíveis parentais masculinos em programas de 
melhoramento.As espécies estudadas serão P. edmundoi, P. galbana, P. cincinnata, P. suberosa, P. morifolia, P. 
racemosa, P. edulis e P. gibertii. O pólen será coletado na antese. A germinação de pólen in vitro será em meio de 
cultura contendo 0,03% de Ca(NO3).4H2O, 0,02% de Mg(SO4) . 7H2O, 0,01% de KNO3, 0,01% de H3BO3, 15% de 
sacarose, solidificado com 0,8% de ágar e pH ajustado para 7,0. A análise histoquímica dos grãos de pólen será feita 
com dois corantes o lugol e TTC (2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólio). Para a observação da germinação in vivo do pólen 
e o desenvolvimento do tubo polínico sobre o estigma e pistilo será realizada conforme descrição (Dafni, 1992). A 
receptividade estigmática será realizada seguindo a metodologia proposta por (Zeisler, 1938). A frutificação será 
acompanhada via autopolinização, polinização cruzada e polinização interespecífica, provenientes dessas oito 
espécies de maracujazeiro. Espera-se ao final da proposta elucidar alguns mecanismos de autoincompatibilidade no 
subgênero de Passiflora e identificar possíveis genitores masculinos para futuros cruzamentos com finalidade de gerar 
novos híbridos com características de interesse agronômico e ornamental. 
 
5.2. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro para ampliar a base genética do 
programa de melhoramento do maracujazeiro-azedo e doce visando à resistência a doenças – Marcelo Fideles 
Braga 
Descrição:Vários híbridos inter-específicos de maracujazeiro foram obtidos com sucesso nas fase I e II do projeto. As 
espécies P. setacea, P. coccinea, P. caerulea, P. glandulosa, P. mucronata e P.galbana cruzam muito bem com P. 
edulis (maracujazeiro-azedo comercial) e com P. alata (maracujazeiro doce comercial) produzindo frutos com sementes 
férteis. Híbridos envolvendo três ou mais espécies foram obtidos com o objetivo de piramidar diferentes genes de 
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resistência a doenças, sendo exemplos o híbrido P. coccinea X P. setacea X P. edulis e o híbrido P. setacea X P. 
coccinea X P. mucronata X P. edulis. Esses híbridos, entre outros, comoP. laurifolia x P. nitida;P. caerulea x P. 
amethystina; P. glandulosa x P. galbana; P. coccinea x P. actinia; P. glandulosa x P. edulis f. flavicarpa GA2; P. 
sidaefolia x P. actinia; P. galbana x P. actinea; F1(P. coccinea x P. setacea)x P. coccinea;F1(P. coccinea x P. setacea) 
x P. mucronata; P. eichleriana x P. gibertii; P. galbana x P. edulis f. flavicarpa GA2; P. glandulosa x P. edulis 
eduliscinza TO; P.  glandulosa  x P. sidaefolia; P. coccinea x P. setaceaforam caracterizados quanto ao potencial como 
fontes de resistência a doenças. Na fase III, os híbridos obtidos e caracterizados na fase II serão utilizados na base de 
cruzamentos e novos híbridos interespecíficos serão obtidos e caracterizados visando à ampliação da base genética do 
programa de melhoramento do maracujazeiro azedo e doce. 
 
5.3. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos visando ampliar a base genética do programa de 
melhoramento do maracujazeiro-azedo e doce visando à melhoria da qualidade físico-química de frutos – Ana 
Maria Costa 
Descrição: Os híbridos interespecíficos obtidos nas fases I e II do projeto, bem como novos híbridos a serem obtidos na 
fase III serão avaliados quanto aos aspectos físico-químicos com foco nos parâmetros de aceitação dos frutos para 
consumo “in natura” e uso industrial. Far-se-á também a determinação da composição centesimal incluindo a 
composição mineral da polpa e casca. Os critérios como tamanho, cor, rendimento de polpa, casca e sementes, acidez 
e teor de açucares (sólidos totais) serão considerados para a seleção dos híbridos com maior potencial. 
 
5.4. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro-azedo visando resistência à 
fusariose e tolerância à seca – Francisco Pinheiro Araújo 
Descrição: Os híbridos interespecíficos obtidos nas fase I e II do projeto, bem como novos híbridos a serem obtidos na 
fase III serão avaliados quanto à resistência à fusariose e à tolerância à seca, problemas sérios nas regiões produtoras 
no Nordeste, principalmente no Semi-Árido nordestino. 
 
5.5. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro com potencial ornamental – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Como resultado da fase I do projeto, foram lançados os híbridos BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e 
BRS Roseflora, os quais apresentam características interessantes para ornamentação de médias e grandes áreas, 
como parques, jardins, cercas, muros e pérgulas. A coloração base das flores destes híbridos é a vermelha e branca, 
herdadas das espécies silvestres P. coccinea e P. setacea, respectivamente. Na fase II foram analisadas novas 
espécies e híbridos para ampliar o espectro de cores (flores de coloração azulada, considerando a demanda de 
mercado prospectada pela Equipe da Embrapa Produtos e Mercado) e também demandas para ornamentação de 
interiores e pequenas áreas (maracujá ornamental em vasos). Na fase III, tais híbridos serão analisados em condições 
de campo, procurando-se acessos com flores de coloração azulada em combinação com produção de frutos com 
potencial para consumo in natura. Híbridos envolvendo o maracujá doce também serão analisados como plantas 
ornamentais.  
 
5.6. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos com potencial uso como porta-enxertos para o 
maracujazeiro-azedo – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Resultados obtidos nas fase I e II do projeto evidenciam o potencial de espécies silvestres e de híbridos 
inter-específicos para uso como porta-enxertos. P. nitida, P. setacea e P. cincinnata e híbridos inter-específicos 
utilizando tais espécies são alguns exemplos. Novos híbridos serão obtidos e caracterizados na fase III com ações 
envolvendo o banco de germoplasma da Embrapa Cerrados, Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical e Embrapa 
Semi-Árido. 
 
5.7. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos e espécies silvestres de maracujazeiro com 
potencial uso como plantas medicinais e aromáticas – Ana Maria Costa 
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Descrição:Os híbridos interespecíficos obtidos com sucesso nas fase I e II do projeto e novos híbridos a serem obtidos 
na fase III serão avaliados nesta atividade quanto ao potencial funcional/ medicinal com base nos parâmetros físico-
químicos e capacidade antioxidante, teores fenólicos, vitamina C e carotenóides da polpa e composição mineral e 
teores de fibras totais da polpa e casca. O conjunto das informações permitirá indicar o material com melhores 
propriedades para uso funcional para posterior desenvolvimento de cultivares. 
 
5.8. Confirmação da fecundação cruzada em hibridações inter-específicas com base em marcadores 
moleculares do DNA – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição:Marcadores moleculares do DNA foram utilizados com sucesso para a confirmação de hibridações inter-
específicas nas fase I e II do projeto. Esta atividade terá continuidade na fase III. Novos híbridos serão obtidos e 
confirmados via DNA no estágio de mudas. Os híbridos confirmados serão levados para o campo para a caracterização 
morfo-agronômica. 
 
5.9 Uso do método dos retrocruzamentos para recuperação de características comerciais de híbridos inter-
específicos– Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Na fase III, híbridos interespecíficos com características de interesse relacionadas à resistência a doenças e 
coloração avermelhada da polpa serão utilizados em programas de retrocruzamentos para transferir as características 
de interesse para o genoma recorrente de matrizes utilizadas na obtenção de híbridos comerciais de maracujazeiro 
azedo. Análises da recuperação do genoma recorrente serão realizadas com base em marcadores moleculares do 
DNA.  
 
 
PLANO DE AÇÃO 6 
Avaliação agronômica de espécies silvestres e híbridos inter-específicos como porta-enxertos de 
maracujazeiro-azedo visando a resistência a doenças causadas por patógenos do solo 
Pesquisador responsável: Dulândula Silva Miguel Wruck 

Descrição 
Nas fases I e II do projeto, foi verificado o potencial uso de espécies silvestres e híbridos inter específicos do 
maracujazeiro como porta-enxertos visando ao controle da morte precoce do maracujazeiro e de doenças causadas 
por fungos de solo. Estas doenças têm inviabilizado o agronegócio maracujá em muitas regiões, principalmente o 
nordeste brasileiro, onde as áreas de plantio estão muito infestadas. Na fase II, algumas espécies foram analisadas em 
condições de plantios comerciais. Resultados no Rio de Janeiro e regiões do Cerrado evidenciaram grande potencial 
de Passiflora alata e P. nítidacomo porta-enxertos. Na fase III, queremos validar este potencial em condições de cultivo 
comercial de outras regiões. Para isso, os materiais mais promissores (Passiflora alata,Passiflora nitida e os híbridos 
inter específicosP. setacea X P. coccinea e Passiflora setacea X P. edulis) entre outras serão utilizados como porta-
enxertos de híbridos comerciais de maracujazeiro azedo e analisadas em condições de campo infestado por patógenos 
causadores da fusariose e nematóides. 

Atividades 
6.1. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Rio de Janeiro – José Francisco Maldonado 
Descrição:Na fase II, um experimento foi instalado em área onde um pomar de maracujazeiros de 1,5 ha foi dizimado 
por doenças provocadas por patógenos de solo, no município de Italva, noroeste fluminense.A espécie P.alata-acesso 
Macaémostrou-se resistente a patógenos de solo, sendo que tal resultado, foi divulgado em dia de campo na TV sobre 
o uso da enxertia em maracujazeiro azedo. Na fase III, será dado continuidade a esse experimento, aumentando as 
informações sobre tempo de permanência das plantas no campo, avaliação de fatores bióticos e abióticos 
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responsáveis pela morte das plantas e também sobre características de produtividade e processamento industrial. 
Maiores informações são apresentadas no item material e métodos da proposta anexada.  
 
6.2. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Distrito Federal – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição:Na fase II, um experimento foi montado em área com histórico de ocorrência de fusariose no Distrito Federal. 
Materiais genéticos promissores, a exemplo de acesso de Passiflora nitida e os híbridos inter específicos P. setacea X 
P. coccinea e Passiflora setacea X P. edulis entre outros, estão sendo avaliados. Na fase III, além da continuidade 
desse experimento, um novo experimento será montado para avaliar outros híbridos promissores e técnicas 
alternativas de enxertia. 
 
6.3. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Mato Grosso – Dulândula Silva Miguel Wruck 
Descrição: Experimento será montado em área com histórico de ocorrência de fusariose no Mato Grosso. Materiais 
genéticos promissores selecionados na fase II do projeto e acessos locais serão avaliados como porta-enxertos. 
 
6.4. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Semi-Arido Nordestino– Francisco Pinheiro Araújo 
Descrição: Na fase II, acessos do Banco de Germoplasma da Embrapa Semi-Árido foram testadas em área com 
histórico de ocorrência de fusariose. Acessos promissores de P. cincinnata foram identificados e selecionados. Na fase 
III, tais acessos serão avaliados como porta-enxertos do maracujazeiro azedo. 
 
6.5. Seleção e avaliação de porta-enxerto de maracujazeiro para mitigação da fusariose no pólo de produção da 
Bahia– Eduardo Augusto Girardi 
Descrição: Na fase II do projeto, com a caracterização do banco de germoplasma de maracujá da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, foram identificados acessos promissores. Destes, foram obtidos 30 híbridos, dos quais foram 
selecionados dois híbridos de maracujazeiro azedo Passiflora edulis com alta produção de frutos de elevada qualidade 
e boa tolerância a doenças da parte aérea, porém não se sabe o comportamento destes quanto à fusariose. Além 
desses trabalhos, houve a avaliação de espécies silvestres de Passiflora com tolerância a doenças de solo, 
especialmente à fusariose. Assim, nessa atividade será avaliado o desempenho de dois híbridos de maracujazeiro 
azedo enxertados em três espécies silvestres no município de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. Os porta-
enxertos estudados serão P. gibertiii, P. alata e P. cincinnata, em combinação com os híbridos de P. edulisH09-30 e 
H09-22 e a variedade comercial FB-200, reconhecidamente suscetível à fusariose. Os materiais de P. edulis serão 
avaliados também enxertados em si mesmos. As mudas serão obtidas por enxertia hipocotiledonar, sendo cultivadas 
em recipientes em viveiro telado, e transplantadas em área com histórico de fusariose e outras doenças, em 
espaldeiras no espaçamento 3,0 x 2,0 m, com polinização artificial e irrigação por gotejamento. As variáveis a ser 
avaliadas incluem características morfoagronômicas, produção, qualidade de frutas e incidência e severidade de 
fusariose e doenças de parte aérea. O delineamento experimental será em esquema Fatorial 3 x 4 (variedades copa x 
espécies de porta-enxerto), com quatro repetições e dez plantas na parcela. O experimento será repetido em duas 
épocas do ano, sendo a primeira avaliação de janeiro a dezembro e a segunda avaliação de setembro a outubro, a 
partir da semeadura dos porta-enxertos. Ao final do projeto, espera-se recomendar híbridos superiores como variedade 
copa e o seu uso conjugado com porta-enxertos tolerantes a doenças de solo adaptados às condições de cultivo do 
Recôncavo da Bahia. 
 
6.6. Avaliações de experiências positivas no Rio de Janeiro e Mato Grosso com Passiflora alata como porta-
enxerto do maracujazeiro azedo em áreas com Fusarium oxysporum f.passiflorae e Fusarium solanino Cerrado 
do Planalto Central– Alexei de Campos Dianese 
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Descrição: Experimento será montado em área com histórico de ocorrência de fusariose na Embrapa Cerrados. 
Materiais genéticos utilizados com sucesso no Rio de Janeiro e Mato Grosso, além de acessos da mesma espécie 
provenientes do BAG Flor da Paixão serão utilizados no experimento, seguindo-se a metodologia utilizada na fase II do 
projeto. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 7 
Melhoramento genético do maracujazeiro-azedo 
Pesquisador responsável: Onildo Nunes de Jesus 

Descrição 
Nas fases I e II do projeto, populações de retrocruzamento foram obtidas utilizando como recorrente a Passiflora 
eduliscv. BRS Gigante Amarelo e como fontes de resistência a doenças as espécies silvestres P. setacea, P. coccinea, 
P. caerulea. Foram obtidas populações RC1, RC2 RC3 e RC4. Seleções de plantas resistentes a doenças (avaliação 
fenotípica a campo) e mais próximas do genitor recorrente (avaliação com base em marcadores moleculares) foram 
realizadas a cada ciclo de retrocruzamento. Foram selecionadas matrizes promissoras como fontes de resistência a 
doenças, com características de menor dependência da polinização artificial e maior produtividade. A partir dessas e 
outras matrizes selecionadas ao longo do programa de melhoramento genético, foram obtidos, selecionados e 
desenvolvidos híbridos comerciais com ótimas características agronômicas lançados em 2008 (BRS Gigante Amarelo, 
BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho). Neste plano de ação, pretende-se dar continuidade ao programa, fazendo 
a finalização tecnológica do híbrido BRS Rubi do Cerrado com previsão de lançamento no segundo semestre de 2012, 
selecionando matrizes promissoras para resistência a doenças e produtividade e também para florescimento em dias 
curtos (produção na entressafra), além da melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada)e seleção de 
atributos da flor que aumente a polinização natural. Além da seleção de matrizes, almeja-se o melhoramento de 
populações por seleção recorrente e também a obtenção de híbridos comerciaisutilizando cruzamentos dialélicos. 
Também será testada a poliploidização em espécies de interesse comercial e em híbridos interespecíficos de 
maracujazeiro.Espera-se também dar continuidade ao programa de retrocruzamentos com o uso de espécies 
silvestres, piramidando genes de resistência e recuperando características agronômicas de produtividade e qualidade 
de frutos. 
 

Atividades 
7.1. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para resistência a doenças, produtividade, menor 
dependência da polinização artificial e melhoria da qualidade da polpa (coloração mais avermelhada)- Nilton 
Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nesta atividade, pretende-se dar continuidade ao programa de avaliação e seleção de matrizes de 
maracujazeiro-azedo. Características de resistência a doenças, produtividade, menor dependência de polinização 
artificial e melhoria de qualidade físico-química de frutos serão avaliadas. A relação entre a distância do androginóforo 
até as estruturas sexuais das flores e a facilidade de polinização por insetos menores será investigada. 
 
7.2. Obtenção de híbridos intra e inter específicos de maracujazeiro-azedo – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Híbridos intra e inter específicos serão obtidos a partir das matrizes selecionadas na atividade 1.  
 
7.3. Melhoramento populacional do maracujazeiro-azedo por seleção recorrente - Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Variedades e híbridos superiores selecionados ao longo do programa de melhoramento nas fases I e II do 
projeto serão avaliadas em condições de campo e também em condições controladas para resistência a doenças. 
Plantas elite serão recombinadas naturalmente através do policruzamentos entre as mesmas e, artificialmente, após a 
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seleção das melhores plantas e a efetivação dos testes de compatibilidade genética. As matrizes obtidas serão 
utilizadas na produção de híbridos que serão avaliados quanto à produtividade e uniformidade de características físico-
química de frutos. 
 
7.4. Desenvolvimento e avaliação de híbridos intra e interespecífico para resistência a fusariose em condições 
de campo – Onildo Nunes de Jesus 
Descrição:A partir das atividades de caracterização de germoplasma e populações segregantes serão identificados 
acessos que apresentem resistência/tolerância a fusariose. As progênies obtidas serão novamente desafiadas em 
condições controladas e serão selecionadas para avaliação em área infestada por fusariose na área experimental da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. As plantas sobreviventes nesta etapa serão cruzadas entre si (duas a duas) 
ou recombinadas para obtenção de híbridos ou para compor uma população base para o melhoramento genético, 
respectivamente. Além do atributo resistência a doenças, as progênies serão avaliadas também para atributos 
agronômicos importantes como a produtividade e qualidade físico-química dos frutos visando incorporar essas 
características aos novos híbridos.Serão avaliados pelo menos 20 híbridos para resistência a fusariose do 
maracujazeiro. Essas progênies serão avaliados inicialmente em Cruz das Almas-BA. O delineamento experimental 
utilizado será em blocos casualizado com cinco repetições de cinco plantas por parcela. O espaçamento utilizado será 
de 2 m entre plantas e 2,5 entre filas. O sistema de condução será de espadeira vertical. 
 
7.5. Desenvolvimento e avaliação de populações segregantes para estrutura floral que facilite a polinização 
natural– Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Esta atividade está atrelada aos acessos identificados no plano de ação de caracterização de germoplasma. 
Os acessos ou plantas dentro dos acessos identificados serão cruzados com acessos de P. edulis com características 
agronômicas desejáveis. Serão realizados cruzamentos intra (dentro de P. edulis) e interespecíficos com o P. edulis 
como um dos genitores. As progênies obtidas serão avaliadas quanto a segregação para os caracteres da flor, 
fertilidade e quanto a polinização por insetos menores e formadores de colônias. As plantas que apresentarem 
fertilidade masculina e/ou feminina e que apresentem androginóforos mais curtos serão retrocruzados com P. edulis e 
selecionados sempre para a manutenção das características da flor que possam favorecer a polinização natural. 
Espera-se desenvolver, avaliar e selecionar pelo menos duas progênies com menor androginóforo que possam ser 
utilizadas em novos ciclos de melhoramento genético. 
 
7.6. Desenvolvimento e avaliação de populações em esquema de seleção recorrente para produtividade e 
qualidade de frutos - Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Os acessos selecionados nas atividades dos planos de ação de caracterização de germoplasma e de ações 
integradas para resistência a doneças serão plantados no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical, onde serão recombinadas naturalmente através de policruzamentos. Posteriormente as progênies obtidas 
serão plantas e selecionadas entre e dento de famílias. As progênies selecionadas serão cruzadas artificialmente e 
novamente um novo ciclo se deleção e recombinação se inicia. Em cada ciclo de seleção serão selecionadas as 10 
melhores plantas para compor o ciclo seguinte. Após o terceiro ao quarto ciclo de seleção/recombinação as progênies 
elites serão utilizadas para o desenvolvimento de híbridos promissores através de análise emdialelos ou para 
lançamento como um composto. 
 
7.7. Seleção de matrizes de maracujazeiro-azedo promissoras em plantações comerciais no Distrito Federal e 
obtenção de híbridos inter-específicos– Fábio Gelape Faleiro 
Descrição:Na fase II, plantações comerciais do Distrito Federal foram sistematicamente visitadas para 
acompanhamento dos híbridos de maracujazeiro-azedo lançados na fase I do projeto (BRS Ouro Vermelho, BRS Sol 
do Cerrado e BRS Gigante Amarelo) e também do híbrido a ser lançado na fase II (BRS Rubi do Cerrado). Além desse 
acompanhamento pós-lançamento, novas plantas matrizes foram selecionadas, considerando que a variabilidade 
genética do material e a polinização cruzada podem levar à origem de materiais genéticos superiores, principalmente 
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em áreas comerciais com alta pressão de inóculo e incidência de doenças, principalmente de viroses, bacteriose e 
fusariose. Na fase III, este trabalho terá continuidade, considerando que matrizes interessantes foram selecionadas na 
fase II, utilizando esta metodologia. As matrizes selecionadas serão introduzidas no BAG Flor da Paixão e cruzamento 
inter e intra-específicos serão realizados. 
 
7.8. Obtenção e seleção de populações de retrocruzamento visando à resistência a doenças e melhoria físico-
química de frutos (polpa mais avermelhada) – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: O programa de retrocruzamentos envolvendo as espécies silvestres mais promissoras verificadas na fase I 
do projeto P. setacea e P. caerulea e os genitores recorrentes (BRS Ouro Vermelho, BRS Sol do Cerrado e BRS 
Gigante Amarelo) terão continuidade na fase III. Matrizes RC5do cruzamento base P. edulis X P. setacea e RC3 do 
cruzamento base P. edulis X P. caeruleaforam intercruzadas na fase II. Na fase III, híbridos promissores serão 
avaliados e selecionados em condições pré-comerciais quanto à fixação de características de resistência a doenças e 
da cor avermelhada da polpa. 
 
7.9. Avaliação de híbridos intra e inter-específicos nas condições do Cerrado – José Ricardo Peixoto / Nilton 
Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição:Algumas matrizes RC5do cruzamento base P. edulis X P. setaceaforam avaliadas na fase II quanto à 
produtividade, qualidade físico-química de frutos, resistência e tolerância a doenças. Matrizes RC3 do cruzamento base 
P. edulis X P. caerulea também foram avaliadas para as características agronômicas acima e também para fixação da 
característica avermelhada da polpa. Na fase III, estas as melhores matrizes serão selecionadas para desenvolvimento 
de híbridos. Serão feitas avaliações preliminares dos híbridos obtidos nestas atividades anteriores e os mais 
promissores vão passar por uma caracterização agronômica mais detalhada, envolvendo nos ensaios finais, avaliações 
em diferentes locais. 
 
7.10. Avaliação da capacidade geral e específica de combinação de genótipos de maracujazeiro amarelo em 
esquema dialélico – Onildo Nunes de Jesus / Eder Jorge de Oliveira 
Descrição: Nesta atividade, pretendem-se avaliar 24 híbridos de P. edulis, já gerados (fase II do projeto) em esquema 
de dialelo parcial (6 x 4). Os parentais desses híbridos foram identificados na fase II deste projeto, sendo quatro 
parentais do grupo I (BGP188, BGP216, BGP333 e BGP334) e seis do grupo II (BGP051, BGP094, BGP181, BGP185, 
BGP222 e BGP325). Serão utilizados como testemunhas três híbridos comerciais da Embrapa, amplamente utilizado 
nos cultivos comerciais no Brasil (BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro Vermelho) e uma variedade 
local. Os híbridos serão testados em duas localidades na Bahia (Cruz das Almas e Juazeiro). Os ensaios serão 
instalados em delineamento de blocos casualizados, com três repetições e parcela de 5 plantas úteis. O espaçamento 
utilizado será de 2,5 m entre linhas e 2 m entre plantas. O sistema de condução utilizado será de espaldeira vertical, 
com um fio de arame liso nº 12, a 2 m de altura do solo. Em todos os experimentos será adotado sistema de irrigação 
por gotejamento na linha de plantio. Serão avaliados os caracteres agronômicos, físico-químicos dos frutos e de 
doenças foliares. A análise dialélicaserá realizada conforme o modelo proposto por Miranda Filho &Vencovsky (1999). 
 
7.11. Avaliação de técnicas de poliploidização em maracujazeiro amarelo – Tatiana Goés Junghans 
Descrição: O maracujazeiro amarelo é uma espécie diploide 2n = 2x = 18 (Snow & MacDougal,1983). A poliploidia é 
definida pela presença de mais de dois conjuntos de cromossomos em um indivíduo e é frequentemente encontrada 
nas angiospermas (Rêgo et al., 2011). Plantas frutíferas incluem cultivares poliploides comercialmente bem sucedidos 
por causa de suas características superiores tais como frutos maiores, vigor, maior produção, resistência a doenças e 
ausência ou pouca produção de sementes (Predieri, 2001). A principal forma de gerar poliploides é a aplicação de 
antimitóticos, como a colchicina, sob condições in vitro. Apesar de seu amplo uso, a colchicina (C22H25NO6) 
apresenta alta toxicidade ao ser humano, elevada fitotoxicidade in vitro e, quando utilizada em altas concentrações, 
pode aumentar a frequência de mixoploidia nas plantas regeneradas (Ganga &Chezhiyan, 2002). Por essas razões, 
outros compostos, como a orizalina, têm sido estudados em protocolos de duplicação de cromossomos por apresentar 
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baixa fitotoxidez in vitro e maior afinidade com a proteína do fuso mitótico (tubulina), o que resulta em alta atividade de 
poliploidização. Além disso, a orizalina é utilizada em concentrações menores e apresenta eficiência similar ou mesmo 
superior à da colchicina (Khosraviet al., 2008).O programa de melhoramento da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical dispõe de algumas espécies/acessos cuja a aplicação da técnica de poliploidia traria grandes benefícios por 
possibilitar o aumento do tamanho dos frutos e o re-estabelecimento da fertilidade de híbridos  interespecíficos. As 
espécies de P. cincinnata e P. setacea têm grande potencial agronômico, mas apresentam frutos pequenos. O acesso 
BGP 330 de P. edulis, que possui um conjunto de características agronômicas superiores, contudo apresenta frutos 
pequenos e um híbrido entre P. edulis x P. cincinnata cujo F1 é estéril. O objetivo dessa atividade é a avaliação de 
algumas técnicas de poliploidização na obtenção de genótipos tetraploides de P. cincinnata, P. setacea, P. 
edulis,acesso BGP 330, e do híbrido entre P. edulis x P. cincinnata. O delineamento experimental será inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 4 x2 x 2 x 4 (acessos x formas de germinação de sementes x tipos de antimitótico x 
concentração do antimitótico) com 16 tratamentos e cinco repetições, compostas por cinco placas de Petri, cada uma 
contendo dez explantes. Serão utilizadas plântulas de 15 dias de idade germinadas in vivo ou in vitro para a obtenção 
dos explantes a serem tratados com colchicina ou orizalina. Para a germinação in vivo, serão utilizados tubetes 
contendo substrato comercial e a semeadura será feita a 1 cm de profundidade. Os explantes obtidos in vivo serão 
desinfestados pela imersão em etanol a 70% (v / v) durante 1 min, seguido de hipoclorito de sódio a 0,5% (v / v) e de 
Tween 20 a 0,1% (v / v) por 10 min. Depois,serão lavados quatro vezes com água destilada estéril. Para a germinação 
in vitro, o tegumento das sementes serão removidos com uma minimorsa. Em seguida, os embriões e endosperma 
serão imersos em etanol 70% (v / v) durante 1 min, seguido de hipoclorito de sódio a 1,0% (v / v) e de Tween 20 a 
0,1% (v / v) por 10 min. Depoisserão lavadas quatro vezes com água destilada estéril. Os embriões serão germinados 
em tubos de ensaio (150 x 25 mm), contendo 10 ml do meio MS (Murashige & Skoog, 1962) com metade da 
concentração dos sais, suplementado com sacarose a 3% (w / v) e Phytagel a 2,8 g/L. Os explantes serão segmentos 
de hipocótilos de 10 mm de comprimento. O meio de cultura de indução de poliploides será composto por sais de MS, 
acrescido de sacarose a 3%, 1 mg/L de BAP e 0,7% (w / v) de ágar e diferentes concentrações de colchicina, (0; 25, 
250, ou 1250 M/L) ou de orizalina (0; 15; 30 e 60 M/L.  Os explantes serão mantidos neste meio por 15 dias. Em 
seguida serão transferidos para um meio  sem  agente antimitótico até a regeneração de brotos. Para o alongamento 
dos brotos será utilizado o meio MS acrescido de 3% de sacarose, 2,15 mg/L de CIN, 0,88 mg/L de AIA e ePhytagel a 
2,8 g/L, e para o enraizamento será utilizado o MS com a metade da concentração dos sais e sem reguladores de 
crescimento. 
. 
 
PLANO DE AÇÃO 8 
Melhoramento genético do maracujazeiro doce 
Pesquisador responsável: Marcelo Fideles Braga 

Descrição 
Neste plano de ação, pretende-se dar continuidade e intensificar os trabalhos visando ao melhoramento genético do 
maracujazeiro doce. Ainda não existe no mercado, variedade ou híbrido de maracujazeiro doce com origem genética e 
qualidade agronômica superior. Os principais problemas estão relacionados às doenças, principalmente virose e 
bacteriose e aspectos relacionados à qualidade físico química de frutos. Na fase I do projeto estudamos a variabilidade 
genética da espécie Passiflora alata com base em marcadores moleculares do DNA e com base em características 
relacionadas à resistência a virose e bacteriose. Na fase II, foram avaliados aspectos relacionados à físico-química de 
frutos e produtividade, além da melhoriada acurácia da avaliação da resistência a doenças. Foram selecionadas 
matrizes superiores e iniciadas as primeiras avaliações dos híbridos em condições comerciais. Na fase III, vamos dar 
continuidade a estes experimentos de avaliação, objetivando até o final da fase III, lançar dois híbridos de 
maracujazeiro doce melhorados geneticamente. 
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Atividades 
8.1. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para resistência a doenças e produtividade – Marcelo Fideles 
Braga 
Descrição:Na fase II, acessos silvestres e obtidos em plantações cultivadas de maracujazeiro doce (Passiflora alata) 
foram avaliados para resistência a doenças (principalmente viroses e bacteriose) e produtividade. Matrizes promissoras 
foram selecionadas para composição do programa de cruzamentos. Na fase III, um segundo ciclo de seleção de 
matrizes será realizado a partir de populações melhoradas obtidas na fase II.  
 
8.2. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para melhoria na qualidade físico-química de frutos – Fábio 
Gelape Faleiro 
Descrição:Na fase III, pretende-se dar continuidade à avaliação e seleção das matrizes quanto aos aspectos físico-
químicos de frutos com foco nos parâmetros de aceitação para consumo “in natura” e uso industrial. Características 
relacionadas ao tamanho, cor, rendimento de polpa, casca e sementes, acidez e teor de açucares (sólidos totais) serão 
considerados para a seleção dos materiais com melhor potencial. Estudos sobre a diversidade genética dessas 
matrizes e sobre ganhos de seleção serão também realizados na fase III. 
 
8.3. Obtenção, avaliação e seleção de híbridos de maracujazeiro doce–Fábio Gelape Faleiro 
Descrição:Alguns híbridos intra e inter específicos foram obtidos na fase II do projeto e na fase III estes híbridos serão 
avaliados e selecionados quanto ao desempenho agronômico. Novos híbridos intra-específicos serão obtidos com base 
nas matrizes selecionadas nas atividade anteriores e novos ciclos de avaliação e seleção serão realizados na fase III. 
 
8.4. Avaliação de características agronômicas e resistência a doenças em populações segregantes visando à 
validação de marcadores moleculares para a seleção assistida –Marcelo Fideles Braga 
Descrição:Na fase II, o pesquisador Marcelo Fideles Braga da Cerrados realizou seu doutorado na ESALQ-USP, 
trabalhando com o mapeamento genético de QTLs relacionados à resistência do maracujazeiro doce à bacteriose. Na 
fase III, serão realizadas avaliações de características agronômicas e resistência a doenças em populações 
segregantes visando à validação de marcadores moleculares potencialmente ligados à resistência à bacteriose para a 
seleção assistida. 
 
8.5. Seleção entre e dentro de progênies e avaliação da capacidade geral e específica de combinação de 
matrizes selecionadas de maracujazero doce – Marcelo Fideles Braga 
Descrição: Nessa atividade, pretende-se refinar o melhoramento genético do maracujazeiro doce por meio de análises 
de capacidade geral e específica de combinação visando promover estimativas de parâmetros genéticos úteis na 
seleção de genitores para hibridação e para o entendimento da natureza e magnitude dos efeitos genéticos envolvidos 
na determinação dos caracteres relacionados à produtividade, qualidade físico química de frutos e resistência a 
doenças do maracujazeiro doce. Pelo menos 4 genitores serão utilizadas e as progênies obtidas também serão 
submetidas à seleção entre e dentro. Serão estimados efeitos da capacidade combinatória, pelo método de Griffing, 
das heteroses média e específica, pelo método proposto por Gardner e Eberhart, e os efeitos gênicos, como grau 
médio de dominância e limites de seleção pelo método proposto por Hayman. 
 
8.6. Avaliação de híbridos pré-comerciaisde maracujazeiro doce – José Ricardo Peixoto / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Serão feitas avaliações preliminares do desempenho agronômico dos híbridos obtidos nas 
atividadeanteriores e os mais promissores vão passar por uma caracterização agronômica mais detalhada, envolvendo 
nos ensaios finais, avaliações em diferentes locais. 
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PLANO DE AÇÃO 9 
Melhoramento genético de espécies silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial 
Pesquisador responsável: Nilton Tadeu Vilela Junqueira 

Descrição 
Na fase I do projeto, foi avaliada a diversidade genética de espécies silvestres de maracujá com base em marcadores 
moleculares e características agronômicas relacionadas à produtividade, resistência a doenças e qualidade físico-
química de frutos. Espécies com grande potencial comercial foram identificadas, a exemplo da Passiflora setacea, 
Passiflora tenuifila, Passiflora nitida eacessos silvestres de Passiflora edulis. Estas espécies, apesar do potencial, 
apresentam algumas limitações como tamanho pequeno do fruto (P. setaceae P. tenuifila), produtividade (P. nitida) e 
aspectos relacionadas à qualidade físico-química de frutos (acessos silvestres de P. edulis). Na fase II foram iniciados 
os trabalhos de melhoramento genético destas espécies, considerando o seu grande potencial agronômico e comercial, 
tendo também, como justificativa de criar condições para o uso comercial de espécies da biodiversidade brasileira 
como alternativas para diversificar os sistemas de produção e atender nichos específicos de mercado. Ainda na fase II, 
foram identificadas novas espécies com grande potencial como Passiflora cincinnata, P.quadrangularis, P. maliformis e 
P. trintae. Na fase III vamos finalizar o desenvolvimento tecnológico de P. setacea e P. tenuifila com a avaliação de 
variedades melhoradas em condições comerciais, experimentos de campo em grandes áreas e posterior lançamento. 
Tal finalização tecnológica será realizada em parceria com a rede PASSITEC. Ainda na fase III vamos dar continuidade 
ao programa de melhoramento genético de P. nitida, P. edulis silvestre e P. cincinnata e vamos iniciar trabalhos de 
melhoramento genético de P. malformis, P. quadrangularis e P. trintae. 

Atividades 
9.1. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. setacea para aumento da 
produtividade e tamanho do fruto em condições pré-comerciais – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição:Durante as fases I e II do projeto, uma variedade chamada BRS Pérola do Cerrado foi desenvolvida por 
meio da seleção massal para produtividade e tamanho do fruto. Avaliações preliminares dessa variedade mostrou o 
grande potencial quanto ao desempenho agronômico, qualidade físico química de frutos e também relacionado à 
presença de substâncias antioxidantes na polpa. Na fase III, pretende-se finalizar essa tecnologia, em conjunto com a 
rede PASSITEC, tendo como resultado finalístico o lançamento da variedade para a região do Distrito Federal. 
Unidades de observação serão montadas em outras regiões do Brasil visando a ampliação da recomendação de 
cultivo. 
 
9.2. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. tenuifila para aumento de 
produtividade e tamanho do fruto em condições pré-comerciais–Fábio Gelape Faleiro 
Descrição:Durante as fases I e II do projeto, uma variedade chamada BRS Vita foi desenvolvida por meio da seleção 
massal para aumento de produtividade e tamanho do fruto. Avaliações preliminares dessa variedade mostrou o grande 
potencial quanto ao desempenho agronômico e quanto à presença de substâncias antioxidantes na massa base 
desenvolvida pela rede PASSITEC para utilização por indústrias de alimentos. Na fase III, pretende-se finalizar essa 
tecnologia, em conjunto com a rede PASSITEC, divulgando e estimulando a demanda da agroindústria pela matéria 
prima. Com tal demanda estimulada, pretende-se obter nessa atividade, como resultado finalístico, o lançamento da 
variedade para a região do Distrito Federal. Unidades de observação serão montadas em outras regiões do Brasil 
visando a ampliação da recomendação de cultivo. 
 
9.3. Avaliação e seleção de populações e P. nitida visando ao aumento de produtividade e tamanho do fruto – 
Marcelo Fideles Braga 
Descrição:Na fase II, híbridos intra-específicos de P. nitida foram obtidos com base nas matrizes selecionadas e os 
primeiros ensaios de desempenho agronômico foram realizados. Os resultados da fase II, mostraram que a redução da 
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base genética com a utilização de apenas dois genitores teve um efeito negativo no desempenho agronômico dos 
híbridos. Na fase III, uma nova estratégia será utilizada, com base na avaliação e seleção de populações com maior 
base genética. Com base nos resultados da fase II, matrizes com maior desempenho agronômico e com maior 
diversidade genética (acessada com base em marcadores moleculares do DNA) serão utilizadas para a composição 
das populações para os ciclos de seleção e recombinação, tendo como resultado finalístico a obtenção de variedades 
geneticamente superiores. 
 
9.4. Avaliação e seleção de populações de P. quadrangularis visando o aumento de produtividade – Marcelo 
Fideles Braga 
Descrição: Com base nos resultados da fase II, matrizes com maior desempenho agronômico serão utilizadas para a 
composição das populações para os ciclos de seleção e recombinação, tendo como resultado finalístico a obtenção de 
variedades geneticamente superiores. 
 
9.5. Avaliação e seleção de populações silvestres de P. edulis visando à melhoria da qualidade físico-química 
de frutos para consumo como fruta fresca –Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Híbridos intra-específicos e acessos promissores quanto à produtividade foram avaliados na fase II quanto à 
qualidade físico-química de frutos para consumo como fruta fresca. Os acessos mais promissores serão utilizados para 
a composição de populações para os ciclos de seleção e recombinação. Alguns materiais selecionados na fase II 
apresentam grande quantidade de frutos com baixa acidez, possibilitando o consumo como fruta fresca. O 
desenvolvimento desse tipo de variedade com coloração roxa da casca é uma demanda para a exportação, 
principalmente para a Europa. 
 
9.6. Avaliação e seleção de populações de P. maliformis visando o aumento de produtividade e tamanho do 
fruto– Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nessa atividade, estamos propondo iniciar os trabalhos de melhoramento genético de P. maliformis 
considerando seu grande potencial identificado na fase II do projeto. Primeiramente será feita uma seleção 
populacional de acessos com maior potencial produtivo. Análises de plantas individuais para produtividade e qualidade 
físico-química de frutos será realizada e plantas matrizes serão selecionadas para a composição das populações para 
os ciclos de seleção e recombinação, tendo como resultado finalístico a obtenção de variedades geneticamente 
superiores. 
 
9.7. Avaliação e seleção de populações de P. cincinnata visando à resistência à fusariose e tolerância à seca – 
Francisco Pinheiro Araújo 
Descrição: A Embrapa Semi-Árido possui uma das maiores coleções de acessos de P. cincinnata do mundo, com mais 
de 40 acessos. Resultados obtidos na Embrapa Semi-Árido e na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical indicam 
esta espécie como uma das mais promissoras para resistência à fusariose e à tolerância a seca. Além disso, esta 
espécie é destacada por Oliveira e Ruggiero (2005) como tendo grande potencial agronômico. Na fase II, foi realizado 
um avanço em trabalhos de avaliação e seleção de populações de P. cincinnata enfocando, principalmente, aspectos 
relacionados à produtividade, resistência à fusariose e tolerância à seca. Na fase III, será dada a continuidade aos 
trabalhos de avaliação e seleção dessas populações melhoradas. Os melhores materiais terão utilidade para uso per 
se e também como porta-enxertos de maracujazeiro azedo para regiões com sérios problemas de fusariose, 
principalmente nos pólos de produção no Nordeste. 
 
9.8. Avaliação e seleção de populações de P. setacea visando o aumento da produtividade e adaptação aos 
pólos de produção na Bahia – Antônio Carlos de Oliveira 
Descrição: Avaliações de desempenho agronômico da variedade BRS Pérola do Cerrado em várias regiões do Brasil 
tem mostrado uma acentuada queda de produtividade em várias regiões diferentes da região onde foram feitos os 
trabalhos de seleção e melhoramento genético. Diante desse resultado e com base no grande potencial de mercado de 
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variedades melhoradas de P. setacea, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia vai iniciar os trabalhos de 
avaliação e seleção de populações de P. setacea, objetivando a seleção de variedades mais adaptadas ao pólo de 
produção da Bahia. 
 
9.9. Avaliação e seleção de populações de P. trintae visando à utilização per se e no melhoramento genético do 
maracujazeiro azedo– Antônio Carlos de Oliveira 
Descrição: Nessa atividade, estamos propondo iniciar os trabalhos de melhoramento genético de P. trintae 
considerando seu potencial identificado pela UESB. Primeiramente será feita uma seleção populacional de acessos 
com maior potencial produtivo. Análises de plantas individuais para produtividade e qualidade físico-química de frutos 
será realizada e plantas matrizes serão selecionadas para a composição das populações para os ciclos de seleção e 
recombinação. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 10 
Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar 
ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro 
Pesquisador responsável: Onildo Nunes de Jesus 

Descrição 
A utilidade dos marcadores moleculares do DNA como ferramenta auxiliar para qualquer programa de caracterização e 
uso de germoplasma é inquestionável (Faleiro, 2007, Faleiro, 2011a). Na fase I do projeto tais marcadores foram 
utilizados com grande sucesso no estudo da diversidade genética inter e intra-específica e também para a confirmação 
da fecundação cruzada e recuperação mais rápida de genitores recorrentes dentro do programa de retrocruzamentos 
(Faleiro et al., 2008b). O marcador molecular utilizado na fase I do projeto foi o RAPD (Random Amplified Polymorphic 
DNA). Neste plano de ação, queremos utilizar, além do RAPD, marcadores microssatélites, ISSR (Inter Simple 
Sequence Repeats) e novas metodologias como osmarcadores baseados em sequências de retrotransposons (IRAP e 
REMAP) e aqueles baseados em citogenéticas e de sequências do DNA. Dessa forma, os marcadores permitirão 
ampliar o número de ferramentas de análise, aumentar a quantidade de informações sobre o germoplasma de 
Passiflora, além de melhorar a acurácia das análises. As informações geradas pelos marcadores moleculares do DNA 
vão permitir estudos sobre a variabilidade genética inter e intra-específica, estudos sobre taxonomia, filogenia e 
evolução das espécies do gênero Passiflora, além de estudos de caracterização citogenética. 

Atividades 
10.1. Formação de bancos de DNA de genitores e híbridos do programa de melhoramento genético da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical - Vandeson Rodrigues de Sousa 
Descrição: Nesta atividade pretende-se formar um banco de DNA de todos os acessos do BAG-maracujá além dos 
genitores e híbridos desenvolvidos pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical.Inicialmente, serão extraídos DNA 
de todos os acessos conservados em campo e casa de vegetação. Os parentais e híbridos promissores, provenientes 
do programa de melhoramento genéticos também terão seus DNA conservados.Como cada acesso dentro do BAG-
maracujá são representados por 10 plantas, o DNA extraído constituirá de uma mistura dessas 10 plantas. O protocolo 
para extração dos DNA será de acordo com Doyle & Doyle (1987). 
 
10.2. Estudos de diversidade genética de espécies silvestres e variedades comerciais promissoras como 
genitores do programa de melhoramento genético do maracujazeiro com base em marcadores moleculares – 
Onildo Nunes de Jesus 
Descrição:Importantes estudos sobre diversidade genética de potenciais genitores para programas de melhoramento 
genético foram obtidos na fase II. Na fase III, novos acessos serão caracterizados molecularmente, sendo 60 de P. 
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edulis, 10 de P. alata, 10 de P. cincinnta, 10P. setacea e 10 de outras espécies silvestres. Será utilizado para a 
genotipagem dos acessos marcadores ISSR. Outras metodologias de genotipagem selecionadas na fase II do projeto 
também poderão compor a lista de marcadores utilizados no estudo da diversidade genética como os marcadores 
microssatélites e RAPD. A reação de amplificação será feita conforme descrito por Santos et al.(2011). Vinte e três 
iniciadores serão utilizados neste estudo. A eletroforese será feita em gel 2% de agarose e coloração com brometo de 
etídeo, visualizados sob luz UV. O tamanho dos fragmentos será determinado com marcador de peso molecular 100 pb 
(BioLabs). Análises multivariadas para estudos de diversidade genética, análises de agrupamento e dispersão gráfica 
serão utilizadas. 
 
10.3. Avaliação de novos métodos de detecção de polimorfismo para estudos moleculares em Passifloras- 
Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Nesta atividade, serão testados novos tipos de marcadores moleculares (IRAP e REMAP) para estudo de 
caracterização e diversidade genética dentro do gênero Passiflora. Serão utilizados marcadores baseados em 
sequências de retrotransposons, por serem abundantes dentro do genoma de muitas espécies vegetais e os motivos 
conservados dos LTR permitem que primers de outras espécies possam ser testados em maracujazeiro.Os 
retrotransposons são elementos genéticos móveis que constituem a maior parte do genoma nuclear de plantas, 
distribuídos por todo o genoma de plantas com alto número de cópias e disperso nos cromossomos (Kumar & 
Bennetzen, 1999; Kumar & Hirochika, 2001). Essas características dos retrotransposons, em especial os que possuem 
seqüências longas repetidas nas suas extremidades, os habilitam para a obtenção de marcadores moleculares 
(Kalendar et al., 1999; Teo et al., 2005; Natali et al., 2007).Os marcadores moleculares denominados REMAP - 
Polimorfismo Amplificado entre Retrotransposon e Microssatélites (Retrotransposon Microsatellite Amplifed 
Polymorphism) detectam polimorfismos entre microssatélites e os retrotransposons, e o IRAP - Polimorfismo 
Amplificado entre Retrotransposons (Inter-Retrotransposon Amplifed Polymorphism) detectam polimorfismo entre os 
retrotransposons (Kalendar et al., 1999). Para a validação dos marcadores de retrotransposons-IRAP e REMAP, serão 
utilizados sete primers de IRAP (Teo et al., 2005) e para o REMAP serão combinados estes sete primers com outros 10 
melhores primers de ISSR (Santos et al., 2011).  Os primers que serão testados foram construídos nas regiões 
conservadas dos LTR e da transcriptase reversa (Teoet al., 2005) que pode possibilitar a transferência para outras 
espécies. Serão utilizados na validação, 30 acessos de Passiflora spp. As reações de amplificação e a eletroforese dos 
fragmentos amplificados para o IRAP e será feita conforme descrito por Teo et al. (2005), enquanto que para o REMAP 
seguirá a metodologia descrita por Kalendar et al. (1999). 
 
10.4. Análise da variabilidade genética de matrizes selecionadas em populações avançadas de melhoramento 
genético – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Com o avanço dos ciclos de seleção e recombinação, as matrizes selecionadas com base em 
características agronômicas podem sofrer grande redução da variabilidade genética, o que pode trazer problemas 
sérios devido à endogamia como redução do vigor, da longevidade, da fecundação de flores e enchimento de frutos. 
Nesta atividade, matrizes selecionadas em populações avançadas de melhoramento genético serão analisadas quanto 
à variabilidade genética utilizando marcadores moleculares do DNA. Tais estudos serão importantes para a seleção 
final de matrizes para obtenção de híbridos tendo em vista a maximização da heterose. As metodologias de obtenção e 
análise dos marcadores moleculares serão as utilizadas com sucesso na fase II do projeto. 
 
10.5. Acompanhamento e recuperação mais rápida do genoma recorrente do programa de retrocruzamentos do 
maracujazeiro com base em marcadores moleculares – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Esta metodologia foi utilizada com sucesso nas fases I e II do projeto. Na fase III, daremos continuidade aos 
programas de retrocruzamentos. Matrizes obtidas por retrocruzamento envolvendo os cruzamentos baseP. edulis X P. 
setacea e P. edulis X P. caeruleaselecionadas na fase II do projeto serão avaliadas quanto à proximidade genética em 
relação ao genoma recorrente com base em marcadores moleculares. Plantas com maior nível de resistência a 
doenças e com polpa de coloração avermelhada (no caso das gerações RC do cruzamento base P. edulis X P. 
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caerulea) mais próximas do genitor recorrente serão selecionadas como matrizes para a obtenção de híbridos. Espera-
se acelerar a recuperação do genoma recorrente, mantendo-se características de interesse provenientes das espécies 
silvestres. 
 
10.6. Confirmação da fecundação cruzada em programas de retrocruzamentos do maracujazeiro com base em 
marcadores moleculares – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Marcadores RAPD estão sendo utilizados, com sucesso, para a confirmação de fecundação cruzada em 
plantas envolvendo cruzamentos inter e intra-específicos e a aplicação da metodologia é confiável e rápida por se tratar 
de análise do DNA, permitindo a confirmação da hibridação em estágios iniciais de desenvolvimento dos supostos 
híbridos. A utilização desta técnica é ainda mais importantes em gerações avançadas de retrocruzamentos, quanto não 
há disponibilidade de genes marcadores morfológicos para tal confirmação. A confirmação da hibridação em estágios 
iniciais de desenvolvimento será importante para que híbridos não-confirmados não sejam levados para o campo, 
evitando, dessa forma, gastos significativos com a manutenção e avaliação de tais plantas. Tal metodologia foi utilizada 
com sucesso nas fases I e II e continuará a ser utilizada na fase III. 
 
10.7. Monitoramento deretrocruzamentos envolvendo os cruzamentos base P.edulis x P. cincinnata e P. edulis 
x P. setacea, com uso de marcadores moleculares– Fernanda Quintanilha Azevedo 
Descrição:Marcadores SSR, selecionados na fase II do projeto serão utilizados para monitoramente de cruzamentos 
interespecíficos de P. edulis x P.cincinnatae P. edulis x P.setaceavisando a identificar os híbridos previamente a 
avaliação em campo, bem acompanhar a proximidade genética do genitor recorrente (P. edulis) nos ciclos de 
retrocruzamentos.Parentais e progênies do retrocruzamentos [(P. edulis x P. cincinnata) x P. edulis]e [(P. edulis x P. 
setacea) x P. edulis]serão genotipados com 20 locos SSR (Oliveira et al., 2005). Os produtos da amplificação serão 
separados por eletroforese em gel de poliacrilamida 6%, conforme metodologia proposta por Creste et al., (2001). A 
proximidade quanto ao genoma do genitor recorrente será feita por meio de análise de cluster,  utilizando o índice de 
alelos compartilhados. 
 
10.8. Desenvolvimento e análise de populações segregantes P.edulis x P. cincinnatavisando ao mapeamento 
genético– Éder Jorge de Oliveira 
Descrição: Nesta atividade ser gerada uma população segregante proveniente do cruzamento de P. edulis x P. 
cincinnata visando mapeamento genético.Plantas de P. edulis e P. cincinnata do BAG maracujá, serão clonadas e 
utilizadas para cruzamento visando à obtenção de 150 progênies. As progênies serão plantadas e avaliadas para os 
principais caracteres agronômicos, doenças de parte área e de raízes. Para a genotipagem da população será utilizada 
marcadores SSR e ISSR. 
 
10.9. Análise de correlação entre diversidade genética e heterose dos híbridos desenvolvidos pela Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical –Éder Jorge de Oliveira 
Descrição:Híbridos e parentais avaliados no programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo serão 
genotipados por marcadores ISSR (Santos et al., 2011) buscando associar diversidade genética, derivadas de 
marcadores moleculares, com a heterose dos híbridos desenvolvidos.Para os marcadores ISSR, serão utilizados 20 
primers (Santos et al., 2011).A eletroforese será realizada em gel 2% de agarose e coloração com brometo de etídeo, 
visualizados sob luz UV. O tamanho dos fragmentos será determinado com um marcador de massa molecular de 100 
pb. Os marcadores que se mostrarem polimórficosserão convertidos em dados binários, presença (1) e ausência de 
bandas (0) e submetidos a uma análise de diversidade utilizando o coeficiente de dissimilaridade Jaccard no programa 
Genes (Cruz, 2006). A matriz de distância será utilizada para obtenção do dendrograma utilizando como método de 
agrupamento o UPGMA do software Mega 4.1 (Tamura et al., 2007). O ajuste entre a matriz de distância e o 
dendrograma será verificado através de correlação cofenética (rc). A consistência das ramificações será feita por 
bootstrap com 10.000 permutações. Será estimado o coeficiente de correlação de Pearson entre dissimilaridade 
genética com os marcadores ISSR e com SSR, heterose e heterobeltiose dos caracteresavaliados. A significância das 
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correlações será estimada com base no teste t e de Mantel com 1.000 permutações, utilizando o programa Genes 
(Cruz, 2006). 
 
 
PLANO DE AÇÃO 11 
Avaliação de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em diferentes 
agroecossistemas e regiões do Brasil  
Pesquisador responsável: Keize Pereira Junqueira 

Descrição 

Apesar da grande importância econômica atual e potencial do maracujá, o número de cultivares comerciais é pequeno, 
considerando a grande variabilidade dos agroecossistemas e regiões do Brasil. Muitas vezes, nos plantios comerciais 
não se utiliza sementes de variedades melhoradas do maracujá azedo e maracujá-doce, limitando-se ao emprego de 
sementes aproveitadas de plantios anteriores. Além disso, faltam estudos de avaliação das variedades melhoradas em 
diferentes agroecossistemas para um estudo mais detalhado da interação genótipo X ambiente. Na fase I do projeto, 
foram desenvolvidos três híbridos de maracujazeiro-azedo com ótimo potencial produtivo, resistência a doenças, menor 
dependência da polinização artificial e maior longevidade nas condições do Cerrado. Na fase II, estes híbridos foram 
testados em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil. A validação do potencial agronômico dos híbridos 
desenvolvidos tem gerado tecnologias de recomendação dos materiais genéticos de forma diferenciada de acordo com 
a região, levando-se em consideração a interação genótipo x ambiente. Na fase III, novos híbridos de maracujazeiro 
azedo (BRS Rubi do Cerrado, BRS Polpa Vermelha), híbridos de maracujazeiro doce (BRS Mel do Cerrado e BRS 
Doce Mel) e variedades e híbridos oriundos do programa de melhoramento de espécies silvestres (BRS Pérola do 
Cerrado e BRS Vita) serão testados em diferentes agroecossistemas, visando a validação do potencial comercial e 
agronômico dos materiais. 

Atividades 
11.1. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas na região do Cerrado- Nilton 
Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Na fase II, foram avaliados na região do Cerrado, os híbridos de maracujazeiro-azedo desenvolvidos na 
fase I do projeto (BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante Amarelo) e híbridos promissores 
desenvolvidos na fase II do projeto (BRS Rubi do Cerrado). Na fase III, além desses híbridos de maracujazeiro azedo, 
híbridos de maracujazeiro doce (BRS Doce Mel e BRS Mel do Cerrado) e de maracujazeiro silvestre (BRS Pérola do 
Cerrado e BRS Vita) serão avaliados quanto a características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
11.2. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Pará –Alessandra Keiko 
Nakasone Ishida 
Descrição:Os experimentos serão conduzidos no município de Igarapé-Açu. Na fase II do projeto foram montados 
experimentos para avaliaçãodos híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante Amarelo e os 
híbridos promissores desenvolvidos na fase II do projeto. Na fase III, novas áreas com esses materiais serão avaliadas 
com base em características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade. 
 
11.3. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de transição 
Cerrado-Amazônia – Givanildo Roncatto 
Descrição: Será montado experimento no município de Terra Nova do Norte, MT. Nesta região, serão avaliados os 
híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho desenvolvidos na fase I e o BRS Rubi do 
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Cerrado desenvolvido na fase II, além de híbridos de maracujazeiro doce. Outros híbridos promissores a serem 
desenvolvidos na fase III do projeto serão também avaliados em uma segunda etapa. Características agronômicas 
relacionadas à resistência a doenças (antracnose e verrugose), qualidade físico e físico-química de frutos (peso de 
fruto, de polpa e de casca, comprimento e diâmetro de fruto, espessura de casca, sólidos solúveis totais, acidez total 
titulável e relação SST/ATT), arquitetura de planta (altura, diâmetro e vigor), número de frutos por planta e 
produtividade total serão avaliadas. 
 
11.4. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de transição do 
Cerrado Matogrossense – William Krause 
Descrição: Será montado experimento no município de Tangará da Serra, MT. Nesta região, serão avaliados os 
híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho desenvolvidos na fase I e o BRS Rubi do 
Cerrado desenvolvido na fase II. Cultivares desenvolvidos pelo IAC e pela Flora Brasil serão utilizados como 
testemunha. Características agronômicas relacionadas à resistência a doenças (antracnose e verrugose), qualidade 
físico e físico-química de frutos (peso de fruto, de polpa e de casca, comprimento e diâmetro de fruto, espessura de 
casca, sólidos solúveis totais, acidez total titulável e relação SST/ATT), arquitetura de planta (altura, diâmetro e vigor), 
número de frutos por planta e produtividade total serão avaliadas. 
 
11.5. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região Amazônica - Romeu 
de Carvalho Andrade Neto 
Descrição: Experimentos serão implantados em área de produtor rural no município de Rio Branco. Serão avaliados os 
híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho desenvolvidos na fase I e o BRS Rubi do 
Cerrado desenvolvido na fase II. Uma variedade local será utilizada como testemunha. Serão avaliadas características 
relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
11.6. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no pólo de produção na Bahia 
– Raul Castro Carriello Rosa 
Descrição:Híbridos selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical (apoio da fase II do projeto) e recomendados pela Embrapa Cerrados comporão os genótipos que serão 
avaliados em três munícipios produtores da Bahia. Serão testados 14 híbridos (nove híbridos do CNPMF e cinco do 
CPAC) em três ensaios nos municípios de Rio Real (Litoral Norte), Presidente Tancredo Neves na Casa Família Rural-
CFR (Baixo Sul) e Livramento de Nossa Senhora (Semiárido). Os ensaios serão instalados em delineamento de blocos 
casualizados, com três repetições e parcela de 10 plantas úteis. O espaçamento utilizado será de 2,5 m entre linhas e 
2,5 m entre plantas em sistema de condução de espaldeira, com um fio de arame liso nº 12, a 2 m de altura do solo. 
Será adotado sistema de irrigação por gotejamento na linha de plantio. Os tratos culturais recomendados ao 
Maracujazeiro serão adotados conforme recomendações técnicas desenvolvidas para a cultura. A fertilização será 
baseada por meio das análises de solo e tabelas de recomendações de adubação para o Maracujazeiro. As análises 
físicas e químicas dos frutos serão realizadas no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Tecnologia de Alimentos, com 
apoio de estudantes da graduação da UFRB, sob a supervisão da pesquisadora Ronielli Cardoso Reis. As avaliações 
de doenças foliares ocorrerão mediante coleta e envio, pela equipe técnica, para avaliação da Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), supervisão da pesquisadora Cristiane de Jesus Barbosa (pesquisadora do CNPMF 
alocada na EBDA) e Fernando Haddad. O acompanhamento das avaliações desses experimentos será realizado pela 
equipe de apoio ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro. O pesquisador da área de transferência de 
tecnologia, João Roberto Pereira Oliveira, será responsável pelas visitas técnicas visando capacitação dos produtores 
envolvidos. A Casa da Família Rural (CFR) é uma escola agrotécnica para filho de produtores, onde os estudantes 
passam um período quinzenal aprendendo tecnologias agrícolas para serem empregadas nas lavouras de seus 
familiares. Dessa forma, espera-se que haja rápida difusão das práticas e das variedades. 
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11.7. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Sertão Nordestino e Vale 
do São Francisco – Elma Machado Ataíde / Francisco Pinheiro Lima Neto 
Descrição: O experimento será montado no Vale do São Francisco, em Petrolina-PE. Serão avaliados os híbridos de 
maracujazeiro-azedo desenvolvidos na fase I do projeto (BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante 
Amarelo) e na fase II (BRS Rubi do Cerrado) e uma mistura de sementes de material disponível para os produtores da 
região. Características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade serão avaliadas. 
 
11.8. Avaliar variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas no norte e noroeste fluminense – José 
Francisco Maldonado 
Descrição: Na fase II, um experimento foi instalado no noroeste fluminense. Foram testados 4 tratamentos formados 
pelos híbridos BRS Ouro vermelho, BRS Sol do cerrado e BRS Gigante amarelo e uma mistura das variedades 
(Maguary e Praça João Pessoa) utilizadas comumente por produtores do norte- noroeste fluminense. Características 
agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade foram avaliadas. 
Foram também realizadas avaliações periódicas da incidência de pragas e doenças das plantas, contando com a 
colaboração da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Na fase III, este experimento continuará sendo 
avaliado por mais um ano de produção e outros experimentos com o híbrido desenvolvido na fase II (BRS Rubi do 
Cerrado) serão montados na região. Os híbridos BRS Mel do Cerrado e BRS Doce Mel de maracujazeiro doce também 
serão avaliados no Rio de Janeiro.  
 
11.9. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Semi-Árido Nordestino –
eixo Juazeiro-Petrolina – Francisco Pinheiro Lima Neto 
Descrição: Na fase II, três experimentos de avaliação do desempenho das três variedades de maracujazeiro 
recomendadas pela Embrapa Cerrados - o BRS Gigante Amarelo, o BRS Ouro Vermelho e o BRS Sol do Cerrado 
foram instalados no Semi-Árido Brasileiro. Os locais de avaliação foram a Estação Experimental de Bebedouro, em 
Petrolina (PE), pertencente à Embrapa Semi-Árido, uma propriedade particular no município de Curaçá (BA) e uma 
propriedade particular no município de Petrolina (PE). A tradicional variedade Amarelão foi empregada como 
testemunha nos três referidos experimentos, sendo que no primeiro o híbrido BRS Rubi do Cerrado, igualmente 
desenvolvido pela Embrapa Cerrados, também foi avaliado. Apesar dos promissores resultados relacionados à 
produtividade que estavam sendo preliminarmente obtidos no primeiro experimento, lamentavelmente a fusariose 
impediu o prosseguimento das avaliações nas três áreas, devastando-as completamente. Na fase III, dois novos 
experimentos de avaliação de variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas no Semi-Árido Brasileiro serão 
instalados. O primeiro será instalado na Estação Experimental de Mandacaru, localizada em Juazeiro (BA) e também 
pertencente à Embrapa Semi-Árido. Nessa atividade, serão avaliados os quatro híbridos desenvolvidos e 
recomendados pela Embrapa Cerrados e doze híbridos em fase de avaliação desenvolvidos pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical e da variedade tradicionalmente cultivada por agricultores da região, o mencionado Amarelão, que 
será empregada como a testemunha no experimento. O segundo experimento previsto será instalado em uma outra 
propriedade particular localizada em um dos distritos irrigados de Juazeiro (BA), aproveitando-se novamente a 
estrutura já existente. Como o ponto de estrangulamento da cultura do maracujazeiro nos locais em que os três 
experimentos anteriores foram instalados parece ter sido, de acordo com os resultados observados, a fusariose, há a 
expectativa de que as condições edáficas das duas próximas áreas permitam o cultivo. 
 
11.10. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do Norte – 
Jaeveson da Silva 
Descrição:Nove híbridos selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical (fase II do projeto) e cinco recomendados pela Embrapa Cerrados comporão os genótipos que serão 
avaliadosem Tibau – RN. Os ensaios serão instalados em delineamento de blocos casualizados, com três repetições e 
parcela de 10 plantas úteis. O espaçamento utilizado será de 2,5 m entre linhas e 2,5 m entre plantas em sistema de 
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condução de espaldeira, com um fio de arame liso nº 12, a2 m de altura do solo. Será adotado sistema de irrigação por 
gotejamento na linha de plantio. Os tratos culturais recomendados ao Maracujazeiro serão adotados conforme 
recomendações técnicas desenvolvidas para a cultura. A fertilização será baseada por meio das análises de solo e 
tabelas de recomendações de adubação para o Maracujazeiro. A avaliação agronômica e físico-química dos frutos 
envolverão estudantes da Ufersasob supervisão da professora Patrícia Morais e do pesquisador do CNPMF alocado no 
RNJaeveson Silva. 
 
11.11. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Paraná – Rogério de Sá 
Borges 
Descrição:Na fase II, os híbridos desenvolvidos na fase I foram avaliados nas regiões Norte e Oeste do Paraná, serão 
avaliados, quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. Na fase III, tais 
avaliações terão continuidade, incluindo híbridos pré-comerciais desenvolvidos na fase II. Características agronômicas 
relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade serão avaliadas. 
 
11.12. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Triângulo Mineiro e pólos 
industriais – Ciro Scaranari 
Descrição:Na fase II, os híbridos desenvolvidos na fase I foram avaliados nas regiões do pólo de produção de maracujá 
do Triângulo Mineiro. Na fase III, tais avaliações terão continuidade, incluindo híbridos pré-comerciais desenvolvidos na 
fase II.Características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade serão avaliadas. 
 
11.13. Avaliar variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas em São Paulo – Ciro Scaranari 
Descrição:Nas regiões do pólo de produção de maracujá em São Paulo, serão avaliados, quanto à resistência a 
doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade, híbridos promissores desenvolvidos na fase I,II e III do 
projeto. Características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade serão avaliadas. 
 
11.14. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do Sul e/ou 
Santa Catarina – Jair Costa Nachtigal /Marcos Marangon / Nelson Pires Feldberg 
Descrição:Sementes dos híbridos BRS Gigante Amarelo, o BRS Ouro Vermelho e o BRS Sol do Cerrado estão sendo 
adquiridas por produtores da região Sul. Alternativas devem ser estudadas para o cultivo desta fruteira tropical em 
regiões de Clima Temperado. Avaliação de experimentos em áreas de produtores e também em ambiente protegido 
serão realizadas com os híbridos lançados na fase I do projeto. Híbridos obtidos nas fases II e III também serão 
incluídos nas avaliações. 
 
11.15. Sistematização de informações sobre desempenho agronômico dos híbridos de maracujá BRS via 
feedback dos produtores e viveiristas que adquiriram sementes na Embrapa – Keize Pereira Junqueira / Isaac 
Leandro de Almeida / Roseane Pereira Vilella 
Descrição: Por meio do sistema on line de reserva de sementes do maracujazeiro, a Embrapa Produtos e Mercado tem 
uma base de dados dos clientes que adquiram sementes dos híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e 
BRS Ouro Vermelho nos últimos 4 anos. Todos os Estados da Federação adquiriram sementes da Embrapa. Na fase 
III do projeto, produtores das diferentes regiões do Brasil serão consultados sobre o desempenho agronômico dos 
materiais. A sistematização destas informações vai indicaro desempenho agronômico dos híbridos desenvolvidos na 
fase I do projeto em todas os Estados e todas regiões do Brasil.  
 
 
PLANO DE AÇÃO 12 
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Avaliação de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
convencionais e alternativos 
Pesquisador responsável: Tadeu Graciolli Guimarães 

Descrição 
O maracujazeiro é uma alternativa para produção em diferentes sistemas de produção utilizados por grandes, médios, 
pequenos e microprodutores. Nesse plano de ação, os híbridos de maracujazeiro lançados pela Embrapa serão 
avaliados em diferentes sistemas de produção quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade. Entre os sistemas de produção que serão avaliados podemos citar:sistemas orgânicos, que usam 
cultivos consorciados, agricultura urbana, que usam espaçamentos adensados, em estufas, em ambientes protegidos, 
agricultura familiar, envolvendo avaliação participativa, micro e pequenos agricultores, cultivo sequeiro x irrigado, em 
cooperativas, comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária. 

Atividades 
12.1. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
orgânicos – Tadeu Graciolli Guimarães 
Descrição: Híbridos e variedades de maracujazeiro lançados pela Embrapa serão avaliadas em sistema de produção 
orgânico quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
12.2. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de cultivos 
consorciados – Tadeu Graciolli Guimarães 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas em sistema de produção utilizando cultivos 
consorciados quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
12.3. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na agricultura urbana – Tadeu 
Graciolli Guimarães 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para agricultura urbana. 
Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
12.4. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção com 
espaçamento adensado – Geraldo Magela Gontijo 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para sistemas de 
produção com espaçamento adensado. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade. 
 
12.5. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção sob 
estufa, em rotação de culturas com hortaliças – Geraldo Magela Gontijo 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para sistemas de 
produção em estufa para rotação de culturas com hortaliças. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a 
doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. Análises de viabilidade econômica serão realizadas. 
 
12.6. Análise comparativa de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados a campo e em 
ambientes protegidos – Tadeu Graciolli Guimarães 
Descrição: Nessa atividade, será feita uma análise comparativa quanto ao aparecimento de doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade de híbridos e variedades lançados pela Embrapa em cultivos convencionais a campo 
e em cultivos protegidos. 
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12.7. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
utilizado na agricultura familiar– Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para sistemas de 
produção utilizado na agricultura familiar. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade. 
 
12.8. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo avaliação participativa – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Híbridos e variedades pré-comerciais desenvolvidos pela Embrapa serão avaliados em sistemas de 
produção envolvendo avaliação participativa. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade 
físico-química de frutos e produtividade. 
 
12.9. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção de 
micro e pequenos produtores– Gustavo Azevedo Campos 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para sistemas de 
produção utilizado por pequenos e microprodutores. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
12.10. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
convencionais irrigados e em sequeiro– Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Nessa atividade, será feita uma análise comparativa quanto ao aparecimento de doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade de híbridos e variedades lançados pela Embrapa em sistemas de produção 
convencionais irrigados e em sequeiro. 
 
12.11. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo ações cooperativistas– Givanildo Roncato / Márcio Sidnei Semprebom / Carlos Araújo Tavora 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliados em sistemas de produção envolvendo ações 
cooperativistas. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade. 
 
12.12. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo comunidades rurais– Herbert Cavalcante de Lima 
Descrição: Híbridos e variedades desenvolvidos pela Embrapa serão avaliados em sistemas de produção envolvendo 
comunidades rurais. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade. Acessos de maracujazeiro silvestres utilizados nessas comunidades serão utilizados como testemunhas. 
 
12.13. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo assentamentos de reforma agrária– Jacson Rondinelli / Romeu de Carvalho Andrade Neto 
Descrição: Híbridos e variedades desenvolvidos pela Embrapa serão avaliados em sistemas de produção em 
assentamentos de reforma agrária. Avaliações serão realizadas quanto à resistência a doenças, qualidade físico-
química de frutos e produtividade. Acessos de maracujazeiro azedo utilizados nesses assentamentos serão utilizados 
como testemunhas. 
 
PLANO DE AÇÃO 13 
Desenvolvimento de produtos e mercado – pós-melhoramento - do maracujazeiro azedo, doce, ornamental e 
silvestre 
Pesquisador responsável: Ciro Scaranari 
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Descrição 
Para que os produtos tecnológicos das atividades de pré-melhoramento e melhoramento genético propriamente dito 
tenham sucesso e sejam realmente utilizadas pelos produtores, são essenciais as atividades de pós-melhoramento 
envolvendo a elaboração de planos de marketing, a definição de estratégias para multiplicação e logística de 
comercialização de sementes, ações para registro e proteção de cultivares no MAPA/RNC, realização de ações de 
promoção e inserção no mercado do maracujazeiro doce, ornamental e silvestre, além do fortalecimento de parcerias 
com o setor privado visando à validação e uso de tecnologias. Tais atividades serão trabalhadas nesse plano de ação.  

Atividades 
13.1. Elaboração de planos de marketing visando ao lançamento de híbridos e variedades melhoradas de 
maracujazeiro azedo, doce e silvestres – Ciro Scaranari 
Descrição: Os planos de Marketing serão elaborados e usados como ferramenta destinada a resumir a avaliação da 
situação atual das seleções promissoras, no ambiente interno e externo e projetar ações futuras, visando ao seu 
desenvolvimento no pós-melhoramento. Na elaboração dos planos de marketing, além da equipe técnica serão 
envolvidos as chefias das unidades parceiras e profissionais da iniciativa privada. 
 
13.2. Estratégias para multiplicação e logística de comercialização de sementes – Keize Pereira Junqueira / 
Roseane Pereira Villela 
Descrição: A Embrapa montou uma estrutura própria para multiplicação e logística de comercialização de sementes 
dos híbridos de maracujazeiro. Esta atividade, está sendo realizada, na Fazenda Sucupira no Distrito Federal, em 
Goiânia e em Petrolina em ambiente protegido com telado anti afídeo e sistema controlado de irrigação. Toda infra-
estrutura já foi estabelecida durante as fase I e II do projeto e atualmente está sendo utilizada para produção de 
sementes dos híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho. A comercialização de 
sementes está sendo centralizada na Embrapa Transferência de Tecnologia – Escritório de Campinas. Novos híbridos 
desenvolvidos nas fases II e III do projeto serão trabalhados dentro desse sistema de produção e comercialização de 
sementes.Considerando a crescente demanda por sementes dos híbridos de maracujá lançados pela Embrapa nas 
fases I e II do projeto, novas alternativas deverão ser trabalhadas para atender essa demanda. Tais alternativas serão 
trabalhadas nessa atividade. 
 
13.3. Ações para o registro de novos híbridos e variedades no MAPA/RNC – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Para realizar a logística de multiplicação e comercialização de sementes será necessário o registro das 
novas cultivares e matrizes utilizadas na produção dos híbridos no MAPA/RNC. Para isso, é necessário o atendimento 
a todas as exigências, preenchimentos de formulários, tramitações internas na Embrapa via Comitês Locais de 
Propriedade Intelectual e AIT. Tais ações serão trabalhadas nessa atividade. 
 
13.4. Obtenção de descritores e relatórios técnicos para a proteção de novos híbridos e variedades no MAPA – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Para atender a política da Embrapa de proteção intelectual dos cultivares, será necessário a obtenção de 
descritores e relatórios técnicos para cada cultivar a ser protegido. Para isso, é necessário o atendimento a todas as 
exigências, preenchimentos de formulários, tramitações internas na Embrapa via Comitês Locais de Propriedade 
Intelectual e AIT. Tais ações serão trabalhadas nessa atividade. 
 
13.5. Licenciamento de produtores de sementes e mudas e estabelecimento de parcerias com o setor privado – 
Isaac Leandro de Almeida 
Descrição: Esta atividade visa trabalhar a lista de viveiristas licenciados pelo MAPA que tenham interesse na produção 
de mudas de maracujá e estabelecer parcerias para produção de mudas e sementes conforme a demanda de 
mercado. Os maracujazeiros ornamentais lançados na fase I do projeto BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e BRS 
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Roseflora, o novo híbrido de maracujazeiro azedo BRS Rubi do Cerrado a ser lançado no segundo semestre de 2012e 
as variedades de maracujazeiro doce e silvestre a serem lançados na fase III deverão ser trabalhados nesta estratégia 
de pós-melhoramento. 
 
13.6. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro doce – Keize Pereira 
Junqueira / Roseane Pereira Villela 
Descrição: As ações de promoção e inserção no mercado dos híbridos de maracujazeiro doce BRS Doce Mel e BRS 
Mel do Cerrado serão definidas e operacionalizadas nessa atividade. 
 
13.7. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros ornamentais – Nelson Pires 
Feldberg / Ana Paula Artimonte Vaz / Isaac Leandro de Almeida / Jurema Iara Campos 
Descrição: As ações de promoção e inserção no mercado dos híbridos de maracujazeiro ornamental BRS Estrela do 
Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora lançados na fase I do projeto e dos híbridos a serem lançados na fase III 
serão definidas e operacionalizadas nessa atividade. 
 
13.8. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros silvestres – Ana Maria Costa 
/ Isaac Leandro de Almeida / Cleidson Nogueira / Jurema Iara Campos 
Descrição: As ações de promoção e inserção no mercado dos híbridos de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do 
Cerrado e BRS Vitadesenvolvidos na fase II do projeto e outros a serem desenvolvidos na fase III serão definidas e 
operacionalizadas nessa atividade. 
 
13.9. Elaboração de contratos de cooperação técnica nacional de validação visando à avaliação de híbridos e 
variedades e híbridos pré-comerciais em diferentes regiões do Brasil e diferentes sistemas de produção – 
Keize Pereira Junqueira / Isaac Leandro de Almeida / Jurema Iara Campos / Roseane Pereira Vilella 
Descrição: Para operacionalizar as atividades dos planos de ação sobre avaliação de híbridos e variedades de 
maracujazeiro geneticamente melhorados em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e em diferentes 
sistemas de produção atendendo a política da Embrapa será necessária a elaboração de vários contratos de 
cooperação técnica nacional de validação visando à avaliação de híbridos e variedades. Tais contratos serão 
centralizados na Embrapa Produtos e Mercado e a logística de elaboração será feita nessa atividade. 
 
13.10. Elaboração de contratos de cooperação técnica internacional envolvendo a busca de recursos finaceiros 
e realização de ações de pesquisa e desenvolvimento de interesse comum – André Augusto Moreira 
Greenhalgh 
Descrição: Considerando o sucesso das fases I e II do projeto e dos primeiros híbridos de maracujazeiro azedo 
lançados pela Embrapa, alguns países como Colômbia, Equador e Austrália mostraram interesse na cooperação 
técnica do Brasil para avanços nos sistemas de pesquisa e desenvolvimento desses países, no intercâmbio de 
germoplasma e cultivares e também na busca conjunta de recursos financeiros para as ações de pesquisa e 
desenvolvimento. É possível estabelecer uma ‘ponte de mão dupla’ com tais países e nesse sentido serão necessários 
contratos de cooperação técnica internacional. Tais contratos serão centralizados na Secretaria de Negócios 
Tecnológicos da Embrapa e a logística de elaboração será feita nessa atividade. 
 
PLANO DE AÇÃO 14 
Validação e transferência de tecnologia 
Pesquisador responsável: Fábio Gelape Faleiro 
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Descrição 
Para que os produtos tecnológicos desenvolvidos nas fases I, II e III do projeto sejam realmente utilizadas pelos 
produtores e pela sociedade, são essenciais as atividades de validação e transferência de tecnologia envolvendo a 
montagem de unidades demonstrativas e de observação, realização de palestras e treinamentos, eventos de 
capacitação técnica, reuniões técnicas, dias de campo, eventos de lançamento oficial de híbridos e variedades 
melhoradas de maracujazeiro azedo, doce e silvestre, bem como sistematização de informações on line, envolvendo 
publicações técnicas, treinamentos, inserção na mídia, validação e transferência de tecnologia. Tais atividades serão 
trabalhadas neste plano de ação. 

Atividades 
14.1. Montagem de unidades demonstrativas e de observação com materiais genéticos superiores de 
maracujazeiro-azedo, doce e silvestres – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Para promover novas cultivares de maracujazeirosa serem desenvolvidas na fase ll e III serão instaladas 
Unidades Demonstrativas e de Observação em áreas de produtores, instituições e empresas localizadas em áreas 
estratégicas onde serão realizados dias de campo para apresentação dos materiais. 
 
14.2. Realização de palestras e treinamentos relacionados ao uso de germoplasma e de híbridos e variedades 
melhorados de maracujazeiro – Fábio Gelape Faleiro  
Descrição: Tais palestras e treinamentos serão realizados para agentes multiplicadores da informação (técnicos da 
Extensão Rural, centros de pesquisa e programas de pós-graduação). 
 
14.3. Realização de eventos de capacitação técnica de multiplicadores (extensionistas e técnicos) – João Luiz 
Palma Meneguci/ Suzinei Silva Oliveira 
Descrição:A experiência de sucesso realizada em parceria da Embrapa Agrossilvipastoril e Embrapa Produtos e 
Mercado será utilizada para realização de eventos de capacitação técnica de multiplicadores com relação às inovações 
tecnológicas da cultura do maracujazeiro. 
 
14.4. Realização e operacionalização de dias de campo – José Maria Rodrigues Camargos 
Descrição:Estes eventos de dias de campo serão realizados em diferentes regiões do Brasil para divulgação e 
recomendação dos híbridos e variedades desenvolvidas pelo projeto. 
 
14.5. Levantamento de indicadores econômico-financeiros das cultivares de maracujá lançadas pela Embrapa e 
parceiros  – Luciene Pires Teixeira 
Descrição: Apesar da cultura do maracujá ser de grande relevância econômica e social para o Brasil, há poucos 
estudos específicos sobre a caracterização dos custos de produção e a rentabilidade econômica desta frutífera, 
especialmente na região do Cerrado.  Nesta atividade pretende-se avançar os conhecimentos nesta área, 
apresentando os resultados econômico-financeiros já apurados para os híbridos de maracujazeiro-azedo 
desenvolvidos na fase I do projeto (BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante Amarelo) em sistema de 
produção adotado por agricultores na região do Distrito Federal,comparando-os com os indicadores econômico-
financeiros a serem levantados para os híbridos promissores desenvolvidos na fase II do projeto (BRS Rubi do 
Cerrado) na mesma região. 
 
14.6. Realização da V Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro – Antônio Carlos de Oliveira/Fábio 
Gelape Faleiro 
Descrição:A IV Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro foi realizada em Planaltina no ano de 2005. Após 8 
anos, estamos propondo nessa atividade a realização da V RTPM na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sob 
a coordenação do Prof. Dr. Antônio Carlos de Oliveira no primeiro semestre de 2013. Nesta atividade, as primeiras 
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providências com relação à divulgação inicial e articulação de equipe para busca de recursos financeiros necessários à 
realização do evento serão realizadas. 
 
14.7.Realização de eventos de lançamento oficial de híbridos e variedades melhoradas de maracujazeiro azedo, 
doce e silvestre –Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Eventos regionais e nacionais para lançamento oficial dos novos híbridos e variedades melhoradas na fase 
III do projeto serão operacionalizados nessa atividade. 
 
14.8.Sistematização de informações on line, envolvendo publicações técnicas, treinamentos, inserção na 
mídia, validação e transferência de tecnologia –Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Atualmente já existe uma grande facilidade de acesso à internet. Mesmo produtores mais humildes estão 
buscando informações técnicas on line. Diante desse cenário, nessa atividade, será intensificada a sistematização on 
line de informações técnicas e de produtos tecnológicos gerados nas fases I, II e III do projeto. Publicações técnicas, 
livros, boletins de pesquisa, palestras, vídeos e reportagens informativas veiculadas na mídia serão disponibilizadas de 
forma integral e gratuita na internet. 
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4.13 Utilização de indutores de resistênciapara o manejo do vírus do endurecimento dos frutos e 
outras doenças foliares do maracujazeiro, em híbridos e variedades melhoradas Raul Castro Carriello Rosa Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 9  

4.14 Identificação de biomarcadores de resistência ao CABMV em maracujazeiros 
Frederico de Medeiros 
Rodrigues / Onildo Nunes de 
Jesus 

EBDA / Embrapa 
Mandioca e Fruticultura 
Tropical 

9  

5. Pré-melhoramento do maracujazeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
5.1 Estudo da biologia floral e viabilidade polínica em plantas de maracujazeiro com potencial de 
uso em programas de melhoramento genético Taliane Leila Soares Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 5  

5.2 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro para ampliar a base 
genética do programa de melhoramento do maracujazeiro-azedo e doce visando a resistência a 
doenças 

Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 6  

5.3 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos visando ampliar a base genética do 
programa de melhoramento do maracujazeiro-azedo e doce visando a melhoria da qualidade físico-
química de frutos 

Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 4  

5.4 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro-azedo visando 
resistência à fusariose e tolerância à seca Francisco Pinheiro Araújo Embrapa Semi-Árido 4  

5.5 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro com potencial 
ornamental Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 4  

5.6 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos com potencial uso como porta-enxertos 
para o maracujazeiro-azedo Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 4  

5.7 Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos e espécies silvestres de maracujazeiro 
com potencial uso como plantas medicinais e aromáticas Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 4  

5.8 Confirmação da fecundação cruzada em hibridações inter-específicas com base em marcadores 
moleculares do DNA Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 4  

5.9 Uso do método dos retrocruzamentos para recuperação de características comerciais de 
híbridos inter-específicos Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 4  

6.Avaliação agronômica de espécies silvestres e híbridos inter-específicos como porta-
enxertos de maracujazeiro-azedo visando a resistência a doenças causadas por patógenos 
do solo 

Dulândula Silva Miguel Wruck Embrapa Agrosilvipastoril   

6.1 Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Rio de Janeiro 

José Francisco Maldonado / 
Tadeu Graciolli Guimarães 

PESAGRO / Embrapa 
Cerrados 7  

6.2 Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Distrito Federal Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 7  

6.3 Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Mato Grosso Dulândula Silva Miguel Wruck Embrapa Silvipastoril 7  

6.4 Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Semi-Arido Nordestino Francisco Pinheiro Araújo Embrapa Semi-Árido 7  

6.5 Seleção e avaliação de porta-enxerto de maracujazeiro para mitigação da fusariose no pólo de 
produção da Bahia Eduardo Augusto Girardi Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 7  

6.6 Avaliações de experiências positivas no Rio de Janeiro e Mato Grosso com Passiflora 
alatacomo porta-enxerto do maracujazeiro azedo em áreas com 
Fusariumoxysporumf.passifloraeeFusariumsolanino Cerrado do Planalto Central. 

Alexei de Campos Dianese Embrapa Cerrados 7  

7. Melhoramento genético do maracujazeiro-azedo Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical   

7.1 Avaliação e seleção de matrizes promissoras para resistência a doenças, produtividade, menor 
dependência da polinização artificial e melhoria da qualidade da polpa (coloração mais 
avermelhada) 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

7.2 Obtenção de híbridos intra e inter específicos de maracujazeiro-azedo Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 5  
7.3 Melhoramento populacional do maracujazeiro-azedo por seleção recorrente Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 10  
7.4 Desenvolvimento e avaliação de híbridos intra e interespecífico para resistência a fusarioseem 
condições de campo Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 10  

7.5 Desenvolvimento e avaliação de populações segregantes para estrutura floral que facilite a 
polinização natural Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 10  

7.6Desenvolvimento e avaliação de populações em esquema de seleção recorrente para 
produtividade e qualidade de frutos Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 12  

7.7 Seleção de matrizes de maracujazeiro-azedo promissoras em plantações comerciais no Distrito 
Federal e obtenção de híbridos inter-específicos Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 5  

7.8 Obtenção e seleção de populações de retrocruzamento visando à resistência a doenças e 
melhoria físico-química de frutos (polpa mais avermelhada) Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 10  

7.9 Avaliação de híbridos intra e inter-específicos nas condições do Cerrado José Ricardo Peixoto / Nilton 
Tadeu Vilela Junqueira UnB / Embrapa Cerrados 6  

7.10Avaliação da capacidade geral e específica de combinação de genótipos de maracujazeiro 
amarelo em esquema dialélico 

Onildo Nunes de Jesus/ Éder 
Jorge de Oliveira 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical 12  

7.11Avaliação de técnicas de poliploidização em maracujazeiro amarelo Tatiana GoésJunghans Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical 10  

8. Melhoramento genético do maracujazeiro doce Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados   
8.1 Avaliação e seleção de matrizes promissoras para resistência a doenças e produtividade Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 6  
8.2 Avaliação e seleção de matrizes promissoras para melhoria na qualidade físico-química de 
frutos Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

8.3 Obtenção, avaliação e seleção de híbridos de maracujazeiro doce Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  
8.4 Avaliação de características agronômicas e resistência a doenças em populações segregantes Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 7  
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visando à validação de marcadores moleculares na seleção assistida 
8.5 Seleção entre e dentro de progênies e avaliação da capacidade geral e específica de 
combinação de matrizes selecionadas de maracujazero doce. Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 7  

8.6 Avaliação de híbridos pré-comercias de maracujazeiro doce  José Ricardo Peixoto / Fabio 
Gelape Faleiro UnB / Embrapa Cerrados 7  

9. Melhoramento genético de espécies silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico 
e comercial Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados   

9.1 Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. setaceapara 
aumento da produtividade e tamanho do fruto em condições pré-comerciais Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

9.2 Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. tenuifilapara 
aumento de produtividade e tamanho do fruto em condições pré-comerciais Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

9.3 Avaliação e seleção de populações e P. nitidavisando ao aumento de produtividade e tamanho 
do fruto Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 6  

9.4 Avaliação e seleção de populações de P. quadrangularis visando o aumento de produtividade Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 6  
9.5 Avaliação e seleção de populações silvestres de P. edulis visando à melhoria da qualidade 
físico-química de frutos para consumo como fruta fresca Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 6  

9.6 Avaliação e seleção de populações de P. maliformis visando o aumento de produtividade e 
tamanho do fruto Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 6  

9.7 Avaliação e seleção de populações de P. cincinnata visando à resistência à fusariose e 
tolerância à seca Francisco Pinheiro Araújo Embrapa Semi-Árido 6  

9.8 Avaliação e seleção de populações de P. setaceavisando o aumento da produtividade e 
adaptação aos pólos de produção na Bahia Antônio Carlos de Oliveira UESB 6  

9.9 Avaliação e seleção de populações de P. trintae visando à utilização per se e no melhoramento 
genético do maracujazeiro azedo Antônio Carlos de Oliveira UESB 6  

10. Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares do DNA 
como ferramenta auxiliar ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical   

10.1 Formação de bancos de DNA de genitores e híbridos do programa de melhoramento genético 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Vandeson Rodrigues de Sousa Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 8  

10.2 Estudos de diversidade genética de espécies silvestres e variedades comerciais promissoras 
como genitores do programa de melhoramento genético do maracujazeiro com base em 
marcadores moleculares 

Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical 12  

10.3Avaliação de novos métodos de detecção de polimorfismo para estudos moleculares em 
Passifloras Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 12  

10.4Análise da variabilidade genética de matrizes selecionadas em populações avançadas de 
melhoramento genético Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

10.5 Acompanhamento e recuperação mais rápida do genoma recorrente do programa de 
retrocruzamentos do maracujazeiro com base em marcadores moleculares Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

10.6 Confirmação da fecundação cruzada em programas de retrocruzamentos do maracujazeiro 
azedo com base em marcadores moleculares Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

10.7 Monitoramento de retrocruzamentos envolvendo os cruzamentos base P. edulis x P. cincinnata 
e P. edulis x P. setacea, com uso de marcadores moleculares Fernanda Quintanilha Azevedo Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 10  

10.8Desenvolvimento e análise de populações segregantesP. edulis x P. cincinnatavisando ao 
mapeamento Éder Jorge de Oliveira Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 12  

10.9Análise de correlação entre diversidade genética e heterose dos híbridos desenvolvidos pela 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Éder Jorge de Oliveira Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 10  

11. Avaliação de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em 
diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil Keize Pereira Junqueira Embrapa Produtos e 

Mercado   

11.1 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região do 
Cerrado do Planalto Central Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  

11.2 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Pará 
Alessandra 
KeikoNakasoneIshida / Walnice 
Maria O. doNascimento 

Embrapa Amazônia 
Oriental 8  

11.3 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de 
transição Cerrado-Amazônia 

Givanildo Roncatto/ 
PersioSandir de Oliveira / João 
Luiz Palma Meneguci 

Embrapa 
Agrosilvipastoril/ 
Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

8  

11.4 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de 
transição do Cerrado Matogrossense 

William Krause/Fábio 
GelapeFaleiro / João Luiz 
Palma Menegucci 

UNEMAT/Embrapa 
Cerrados / Embrapa 
Produtos e Mercado 

8  

11.5 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região 
Amazônica 

Romeu de Carvalho Andrade 
Neto/Jacson Rondinelli Embrapa Acre 8  

11.6 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradosno pólo de produção 
na Bahia Raul Castro Carriello Rosa Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical 8  

11.7 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Sertão 
Nordestino e Vale do São Francisco 

Elma Machado Ataíde / 
Francisco Pinheiro Lima Neto 

UFRPE/ Embrapa Semi-
Árido 8  

11.8 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no norte e noroeste 
fluminense 

José Francisco Maldonado / 
Fábio GelapeFaleiro 

PESAGRO / Embrapa 
Cerrados 8  

11.9 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Semi-
ÁridoNordestino –eixo Juazeiro-Petrolina 

Francisco Pinheiro Lima Neto / 
Rodrigo César Flôres Ferreira 

Embrapa Semi-Árido / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

8  

11.10 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do 
Norte 

Jaevesonda Silva / Vander 
Mendonça 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical / 
UFERSA 

8  

11.11 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Paraná Rogério de Sá Borges Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

11.12 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Triângulo 
Mineiro e pólos industriais 

Ciro Scaranari / José Rafael da 
Silva 

Embrapa Produtos e 
Mercado / FLORA 
BRASIL 

8  

11.13 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em São Paulo Ciro Scaranari Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

11.14 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do 
Sul e/ou Santa Catarina 

Jair Costa Nachtigal/Marcos 
Aurélio Marangon / Nelson 
Pires Feldberg 

Embrapa Clima 
Temperado /Embrapa 
Produtos e Mercado 

8  

11.15Sistematização de informações sobre desempenho agronômico dos híbridos de maracujá BRS 
via feedback dos produtores e viveiristas que adquiriram sementes na Embrapa 

Keize Pereira Junqueira / Isaac 
Leandro de Almeida / Roseane 
Pereira Villela 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

12. Avaliação de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em 
sistemas de produção convencionais e alternativos Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados   

12.1 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção orgânicos Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados 8  

12.2 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
cultivos consorciados Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados 8  

12.3 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na agricultura 
urbana Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados 8  

12.4 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção com espaçamento adensado Geraldo Magela Gontijo EMATER-DF 5  

12.5 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção em estufa para rotação de culturas com hortaliças Geraldo Magela Gontijo EMATER-DF 5  

12.6 Análise comparativa de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados a 
campo e em ambientes protegidos Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados 8  

12.7 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção utilizado na agricultura familiar Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  

12.8 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção envolvendo avaliação participativa Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  
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12.9 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção de micro e pequenos produtores Gustavo Azevedo Campos 

Embrapa 
Pesca,Aquicultura e 
Sistemas Agrícolas 

8  

12.10 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção convencionais irrigados e em sequeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

12.11 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção envolvendo ações cooperativistas 

Givanildo Roncato / Márcio 
Sidnei Semprebom / Carlos 
Araújo Tavora 

Embrapa 
Agrossilvipastoril / 
COOPERNOVA-MT 

8  

12.12 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção envolvendo comunidades rurais Herbert Cavalcante de Lima Embrapa Cerrados 8  

12.13 Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção envolvendo assentamentos de reforma agrária 

Jacson Rondinelli/ Romeu de 
Carvalho Andrade Neto Embrapa Acre 8  

13. Desenvolvimento de produtos e mercado – pós-melhoramento - do maracujazeiro azedo, 
doce, ornamental e silvestre Ciro Scaranari Embrapa Produtos e 

Mercado   

13.1 Elaboração de planos de marketing visando ao lançamento de híbridos e variedades 
melhoradas de maracujazeiro azedo, doce e silvestres Ciro Scaranari Embrapa Produtos e 

Mercado 3  

13.2Estratégias para multiplicação e logística de comercialização de sementes Keize Pereira Junqueira / 
Roseane Pereira Villela 

Embrapa Produtos e 
Mercado 7  

13.3 Ações para o registro de novos híbridos e variedades no MAPA/RNC Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 2  
13.4 Obtenção de descritores e relatórios técnicos para a proteção de novos híbridos e variedades 
no MAPA Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

13.5 . Licenciamento de produtores de sementes e mudas e estabelecimento de parcerias com o 
setor privado Isaac Leandro de Almeida Embrapa Produtos e 

Mercado 4  

13.6 Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro doce Keize Pereira Junqueira / 
Roseane Pereira Vilella 

Embrapa Produtos e 
Mercado 6  

13.7 Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros ornamentais 

Nelson Pires Feldberg / Ana 
Paula Artimonte Vaz / Isaac 
Leandro de Almeida/ Jurema 
Iara Campos 

Embrapa Produtos e 
Mercado 6  

13.8 Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros silvestres 
Ana Maria Costa / Isaac 
Leandro de Almeida / Cleidson 
Nogueira / Jurema Iara Campos 

Embrapa Cerrados / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

6  

13.9 Elaboração de contratos de cooperação técnica nacional de validação visando à avaliação de 
híbridos e variedades e híbridos pré-comerciais em diferentes regiões do Brasil e diferentes 
sistemas de produção 

Keize Pereira Junqueira / Isaac 
Leandro de Almeida / Jurema 
Iara Campos / Roseane Pereira 
Villela 

Embrapa Produtos e 
Mercado 2  

13.10 Elaboração de contratos de cooperação técnica internacional envolvendo a busca de recursos 
finaceiros e realização de ações de pesquisa e desenvolvimento de interesse comum 

André Augusto Moreira 
Greenhalgh 

Embrapa Sede –
Secretaria de Negócios 
Tecnológicos 

2  

14. Validação e transferência de tecnologia Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
14.1 Montagem de unidades demonstrativas e de observação com materiais genéticos superiores 
de maracujazeiro-azedo, doce e silvestres Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

14.2 Realização de palestras e treinamentos relacionados ao uso de germoplasma e de híbridos e 
variedades melhorados de maracujazeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 4  

14.3 Realização de eventos de capacitação técnica de multiplicadores (extensionistas e técnicos) João Luiz Palma Meneguci/ 
Suzinei Silva Oliveira 

Embrapa 
Agrossilvipastoril / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

6  

14.4 Realização e operacionalização de dias de campo José Maria Rodrigues 
Camargos Embrapa Cerrados 6  

14.5 Levantamento de indicadores econômico-financeiros das cultivares de maracujá lançadas pela 
Embrapa e parceiros Luciene Pires Teixeira Embrapa Cerrados 4  

14.6 Realização da V Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro Antônio Carlos de 
Oliveira/Fábio Gelape Faleiro UESB/Embrapa Cerrados 6  

14.7 Realizaçãode eventos de lançamento oficial de híbridos e variedades melhoradas de 
maracujazeiro azedo, doce e silvestre Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

14.8Sistematização de informações online, envolvendo publicações técnicas, treinamentos, 
inserção na mídia, validação e transferência de tecnologia Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 4  
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Espécie de 
Passiflora 

Fases 
do 

projeto 

Ações de Pesquisa & Desenvolvimento 
Caracterização 

de germoplasma 
Pré-

melhoramento 

Melhoramento 
(seleção e 

recombinação) 

Avaliação- 
condições 
comerciais 

Pós-
melhoramento 

Lançamento de 
híbridos/variedades 

Passiflora 
edulis 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X X X X X 

Avanços 
na fase III X X X X X X 

Passiflora 
alata 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X X X   

Avanços 
na fase III X X X X X X 

Passiflora 
setacea 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X X X   

Avanços 
na fase III X X X X X X 

Passiflora 
tenuifila 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X X X   

Avanços 
na fase III X X X X X X 

Passiflora 
nitida 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X X    

Avanços 
na fase III X X X X X  

Passiflora 
maliformis 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X X     

Avanços 
na fase III X X X X   

Passiflora Avanços X X     
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edulis silvestre nas fases I 
e II 

Avanços 
na fase III X X X    

Passiflora 
quadrangularis 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X      

Avanços 
na fase III X X X    

Passiflora 
trintae 

Avanços 
nas fases I 

e II 
X      

Avanços 
na fase III X X X    

 

 

 

                    

 


