
 1

 
 
 
 

Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético 
do maracujazeiro (Passiflora spp.) auxiliados por marcadores 

moleculares – fase IV 
 
 
 
 

Proponente: Fábio Gelape Faleiro 
 
 
 

Instituição Executora: Embrapa Cerrados e Parceiros 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília – Distrito Federal 
Dezembro– 2016 

] 



 2

 
Apresentação 

Desde o início da década de 1990, a Embrapa e parceiros vêm desenvolvendo ações de pesquisa e 
desenvolvimento com o maracujazeiro no sentido de aprimorar o sistema de produção e desenvolver novas cultivares 
por meio do melhoramento genético de espécies comerciais e silvestres. O Brasil é um dos principais centros de 
diversidade do gênero Passiflora, de onde recursos genéticos de grande importância têm sido obtidos, caracterizados e 
utilizados no programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre, ornamental e funcional-
medicinal. Dentro desse programa, o projeto intitulado 'Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento 
genético do maracujazeiro (Passiflora spp.) com o auxílio de marcadores moleculares' teve sua primeira fase de 2005-
2008 (www.cpac.embrapa.br/download/1256/t), a segunda de 2008-2012 
(http://www.cpac.embrapa.br/download/2645/t) e a terceira de 2012-2016 
(http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/fabiofaleiro/boletimpesquisafaseIIIfabiofaleirofinal.docx). Com 
base nos resultados obtidos na fase III, pode-se dizer que todos os objetivos e metas foram cumpridos. Entre os 
principais resultados obtidos na fase III do projeto, pode-se destacar: 1. validação do desempenho agronômico de 
cultivares de maracujazeiro-azedo em diferentes sistemas e produção e regiões do Brasil; 2. finalização tecnológica da 
cultivar de maracujazeiro medicinal BRS Vita Fruti (BRS VF), da cultivar de maracujazeiro doce BRS Mel do Cerrado 
(BRS MC) e das cultivares de maracujazeiro ornamental BRS Céu do Cerrado (BRS CC) e BRS Rosea Púrpura (BRS 
RP); 3. lançamento das cultivares de maracajuzeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado (BRS PC) e BRS Sertão Forte 
(BRS SF). Merecem destaque também as várias ações de pós-melhoramento, validação e transferência de tecnologia 
que superaram as metas estabelecidas no início do projeto, em virtude das inúmeras parcerias estabelecidas com 
outros projetos de pesquisa relacionados, como a Rede Passitec e o projeto APL-Rio de Janeiro, e também devido à 
parceria da Embrapa com outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, com empresas públicas e privadas de 
assistência técnica e extensão rural, secretarias de Agricultura estaduais e municipais, cooperativas, associações e 
com produtores de maracujá de diferentes regiões do Brasil. A melhoria quantitativa e qualitativa do grupo de pesquisa 
oficializado na Plataforma do CNPq continua sendo feita e a aprovação de projetos para captação complementar de 
recursos é um ponto que merece destaque. Todo programa de melhoramento genético depende da continuidade das 
ações para que sejam desenvolvidos produtos tecnológicos, ou seja, novas cultivares que venham ser adotadas pelos 
produtores melhorando o sistema de produção com maiores níveis de produtividade e melhor utilização dos recursos 
naturais, garantindo a sustentabilidade da atividade agrícola. Nesse sentido, considerando os importantes resultados 
obtidos, uma nova fase (fase IV) está sendo proposta com a perspectiva de dar continuidade à obtenção de 
importantes resultados tecnológicos a partir de novas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como 
resultados finalísticos, a perspectiva para a continuidade do projeto é o lançamento de novas cultivares de 
maracujazeiro azedo, doce, silvestre, ornamental e funcional-medicinal. 

 
 

Resumo do projeto - 4000 caract 
O Brasil é um dos principais centros de diversidade do gênero Passiflora, de onde recursos genéticos de grande 
importância têm sido obtidos, caracterizados e utilizados no programa de melhoramento genético do maracujazeiro 
azedo, doce, silvestre, ornamental e funcional-medicinal. Dentro desse programa, o projeto intitulado 'Caracterização e 
uso de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro (Passiflora spp.) com o auxílio de marcadores 
moleculares' teve sua primeira fase de 2005-2008 (www.cpac.embrapa.br/download/1256/t), a segunda de 2008-2012 
(http://www.cpac.embrapa.br/download/2645/t) e a terceira de 2012-2016 
(http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/fabiofaleiro/boletimpesquisafaseIIIfabiofaleirofinal.docx). Como 
pode ser visto no relatório da fase III, importantes avanços foram obtidos, entretanto para chegar nos produtos 
finalísticos e soluções tecnológicas é fundamental a continuidade do projeto na sua fase IV, com os objetivos gerais: 1. 
Realizar a caracterização morfo-agronômica e molecular de espécies de maracujá (Passiflora spp.) visando à sua 
utilização como porta-enxertos e para ampliar a base genética de programas de melhoramento genético do 
maracujazeiro azedo, doce, silvestre, ornamental e funcional-medicinal; 2. Desenvolver cultivares de maracujazeiros 
azedo, doce, ornamental e silvestre mais adaptados, produtivos, com qualidade físico-química de frutos e resistência 
múltipla a doenças. Para atingir os objetivos, serão desenvolvidas atividades de avaliação de características de 



 3

resistência a doenças, físico-químicas de frutos e produção de flores e de frutos de novos acessos e novas espécies do 
gênero Passiflora e 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 e ampliada nas fases II, III e IV, considerando os novos desafios e as novas 
demandas para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação prospectadas a cada fase do projeto. Os resultados 
esperados envolvem o uso prático de recursos genéticos do gênero Passiflora e o desenvolvimento de novas cultivares 
de maracujazeiro-azedo, doce, ornamental e silvestre. 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 tecnológica 
e sua inserção no mercado serão trabalhadas neste projeto. O grupo de pesquisa ‘Maracujá: germoplasma e 
melhoramento genético’ será ampliado frente aos novos desafios e demandas e as ações em parcerias com outras 
redes de pesquisa articuladas nos arranjos Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras), Valorafrut 
(Prospecção em germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos produtos) e Varfrut (Variedades competitivas 
de fruteiras tropicais) serão intensificadas para otimizar o uso de recursos humanos e financeiros, contribuir para a 
formação de recursos humanos e articular novas ações de validação de tecnologia e difusão dos resultados, 
subsidiando as importantes e necessárias ações de transferência de tecnologia. 

 
 

Objetivos 
Objetivo geral 

Realizar a caracterização morfo-agronômica e molecular de espécies de maracujá (Passiflora spp.) visando à sua 
utilização como porta-enxertos e para ampliar a base genética de programas de melhoramento genético e desenvolver 
cultivares de maracujazeiros azedo, doce, ornamental e silvestre mais adaptados, produtivos, com qualidade físico-
química de frutos e resistência múltipla a doenças e pragas. 
 

Objetivos específicos 

1. Realizar ações de gestão da interface e interação do projeto com outras redes de pesquisa como a Rede Passitec e 
com os arranjos aos quais o projeto está vinculado (Passiflora, Valorafrut e Varfrut), bem como trabalhar a 
articulação de parcerias nacionais e internacionais envolvendo o intercâmbio de germoplasma, cooperação técnica 
e busca de recursos financeiros complementares para as ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de 
tecnologia; 

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

3. 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; 

4. Gerar informações e desenvolver metodologias relacionadas aos processos de germinação e conservação de 
sementes e produção de mudas de diferentes espécies do gênero Passiflora; 

5. Realizar ações integradas de fitopatologia e entomologia para caracterização de germoplasma e melhoramento 
genético do maracujazeiro visando resistência a doenças e insetos-praga; 

6. Realizar atividades de pré-melhoramento do maracujazeiro, envolvendo a descoberta de genes de interesse em 
espécies silvestres e o desenvolvimento de híbridos inter específicos úteis para ampliar base genética do programa 
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de melhoramento genético do maracujazeiro-azedo, doce, ornamental e silvestre, além do uso comercial como 
porta-enxertos e plantas funcionais e medicinais; 

7. Analisar em condições de cultivo comercial, o potencial de espécies silvestres e híbridos inter-específicos como 
porta-enxertos de maracujazeiro-azedo e desenvolver cultivares de porta-enxerto para viabilizar a solução 
tecnológica das mudas enxertadas visando à resistência à fusariose e outros estresses bióticos e abióticos; 

8.  Promover o avanço do conhecimento na área de cultura de tecidos e engenharia genética do maracujazeiro e 
desenvolver e operacionalizar metodologias da cultura de tecidos aplicadas ao programa de conservação, 
caracterização e uso de germoplasma e melhoramento do maracujazeiro; 

9. Selecionar matrizes promissoras para resistência a doenças, produtividade, menor dependência da polinização 
artificial e melhoria da qualidade da polpa e obter cultivares de maracujazeiro-azedo com características comerciais, 
dando continuidade ao melhoramento de populações por seleção recorrente, retrocruzamentos, seleção entre e 
dentro de progênies e avaliação da capacidade geral e específica de combinação; 

10. Selecionar matrizes promissoras para resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade e 
obter cultivares 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; 

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

12. Selecionar e desenvolver cultivares de maracujazeiro ornamental, considerando novos espectros de cores das 
flores, características das plantas para paisagismo de grandes áreas e vasos e também o uso de minimaracujás 
para uso na fruticultura ornamental; 

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

14. Realizar a validação agronômica e mercadológica de cultivares de maracujazeiro (Passiflora spp.) geneticamente 
melhorados em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e exterior; 

15. Avaliar cultivares de maracujazeiro geneticamente melhoradas em diferentes sistemas de produção convencionais 
e alternativos; 

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

17. 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 cultivares geneticamente 
melhoradas de maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. 

 
DETALHAMENTO 

 
Caracterização do Problema Focalizado pelo Projeto (30.000 caracteres) 

Entre os grandes desafios e demandas para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 
maracujazeiro, aspectos relacionados à caracterização e uso de recursos genéticos e seu uso prático no 
desenvolvimento e recomendação de cultivares de maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental merecem um 
destaque especial (FALEIRO et al., 2006a; 2011a; 2012a; 2012b; 2014; 2015). O maracujá apresenta grande 
variabilidade genética de espécies e variedades que podem ser utilizadas para diversificar os sistemas produtivos com 
novos alimentos funcionais para consumo in natura, envolvendo o maracujazeiro azedo, maracujazeiro doce e 
maracujazeiro silvestre (FALEIRO et al., 2011a; 2011b; 2013; 2015; Cerqueira-Silva et al., 2016).  

Considerando os vários usos do maracujá, o número de cultivares comerciais disponíveis para o produtor, com 
garantia de origem genética, é muito pequeno. Mesmo para a espécie do maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims) 
que possui grande importância econômica e social no Brasil, o número de cultivares é pequeno, considerando a grande 
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variabilidade dos agroecossistemas no Brasil (MELETTI et al., 2005; MELETTI, 2011). 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. 

O maracujazeiro (Passiflora spp.) apresenta ampla variabilidade genética com mais de 500 espécies e 
segundo Faleiro e Junqueira (2009) tal variabilidade assume grande importância, considerando as diferentes formas de 
utilização do maracujá. A espécie Passiflora edulis Sims (maracujazeiro azedo) é a que apresenta maior importância 
comercial considerando a produção mundial de mais de 1 milhão de toneladas por ano. Outras espécies como P.  
alata, P. ligularis, P. tripartita, P. setacea, P. cincinnata, P. maliformis, P. nitida, P. quadrangulares, entre outras, 
também são cultivadas e comercializadas em menor escala no Brasil e em outros países da América Latina.  

Espécies silvestres de maracujazeiro têm apresentado grande potencial para uso em programas de 
melhoramento genético do maracujazeiro azedo e doce e como porta-enxertos, além de serem alternativas para 
diversificar os sistemas produtivos com novos alimentos para consumo in natura e processamento industrial e para uso 
como plantas funcionais-medicinais e ornamentais (FALEIRO et al., 2015).  

Para o consumo in natura e processamento industrial, segundo Cunha et al. (2002), cerca de 70 espécies de 
maracujá 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. Com relação ao 
uso como alimentos funcionais e como plantas medicinais, Costa e Tupinambá (2005) relatam o grande potencial das 
espécies silvestres de maracujazeiro e a ocorrência de vários fitoconstituintes funcionais e medicinais na polpa, casca, 
sementes, flores e folhas do maracujá, justificando o uso múltiplo do maracujá. 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 conservação, caracterização e uso de 
recursos genéticos e ações de pré-melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento são estratégicos e de grande 
importância (FALEIRO et al., 2008; FALEIRO et al., 2011a) e vem sendo trabalhadas na Embrapa Cerrados e parceiros 
há quase 20 anos. 

O cultivo do maracujazeiro em escala comercial teve inicio na década de 70, com a espécie Passiflora edulis 
Sims, também conhecida como maracujá-azedo. 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 14 t/ha/ano. O 
potencial da cultura, em condições comerciais é superior a 50 t/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 e diferentes sistemas de produção. O desenvolvimento dessas 
variedades é 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, silvestre 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 que teve sua primeira fase 
de 2005-2008 (www.cpac.embrapa.br/download/1256/t), a segunda de 2008-2012 
(http://www.cpac.embrapa.br/download/2645/t) e a terceira de 2012-2016 (relatório apresentado em anexo). 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., 
2011a), como porta-enxertos (JUNQUEIRA et al., 2006b; MACHADO et al., 2015) e para diversificação de sistemas de 
produção (FALEIRO et al., 2009; FALEIRO et al., 2011a; FALEIRO et al., 2013; FALEIRO et al., 2015). 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/), da cultivar BRS Rubi do Cerrado em 2012 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentobrsrubidocerrado/), das primeiras cultivares comerciais de maracujazeiro 
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ornamental (http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoornamental/), da primeira cultivar de maracujazeiro silvestre em 
2013 (http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/) e da segunda cultivar de maracujazeiro silvestre em 2016 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentosertaoforte/) (EMBRAPA, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d; 2016e).  

A fase III do projeto está sendo realizada com grande sucesso. Nos documentos, em anexo, é apresentado um 
relatório técnico dos principais resultados obtidos em cada um dos planos de ação e atividades (ver arquivo anexo 
relatoriotecnicofaseIII.pdf). Entre os principais resultados obtidos na fase III do projeto, pode-se destacar: 1. validação 
do desempenho agronômico de cultivares de maracujazeiro-azedo em diferentes sistemas e produção e regiões do 
Brasil; 2. desenvolvimento da cultivar de maracujazeiro medicinal BRS Vita Fruti (BRS VF), da cultivar de 
maracujazeiro doce BRS Mel do Cerrado (BRS MC) e das cultivares de maracujazeiro ornamental BRS Céu do 
Cerrado (BRS CC) e BRS Rosea Púrpura (BRS RP); 3. lançamento das cultivares de maracajuzeiro azedo BRS Rubi 
do Cerrado (BRS RC) e silvestre BRS Pérola do Cerrado (BRS PC) e BRS Sertão Forte (BRS SF). Merecem destaque 
também as várias ações de pós-melhoramento, validação e transferência de tecnologia que superaram as metas 
estabelecidas no início do projeto, em virtude das inúmeras parcerias estabelecidas com outros projetos de pesquisa 
relacionados, como a Rede Passitec e o projeto APL-Rio de Janeiro, e também devido à parceria da Embrapa com 
outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, com empresas públicas e privadas de assistência técnica e 
extensão rural, secretarias de Agricultura estaduais e municipais, cooperativas, associações e com produtores de 
maracujá de diferentes regiões do Brasil.  

A melhoria quantitativa e qualitativa do grupo de pesquisa oficializado na Plataforma do CNPq (Maracujá: 
germoplasma e melhoramento genético) continua sendo feita e a aprovação de projetos para captação complementar 
de recursos é um ponto que merece destaque. Todo programa de melhoramento genético depende da continuidade 
das ações para que sejam desenvolvidos produtos tecnológicos, ou seja, novas cultivares que venham ser adotadas 
pelos produtores melhorando o sistema de produção com maiores níveis de produtividade e melhor utilização dos 
recursos naturais, garantindo a sustentabilidade da atividade agrícola. Nesse sentido, considerando os importantes 
resultados obtidos, uma nova fase (fase IV) está sendo proposta com a perspectiva de dar continuidade à obtenção de 
importantes resultados tecnológicos a partir de novas ações de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia 
e inovação, organizadas em 17 planos de ação e 190 atividades que envolvem a caracterização e uso de 
germoplasma, pré-melhoramento, melhoramento do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental, validação de 
cultivares em diferentes regiões e sistemas de produção, pós-melhoramento, desenvolvimento de mercado e ações de 
transferência de tecnologia. Acreditamos que estas ações realizadas de forma organizada e continuada e com uma 
equipe compentente em cada área de atuação é a maneira mais adequada para desenvolver as soluções tecnológicas 
capazes de superar as limitações atuais e atender às expectativas dos atores das cadeias produtivas dos diferentes 
tipos de maracujás, considerando os importantes impactos econômicos, sociais e ambientais a serem obtidos com os 
resultados do projeto. 

Como impactos econômicos e sociais, o desenvolvimento de novas cultivares 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. Cultivares de maracujazeiro mais resistentes a 
doenças também permitirão a redução do uso de defensivos agrícolas e 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, subsidiando o estabelecimento e o fortalecimento de novas cadeias produtivas com 
grande potencial de geração de emprego e renda. 

Como impactos positivos para o meio ambiente, a redução do uso de defensivos agrícolas no processo 
produtivo, pela incorporação de resistência múltipla a doenças nas novas cultivares, 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 nos programas de melhoramento dos 
maracujazeiros azedo, doce, silvestre e ornamental vai permitir uma valoração da biodiversidade essencialmente 
brasileira, contribuindo também para a preservação de recursos genéticos com importância atual ou futura para a 
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sustentabilidade da cadeia produtiva dos maracujás no Brasil e no mundo. O projeto vai gerar também resultados de 
grande impacto científico e 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 enfrentando 
sérios desafios quanto a ocorrência de graves problemas fitossanitários cujos controle químico é inexistente ou 
ineficiente. 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. 

 
ALINHAMENTO DO PROJETO ÀS AGENDAS DE P&D DAS UNIDADES, ARRANJOS, PLANO GERENCIAL DA 
EMBRAPA 2016-2018 E VI PLANO DIRETOR DA EMBRAPA 2014-2034 
 A fase IV do projeto 'Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro 
(Passiflora spp.) com o auxílio de marcadores moleculares' foi articulada de modo a buscar o alinhamento às agendas 
de P&D das unidades envolvidas, considerando os resultados a serem obtidos nos diferentes Biomas e regiões do 
Brasil onde atuam as diferentes unidades da Embrapa. De um modo geral, podemos dizer que o projeto apresentado 
está alinhado às agendas das unidades envolvendo o manejo, conservação e caracterização da biodiversidade; 
bioprospecção, domesticação, pré-melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento de espécies silvestres e 
comerciais do gênero Passiflora; desenvolvimento de sistemas de produção convencionais, alternativos e integrados, 
envolvendo o desenvolvimento e validação de novas cultivares de maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. 
 Quanto aos arranjos, a fase IV do projeto está alinhada a diferentes objetivos estratégicos de três arranjos de 
projetos: Arranjo Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras), Arranjo Valorafrut (Prospecção em 
germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos produtos), Arranjo Varfrut (Variedades competitivas de fruteiras 
tropicais). O envio desta fase IV em 2016 está prevista nestes três arranjos e nesse sentido, toda articulação 
envolvendo as diferentes equipes foram realizadas em 2015-2016. 
 Com relação ao Plano Gerencial da Embrapa 2016-2018 e VI Plano Diretor da Embrapa 2014-2034, pode-se 
afirmar que os resultados a serem obtidos na fase IV estão alinhados aos cinco eixos de impactos relevantes ao 
cumprimento da missão e alcance da visão da Embrapa. Com o foco na sustentabilidade, a fase IV do projeto vai 
permitir avanços na diversificação, agregação de valor, produtividade, segurança alimentar, qualidade e redução dos 
custos de produção. Na perspectiva da bioeconomia, os resultados a serem obtidos na fase IV vão ofertar novos 
processos e produtos tecnológicos para transformar os mercados do ponto de vista da ampliação do leque de 
oportunidades, tanto de produtos alimentares como não alimentares. Certamente, os resultados a serem obtidos na 
fase IV vão subsidiar a formulação de políticas públicas conectadas com os problemas e desafios dos produtores e do 
sistema agroalimentar e agroindustrial. Os produtos tecnológicos a serem obtidos também vão contribuir para a 
inclusão produtiva dos agricultores mais pobres do país, incluindo pequenos e microprodutores familiares de 
comunidades rurais e assentados da reforma agrária. Esta inclusão produtiva envolve a oferta de novas cultivares 
geneticamente superiores e adaptadas aos diferentes sistemas de produção convencionais e alternativos e também 
ações estratégicas e necessárias de transferência de tecnologia em parceria com empresas públicas e privadas de 
assistência técnica e extensão rural, buscando a identificação de prioridades para a inovação e o desenvolvimento 
local e regional de forma mais conectada e convergente.  
 Para a obtenção de todos estes resultados e impactos positivos, pretende-se trabalhar na fronteira do 
conhecimento, envolvendo equipes transdisciplinares e um conjunto de organizações públicas e privadas de pesquisa, 
desenvolvimento, transferência de tecnologia e inovação organizado para fortalecer e exercitar a sinergia das ações, 
promover o intercâmbio do conhecimento e potencializar o desenvolvimento e validação de soluções tecnológicas para 
os diferentes elos da cadeia produtiva e para os consumidores brasileiros. 

 

Estratégia de gestão e ação (10.000 caracteres) 
 Para atingir o objetivo geral e específicos do projeto, estão sendo propostos 17 planos de ação (PA) na fase 
IV com 190 atividades. Parte dos PAs e atividades será continuidade da fase III, 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 anteriores do projeto, estão sendo previstos, na fase IV, a finalização tecnológica e o 
lançamento de pelo menos oito cultivares (híbridos e variedades de maracujazeiro) dos diferentes tipos de maracujás 
(azedo, doce, ornamental, silvestre e para uso como porta-enxertos).  
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 O PA 1 de gestão do projeto vai dar continuidade as atividades da fase III, acrescentando-se atividades 
relacionadas à gestão da interface e interação do projeto com a rede Passitec e com os arranjos aos quais o projeto 
está vinculado: Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras); Valorafrut (Prospecção em germoplasma de 
fruteiras e desenvolvimento de novos produtos) e Varfrut (Variedades competitivas de fruteiras tropicais). O PA 2 vai 
envolver atividades de caracterização de germoplasma  para subsidiar o seu uso comercial ou em programas de 
melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. No PA 3, as mais modernas técnicas de 
análises de 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. O PA 4 vai gerar informações e desenvolver metodologias 
relacionadas aos processos de germinação e conservação de sementes e produção de mudas de diferentes espécies 
do gênero Passiflora. A germinação e conservação de sementes é um dos gargalos das pesquisas envolvendo 
recursos genéticos e melhoramento, considerando que as sementes de muitas espécies de maracujá tem germinação 
lenta e desuniforme, apresentam problemas de dormência e também de recalcitrância, ou seja, perdem a viabilidade 
em condições de conservação a baixa temperatura e umidade relativa. A produção de material propagativo (sementes 
e mudas) com alta qualidade genética e sanitária é um dos requisitos básicos da disponibilização das cultivares 
geneticamente melhoradas e por isso uma atenção especial será dada à esta linha de pesquisa. Considerando que um 
dos principais desafios dos sistemas de produção do maracujazeiro é a ocorrência de graves problemas fitossanitários 
relacionados à doenças e insetos-praga, está sendo proposto o PA 5 para tratar com maior profundidade este tema. No 
PA 6, em continuidade aos resultados obtidos nas fases anteriores do projeto, 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, doce, silvestre e 
ornamental e o uso per se dos materiais genéticos como porta-enxertos e como plantas com características funcionais-
medicinais-aromáticas. No PA 7, com base nos resultados promissores obtidos na fase III, são previstas finalizações 
tecnológicas de seleções de espécies silvestres como porta-enxerto de maracujazeiro-azedo para subsidiar o uso da 
tecnologia de mudas enxertas para plantios em importantes pólos de produção de maracujá com históricos problemas 
com doenças causadas por patógenos no solo. Para se trabalhar na fronteira do conhecimento, está sendo proposto o 
PA 8 que vai trabalhar as metodologias e aplicações da cultura de tecidos e engenharia genética. Para isso, foi feita 
uma articulação com importantes grupos de pesquisa do Brasil na área de cultura de tecidos para implementar 
atividades visando o avanço do conhecimento na área e também a operacionalização de metodologias da cultura de 
tecidos aplicadas ao programa de conservação, caracterização e uso de germoplasma e melhoramento do 
maracujazeiro. Nos PAs 9, 10, 11 e 12 estão previstas as atividades de seleção e recombinação de matrizes 
promissoras, populações de melhoramento, retrocruzamentos, testes dialélicos, obtenção e avaliação de cultivares 
dentro dos programas de melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. No PA 13, 
modernas técnicas envolvendo a análise de diferentes tipos de marcadores moleculares do DNA serão utilizados para 
aumentar a eficiência de cada etapa dos programas de melhoramento genético, aumentando a eficiência, acurácia 
seletiva, reduzindo o tempo gasto e maximizando os ganhos genéticos no desenvolvimento de novas cultivares. No PA 
14, estão sendo propostas atividades de validação das cultivares de maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental 
desenvolvidas nas fases anteriores do projeto e também de novas cultivares a serem desenvolvidas na fase IV em 
diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil visando ao estudo da interação genótipo X ambiente e também a 
recomendação regionalizada das cultivares. Este trabalho será realizado por meio de uma importante rede de 
validação de cultivares que foi articulada em praticamente todos os Estados e regiões do Brasil. No PA 15, as 
cultivares desenvolvidas e em desenvolvimento serão avaliados em diferentes sistemas de produção em continuidade 
ao que foi realizado na fase III do projeto. Novas atividades também foram planejadas nesta nova fase do projeto como 
a validação das cultivares no sistema FILHO (Fruticultura Integrada com Lavouras e Hortaliças), em APLs (Arranjos 
Produtivos Locais), em áreas de restauração ecológica, de preservação permanente e reserva legal, sistemas 
agrossilvipastoril orgânico, SAFs (Sistemas Agroflorestais), entre outros. No PA 16 será dada continuidade às ações de 
desenvolvimento de produtos e mercado (pós-melhoramento) tendo em vista a promoção e inserção no mercado do 
maracujazeiro doce, silvestre, 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 Rede Passitec, além dos arranjos 
aos quais o projeto está vinculado. Por último, no PA 17, as ações de validação e transferência de tecnologia terão 
continuidade ao que tem sido feito nas fases anteriores do projeto. A cada nova fase do projeto o número de atividades 
de transferência de tecnologia realizadas tem aumentado sistematicamente, principalmente devido à parceria deste 
projeto com outros projetos de pesquisa relacionados, como a Rede Passitec e o projeto APL-Rio de Janeiro, e 
também devido à parceria da Embrapa com outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, com empresas públicas 



 9

e privadas de assistência técnica e extensão rural, secretarias de Agricultura estaduais e municipais, cooperativas, 
associações e com produtores de maracujá de diferentes regiões do Brasil.  
 Nos PAs 14, 15, 16 e 17, queremos dar continuidade fortalecer 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 fases anteriores do projeto e aqueles que serão desenvolvidosna 
fase IV. Podemos observar pela estrutura da proposta que os PAs e atividades vão desde a caracterização e uso de 
germoplasma até o consumidor final envolvendo uma forte e competente rede de parcerias (ver figuras ilustrativas no 
documento parceriaseestruturadoprojeto.pdf). Acreditamos que somente com ações completas, profundas, 
complementares e continuadas poderemos 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 parcerias 
instituicionais. As parcerias serão fundamentais para o desenvolvimento de ferramentas moleculares e da cultura de 
tecidos 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. Os resultados obtidos no projeto serão, primeiramente, organizados na forma de uma base 
de dados, de acesso aos participantes e demais interessados e também serão disponibilizados nos sistemas 
corportativos como Ainfo, Sieve, Gestec subsidiando a disponibilização dos resultados (publicações, produtos, 
processos e serviços) no Portal da Embrapa. A princípio, 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, embora contratos específicos de propriedade intelectual possam ser elaborados caso-a-caso. 
Da mesma forma, a Embrapa não terá direitos de propriedade intelectual sobre cultivares desenvolvidas em programas 
de melhoramento das instituições parceiras. Os parceiros e colaboradores terão a participação em publicações 
técnicas e científicas, incluindo crédito de colaboração nas cultivares desenvolvidas, 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. 
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Informações adicionais 
 O presente projeto vai dar continuidade ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro, 
complementando e ampliando as ações preliminares executadas nas fases 0, I, II e III. Felizmente, estamos 
conseguindo dar continuidade às ações de pesquisa. Tal continuidade é a base do sucesso de projetos tecnológicos, 
onde o desenvolvimento das soluções tecnológicas demanda anos e, às vezes, décadas de pesquisa. A atual proposta 
(fase IV 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 IV, vários produtos tecnológicos (novos híbridos e variedades) serão finalizados. Até o 
final da fase IV, há a previsão de lançamento de pelo menos oito cultivares (híbridos e variedades de maracujazeiro) 
dos diferentes tipos de maracujás (azedo, doce, ornamental, silvestre e para uso como porta-enxertos). Temos 
consciência que a execução de 17 Planos e Ação e 190 Atividades é muito desafiador para um projeto SEG e que o 
valor orçamentário solicitado na fase IV é insuficiente para a execução de todas as atividades propostas, considerando 
que as mesmas vão desde a caracterização e uso de germoplasma, passando por ações de pré-melhoramento, 
melhoramento e pós-melhoramento e também ações de transferência de tecnologia, envolvendo uma grande rede de 
parcerias. Entretanto, como aconteceu nas fases anteriores, as atividades foram realizadas com sucesso em virtude da 
competência e comprometimento da equipe técnica envolvida no projeto e na busca de complementações 
orçamentárias que tem sido obtidas junto ao CNPq e vários projetos com financiamentos de agências de fomento 
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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 IV também seja realizada com pleno 
sucesso. Outro ponto que merece destaque na execução do projeto é o envolvimento da iniciativa privada 
(agroindústrias, viveiros, cooperativas, associações e produtores) com o financiamento de itens de custeio e mão de 
obra. Todas as parcerias firmadas nas fases anteriores serão mantidas e ampliadas na fase IV. 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 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 as novas cultivares com maior 
desempenho agronômico, mas também com a melhoria das informações tecnológicas dos produtores. 

 

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

Descrição (2000) 
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 http://maracuja.cpac.embrapa.br/ vai ser constantemente atualizada. 
Nesta fase IV, serão realizadas atividades de gestão da interface e interação do projeto com a rede Passitec e com os 
arranjos aos quais o projeto está vinculado: Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras); Valorafrut 
(Prospecção em germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos produtos) e Varfrut (Variedades competitivas 
de fruteiras tropicais).  

Atividades (4000) 
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.  
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1.2. Elaboração de relatórios técnicos e gerenciamento de recursos – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Relatórios técnicos anuais serão elaborados e apresentados ao CTI/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. Como realizado nas fases I, II e III, 
ao final do projeto, será feito um relatório técnico sumarizando os principais resultados obtidos relacionados à gestão, 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. O relatório técnico final desta fase IV vai seguir os exemplos 
dos relatórios da fase I (www.cpac.embrapa.br/download/1256/t), II (http://www.cpac.embrapa.br/download/2645/t) e III 
(http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/fabiofaleiro/boletimpesquisafaseIIIfabiofaleirofinal.docx). 
 
1.3. Gerenciamento e atualização da home-page do projeto – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Os principais resultados das fase I, II e III do projeto, principalmente relacionados aos produtos tecnológicos 
e às publicações técnico-científicas estão disponíveis na home-page do projeto http://maracuja.cpac.embrapa.br/. Na 
fase IV, 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/. Nos últimos anos, a Embrapa tem trabalhado o seu portal para disponibilizar as 
publicações (https://www.embrapa.br/publicacoes) e as soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa 
(https://www.embrapa.br/produtos-processos-e-servicos). Dessa forma, as publicações técnico-científicas e soluções 
tecnológicas desenvolvidas no projeto serão registradas nos sistemas corporativos via Ainfo e Gestec, 
respectivamente. Nesta atividade serão trabalhadas as páginas de conteúdo para complementar as páginas 
corporativas. O modelo das páginas de conteúdo serão as páginas de lançamento de cultivares (Exemplo: 
http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/) e as páginas de eventos de transferência de tecnologia (Exemplo: 
http://www.cpac.embrapa.br/minicursomaracuja/). 
 
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/ Fernanda Vidigal Duarte Souza/ Fernando Haddad 
Descrição: Um dos motivos dos sucessos das fases I, II e III 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 IV, novas parcerias serão articuladas, considerando os 
novos desafios do projeto e também o crescente interesse de instituições nacionais 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 foi realizada a finalização tecnológica de maracujazeiros silvestres (BRS Pérola do 
Cerrado, BRS Sertão Forte e BRS Vita Frut) com o lançamento de cultivares e sua utilização no mercado mediante o 
seu desenvolvimento tecnológico, trabalhado com sucesso pela Rede PASSITEC. Nesta fase IV, novas finalizações 
tecnológicas de maracujazeiros silvestres serão realizadas. A interface e a interação entre o programa de 
melhoramento genético e a rede PASSITEC são estratégicas para o sucesso dessas finalizações tecnológicas e por 
esse motivo serão trabalhadas nesta atividade. Reuniões periódicas, intercâmbio de informações e experiência, ações 
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conjuntas envolvendo atendimento à legislação, relatórios técnicos e definição de estratégias para lançamento e 
inserção no mercado de maracujazeiros silvestres serão trabalhados nesta atividade. 
 
1.7. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de projetos 
Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras) - Ana Maria Costa 
Descrição: A execução desta fase IV do projeto está prevista dentro do arranjo Passiflora (Uso e valoração das 
Passifloras brasileiras). A interface e interação das atividades desse projeto com as atividades dos demais projetos do 
arranjo são importantes e estratégicas para maximizar os recursos humanos e financeiros, promover o intercâmbio de 
informações e experiências e evitar a sobreposição de esforços na busca de soluções tecnológicas para a cadeia 
produtiva dos maracujás. Nesta atividade serão realizadas reuniões periódicas para alinhamento das ações de 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia no contexto do arranjo Passiflora. 
 
1.8. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de projetos 
Valorafrut (Prospecção em germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos produtos) - Fernanda Vidigal 
Duarte Souza 
Descrição: A execução desta fase IV do projeto está prevista dentro do arranjo Valorafrut (Prospecção em 
germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos produtos). A interface e interação das atividades desse projeto 
com as atividades dos demais projetos do arranjo são importantes e estratégicas para maximizar os recursos humanos 
e financeiros, promover o intercâmbio de informações e experiências e evitar a sobreposição de esforços na busca de 
soluções tecnológicas para a cadeia produtiva dos maracujás. Nesta atividade serão realizadas reuniões periódicas 
para alinhamento das ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia no contexto do arranjo 
Valorafrut. 
 
1.9. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de projetos 
Varfrut (Variedades competitivas de fruteiras tropicais) - Fernando Haddad 
Descrição: A execução desta fase IV do projeto está prevista dentro do arranjo Varfrut (Variedades competitivas de 
fruteiras tropicais). A interface e interação das atividades desse projeto com as atividades dos demais projetos do 
arranjo são importantes e estratégicas para maximizar os recursos humanos e financeiros, promover o intercâmbio de 
informações e experiências e evitar a sobreposição de esforços na busca de soluções tecnológicas para a cadeia 
produtiva dos maracujás. Nesta atividade serão realizadas reuniões periódicas para alinhamento das ações de 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia no contexto do arranjo Varfrut. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 2 
Caracterização de germoplasma com potencial uso comercial ou em programas de melhoramento genético do 
maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental 
Pesquisadora responsável: Cristina de Fátima Machado 

Descrição 
A caracterização e avaliação de germoplasma constitui processo básico e elementar na execução de programas de 
melhoramento genético, sendo este o objetivo principal deste plano de ação. Dirigido a materiais genéticos, 
conservados no Banco ativo de germoplasma de Maracujá da Embrapa, compreendendo materiais silvestres que foram 
estudados nas fases I, II e III 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. 
As espécies silvestres também serão avaliadas quanto aos descritores qualitativos e quantitativos de folhas, flores, 
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frutos e sementes e em relação às principais características ornamentais. Aspectos relacionados aos estresses 
abióticos, notadamente deficiência hídrica, são atributos de interesse na seleção de genótipos para uso como porta-
enxerto e terão continuidade neste plano de ação, considerando que 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. Outro objetivo é caracterizar as espécies com maior potencial agronômico (identificadas na fase III 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 são a virose, bacteriose, fusariose, antracnose, verrugose e 
septoriose em condições de campo. As espécies com maior potencial agronômico, identificadas na fase III do projeto 
serão também avaliadas em local infestado com o patógeno, causador da murcha de Fusarium. A caracterização da 
morfologia da flor e da tolerância à seca também terão continuidade. 

Atividades 
2.1. 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, II e 
III do projeto. Além disso, as espécies com maior potencial agronômico (identificadas nas fases I, II e III 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. 
A produtividade das espécies com maior potencial comercial também será avaliada em condições de campo. 
 
2.2. Avaliação de características de físico-químicas de frutos de espécies silvestres de maracujá com potencial 
para consumo in natura como alimento funcional e com potencial medicinal –Ana Maria Costa 
Descrição: Esta atividade vai dar continuidade ao que foi realizado na fase III do projeto quanto à caracterização de 
novas 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 
resultados a serem obtidos subsidiarão os programas de melhoramento genético para consumo “in natura” e para uso 
funcional/ medicinal. 
 
2.3. Avaliação de descritores qualitativos e quantitativos de folhas, flores e frutos de acessos de maracujá 
(Passiflora spp.) do banco de germoplasma 'Flor da Paixão', fotodocumentação, herbarização e inclusão no 
Sistema Alelo - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Nesta atividade, acessos das diferentes espécies conservadas no BAG 'Flor da Paixão' serão 
caracterizadas com base em descritores qualitativos e quantitativos de folhas, flores e frutos. Análises do coeficiente de 
entropia serão realizadas para os diferentes descritores no sentido de identificar aqueles mais apropriados para 
estudos de variabilidade genética. Para complementar a caracterização, os diferentes acessos serão 
fotodocumentados. Exsicatas serão retiradas e enviadas para o Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia e os dados qualitativos e quantitativos obtidos para cada espécie-acesso serão inseridas no Sistema 
Alelo. 
 
2.4. Caracterização morfológica e avaliação agronômica de acessos silvestres de maracujazeiro em condições 
tropicais da Embrapa Mandioca e Fruticultura, no munícipio de Cruz das Almas, Bahia - Cristina de Fátima 
Machado 
Descrição: Nessa atividade, serão avaliadas novas espécies, Passiflora laurifolia, P. galbana e P. coccinea. As ações 
de caracterização e avaliação do germoplasma de P. maliformis, P. mucronata, P. tenuifila e P. foetida terão 
continuidade, visando complementar os dados obtidos na fase III do projeto. Além disso, as espécies com maior 
potencial agronômico (identificadas na fase III do projeto), a exemplo da P. alata, P. gibertii, P. suberosa; P. morifolia; 
P. setacea e P. cincinnata serão caracterizadas contabilizando a variabilidade genética intra-específica. As espécies 
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serão avaliadas em relação aos descritores relacionados à folha, flor, planta e fruto; quanto à produtividade, quanto à 
infecção de antracnose, bacteriose, fusariose, septoriose, verrugose e virose e quanto à ocorrência de insetos e 
artrópodes praga da cultura. As avaliações serão realizadas em área experimental e nos laboratórios de Pós-colheita e 
Fitopatologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura - CNPMF, em Cruz das Almas, Bahia. Os dados qualitativos e 
quantitativos obtidos durante a condução do projeto serão catalogados, organizados e compilados, e, posteriormente, 
analisados de forma conjunta pelo algoritmo de GOWER, com o objetivo de conhecer a variabilidade genética entre 
acessos da coleção de maracujá da Embrapa – CNPMF. Para esta finalidade, inicialmente, será realizada análise 
individual para as variáveis quantitativas e qualitativas, utilizando a distância euclidiana média e a distância de Cole-
Rodgers, respectivamente, a análise conjunta dos dados qualitativos e quantitativos, posteriormente, será realizada 
para a determinação da distância genética, com base no algoritmo de Gower.Os agrupamentos hierárquicos das 
análises individuais e simultâneas a partir das matrizes de distância genética serão obtidos pelo método de UPGMA - 
Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean. A validação dos agrupamentos será determinada pelo coeficiente 
de correlação cofenético (CCC). A significância dos CCC calculada pelo teste t de Mantel, com 1.000 permutações 
(MANTEl, 1967). Para a obtenção das matrizes de distância genética das análises individuais e cálculo dos CCC, será 
utilizado o programa Genes. A matriz de distância genética utilizando o algoritmo de Gower será obtida pelo programa 
R (R Development Core Team, 2014). O dendrograma será obtido pelo programa Statistica 7.1 (STAT SOFT, 2005). O 
critério utilizado para a definição do número de grupos ideal será o pseudo-t2, calculado com auxílio do pacote 
“NbClust” do programa R. A correlação de Pearson será para utilizada para verificar a existência de relações entre as 
características físico-químicas de frutos das espécies de maracujazeiro, cultivado nas condições edafoclimáticas de 
Cruz das Almas, Bahia. Para esta finalidade, será utilizado o aplicativo computacional Genes.  
 
2.5. Avaliação agronômica de germoplasma de maracujazeiro azedo na Embrapa Mandioca e Fruticultura – 
Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Na fase III do projeto foram caracterizados ~50 acessos. A atividade de caracterização é constante, pois 
novos acessos vão sendo introduzidos do BAG. Na fase IV do projeto de melhoramento serão caracterizados 30 novos 
acessos, sendo 10 plantas por acesso. Além desses acessos, serão novamente avaliados acessos promissores que se 
destacaram na etapa anterior do projeto, desta forma terá uma avaliação mais assertiva em relação ao potencial 
desses acessos para uso no programa de melhoramento. Buscar-se-á selecionar matrizes promissoras (alta 
produtividade, tolerância a doenças e boas características físico-químicas dos frutos) para compor programa de 
melhoramento genético visando desenvolvimento de variedades. Essas informações serão de grande importância para 
identificação de parentais que serão utilizados nos cruzamentos com acessos resistentes ao CABMV e Fusariose 
identificados nas atividades deste projeto. 
 
2.6. Avaliação e seleção de germoplasma para tolerância a estresse salino – Mauricio Antonio Coelho Filho 
Descrição: Nessa atividade serão avaliados acessos de maracujazeiro quanto à tolerância à salinidade. Diferentes 
abordagens serão utilizadas: avaliação de plantio via sementes, estaquia e enxertia. Nos diferentes sistemas 
estudados serão avaliados os principais acessos silvestres e também os materiais comerciais. Inicialmente, os estudos 
serão realizados em casa de vegetação, a fim de avaliar pelo menos duas espécies silvestres e a P. edulis em resposta 
a 5 níveis de salinidade da água de irrigação, variando de 1,2 DSm-1 a 6,7 DSm-1. Os realizados serão em blocos 
casualizados e esquema fatorial, com no mínimo quatro repetições. Os estudos serão realizados até 60 dias após o 
plantio sendo as imposições de salinidade realizadas a partir do décimo dia. Serão avaliados os seguintes parâmetros 
fisiológicos: taxa de crescimento das plantas, matéria seca da parte aérea e sistema radicular, trocas gasosas, 
potencial osmótico. Serão realizadas também coletas de raiz e folha para verificar alterações morfológicas em resposta 
à salinidade, a fim de explicar os mecanismos envolvidos na tolerância à salinidade e suas interações, por exemplo, 
com genótipos. Posteriormente, serão realizados estudos específicos para o melhor entendimento das respostas 
radiculares dos genótipos aos níveis salinos aplicados (comprimento total em diferentes classes de diâmetro). Os 
mesmos genótipos avaliados serão submetidos a dois níveis salinos (estabelecidos no experimento em cada de 
vegetação com água salina). Os estudos serão realizados em casa de vegetação, em tubos de 50 mm de diâmetro e 
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50 cm de comprimento, preenchidos com areia e irrigados diariamente com soluções salinas. O delineamento será em 
blocos casualizados em esquema fatorial e no mínimo 5 repetições. Os estudos serão realizados até 60 dias após o 
plantio sendo as imposições de salinidade realizadas a partir do décimo dia. Após a conclusão dos trabalhos em casa 
de vegetação, serão avaliados, em nível de campo, os efeitos da salinidade na produção inicial de maracujazeiro. Um 
experimento será montado na área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura com maracujazeiros enxertados, 
aumentando assim a precocidade de produção. Dois níveis de salinidade serão adotados (estabelecidos no 
experimento em cada de vegetação com água salina). As plantas serão cultivadas em vasos de 45 L e todo controle de 
irrigação e da salinidade da água drenada, assim como realizado nos estudos em casa de vegetação, serão realizadas 
semanalmente. Serão avaliados os seguintes parâmetros fisiológicos: taxa de crescimento das plantas, matéria seca 
da parte aérea e sistema radicular, trocas gasosas, potencial osmótico. Serão avaliados também a produtividade e 
qualidade de frutos. Os dados serão analisados por meio do programa R. Serão submetidos à análise de variância e 
teste F. Havendo efeito significativo na análise de variância nos experimentos envolvendo níveis de salinidade, serão 
realizadas as regressões polinomiais. Nos demais experimentos serão aplicados testes de média.  
 
2.7. Avaliação da tolerância à seca e eficiência de uso de água de irrigação de acessos de maracujazeiro - 
Mauricio Antonio Coelho Filho 
Descrição: Essa atividade compreenderá estudos em nível de campo e casa de vegetação. Os experimentos em 
campo verificarão as respostas de acessos de maracujazeiro cultivados em condições irrigadas, principalmente no 
semiárido, e em condições de sequeiro. Distintos desenhos experimentais serão elaborados para as diferentes 
condições edafoclimáticas. No semiárido, o objetivo será selecionar genótipos mais produtivos, com qualidade de frutos 
e eficientes no uso da água de irrigação. Portanto serão experimentos em blocos casualizados em esquema fatorial: 
Genótipos x Lâminas de irrigação. Pelo menos cinco níveis de irrigação e cinco repetições. Nos experimentos em 
condições de sequeiro serão avaliados o comportamento de diferentes genótipos no edafoclima estudado. Objetivando 
selecionar os materiais mais produtivos (maior eficiência de uso de água) com características qualitativas de frutos 
superiores para o mercado in natura. Os experimentos serão em blocos casualizados, sendo testados pelo menos 
cinco acessos do banco de germoplasma ou selecionados pelo programa de melhoramento da Embrapa em cada 
região selecionada. Em casa de vegetação os acessos que forem para campo serão minuciosamente estudados 
quando as suas respostas ao déficit hídrico. Os estudos serão realizados em casa de vegetação, avaliando-se 
respostas fisiológicas: taxa de crescimento, trocas gasosas, respostas bioquímicas; e também o compartimento 
radicular: comprimento total e diâmetros de raízes. Esses estudos complementarão as avaliações de campo e 
elucidarão possíveis mecanismos para o aumento da eficiência de uso de água e tolerância à seca, que poderão 
orientar o programa na seleção precoce de materiais superiores no futuro. Os dados experimentais serão analisados 
por meio do programa R. Os dados serão submetidos à análise de variância e teste F. Havendo efeito significativo na 
análise de variância nos experimentos envolvendo níveis de irrigação, serão realizadas as regressões polinomiais. Nos 
demais experimentos serão aplicados testes de médias. 
 
2.8. 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 nas fases I, II e III do 
projeto e de novos dados obtidos na fase IV, a base de dados organizada nas fases anteriores do projeto será 
ampliada e as informações das características de cada acesso serão incorporadas no Sistema Alelo, na home page do 
projeto e também em publicações impressas sobre os bancos de germoplasma. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 3 
Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares e análises de sequência do DNA 
como ferramenta auxiliar ao programa de caracterização e uso de germoplasma de maracujazeiro 
Pesquisador responsável: Márcio Elias Ferreira 
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Descrição 
Na fase III do projeto, diferentes tipos de informações moleculares de importância foram obtidas dentro do programa de 
caracterização e uso de germoplasma, utilizando diferentes ferramentas como marcadores moleculares RAPD, ISSR, 
microssatélites, sequencias de DNA ribossômico e de cloroplasto, marcador análogo a genes de resistência (RGA), 
caracterização citogenética, coloração cromossômica diferencial, entre outras. As informações geradas estão 
relacionadas ao estudo da diversidade genética inter e intra-específica, confirmação da fecundação cruzada e 
recuperação mais rápida de genitores recorrentes dentro do programa de retrocruzamentos, estudos de taxonomia, 
filogenia e evolução das diferentes espécies do gênero Passiflora. Estes estudos moleculares permitiram ampliar o 
número de ferramentas de análise, aumentar a quantidade de informações sobre o germoplasma de Passiflora, além 
de melhorar a acurácia das análises. Na fase IV do projeto, as ferramentas desenvolvidas na fase III serão utilizadas 
para a continuidade dos estudos genéticos envolvendo novas espécies e acessos. A tecnologia de sequenciamento de 
nova geração também será utilizada nas atividades deste Plano de Ação.  Para continuar trabalhando na fronteira do 
conhecimento, nesta fase IV será montado e anotado o genoma referência do maracujazeiro (Passiflora edulis 1548 
Mpb/1C; 2n = 18) e será desenvolvida uma plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base individual) 
para genotipagem de bancos de germoplasma de maracujazeiro azedo.  

Atividades 
3.1. 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, ISSR, microssatélites e baseados em análises de seqüência de DNA serão utilizados. Marcadores moleculares 
do DNA serão também utilizados de forma conjunta e complementar com outros marcadores genéticos relacionados a 
características morfo-agronômicas, permitindo análises mais completas da diversidade genética intra e inter-específica 
por meio de análises multivariadas. 
 
 
3.2. Citogenética molecular de Passifloras – Natoniel Franklin de Melo / Marta Dias Soares Scott / Margarete 
Magalhães Souza 
Descrição: Na fase III do projeto, técnicas modernas de citogenética relacionadas à localização de genes ou de 
seqüências de DNA repetitivo in situ geraram avanços importantes na caracterização de espécies e de híbridos 
interespecíficos quanto 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. A continuidade destes estudos envolvendo novas espécies e híbridos interespecíficos 
terão continuidade na fase IV. 
 
3.3. Desenvolvimento e utilização de ferramentas de análises moleculares e de bioinformática aplicadas a 
programas de caracterização e uso de recursos genéticos – Fábio Gelape Faleiro / Márcio Elias Ferreira 
Descrição: Na fase III, metodologias de utilização de seqüências de DNA de cloroplasto e regiões ITS foram utilizadas 
em estudos genéticos de diferentes acessos e espécies do gênero Passiflora. Essas seqüências foram capazes de 
fornecer informações a respeito da identidade genética das espécies (DNA barcode), bem como sobre o 
posicionamento taxonômico das diversas espécies dentro do gênero. Na fase IV, estes estudos terão continuidade 
utilizando também novas ferramentas baseadas no sequenciamento de nova geração. As informações geradas nesta 
atividade serão utilizadas para aumentar a precisão e acurácia das análises de diferentes espécies-acessos do banco 
germoplasma com o objetivo de direcionar cruzamentos entre espécies geneticamente mais próximas, potencializando 
o sucesso de obtenção de híbridos interespecíficos. A proximidade das diferentes espécies em relação à espécie mais 
importante comercialmente (P. edulis) também será analisada com base na homologia de sequências e na 
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transferibilidade de marcadores microssatélites desenvolvidos a partir do sequenciamento parcial do genoma. Com o 
advento das modernas técnicas de sequenciamento da nova geração, as ferramentas de análises moleculares foram 
ampliadas, além de diminuírem o tempo e os recursos financeiros gastos na obtenção dos dados. Nesta atividade, as 
análises genéticas dos polimorfismos de fragmentos ou seqüências do DNA vão ser trabalhadas para gerar 
informações valiosas para o programa de conservação, caracterização e uso de germoplasma de maracujazeiro. 
 
3.4. Desenvolvimento e transferibilidade de marcadores microssatélites para diferentes espécies do gênero 
Passiflora - Fábio Gelape Faleiro / Márcio Elias Ferreira 
 
Descrição: Marcadores microssatélites em espécies do gênero Passiflora são, geralmente, limitados em número, 
apresentando reduzido polimorfismo, onde a maioria estão baseados em repetições nucleotídicas compostas ou 
imperfeitas. Na fase III, centenas de marcadores microssatélites foram desenvolvidos para o maracujazeiro azedo (P. 
edulis Sims) utilizando a metodologia do sequenciamento de nova geração e a montagem parcial do genoma desta 
espécie. Na fase IV, será analisada a transferibilidade desses microssatélites desenvolvidos para dezenas espécies do 
gênero Passiflora, com o objetivo de disponibilizar conjuntos de primers para obtenção de marcadores microssatélites 
para análises genéticas de diferentes acessos de diferentes espécies de forma individualizada e conjunta.  
 
3.5. Estudos genéticos e moleculares de maracujazeiros (Passiflora spp.) presente em bancos de 
germoplasma: estimativas de diversidade, análises de transcriptoma e reação a estresses - Carlos Bernard 
Moreno Cerqueira-Silva / Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Nesta atividade, estimativas de variabilidade genética intra e interespecífica entre os acessos serão 
realizadas a partir de dados de genotipagem com marcadores microssatélites e submetidos a análises descritivas 
(número de alelos por locus, heterozigosidades observada e esperada, índice de fixação e taxa de cruzamento 
aparente), usando o software GenAlEx v.6.5 (Peakall e Smouse, 2012). Equilíbrio de Hardy-Weinberg e desequilíbrio 
de ligação serão avaliados com software GENEPOP (Raymond e Rousset, 1995). Estrutura populacional será estimada 
com base no método Bayesiano implementado no software STRUCTURE (Falush et al., 2003; Pritchard et al., 2000) 
segundo critérios e parâmetros de análises já padronizados pelo grupo de pesquisa (Cerqueira-Silva et al. 2014c; 
Santos, 2014). O número de prováveis pool gênicos e o consenso entre as simulações realizadas com o STRUCTURE 
serão estabelecidos respectivamente, de acordo com o proposto por Evanno et al. (2005) e Jakobsson e Rosenberg 
(2007). Os resultados serão visualizados com auxílio do software DISTRUCT (Rosenberg 2004). Distância de Rogers 
modificada será calculada com o software TFPGA (Miller 1997) e a projeção desses dados visualizada pelos métodos 
UPGMA e neighbor-joining com uso do software DARwin (Perrier e Jacquemoud-Collet, 2006). Análises de variância 
molecular, estimativas de Gst de Nei e identificação de alelos privados e/ou raros serão também realizados com o 
GenAlEx v.6.5. Serão identificados genes diferencialmente expressos entre cultivares contrastantes à virose do 
endurecimento dos frutos por meio do sequenciamento do transcriptoma de folhas de maracujazeiros. A extração de 
RNA, a partir das amostras conservadas em RNA later, seguirá o protocolo descrito por Kitner e Matamoros (2005) e a 
tecnologia de Next-genaration Sequencing (NGS) será empregada com uso da plataforma HISEQ2500 Illumina 
(Illumina, Inc. San Diego, California, USA). Os dados brutos do sequenciamento serão analisados com a ferramenta 
NGS QC Toolkit (Patel e Jain, 2012). As sequências de alta qualidade serão utilizadas para a montagem de novo do 
transcriptoma com uso dos programas Trinity (Grabherr et al., 2011), Velvet/Oases (Zerbino e Birney, 2008) e CLCBio 
Workbench (v. 4.9; Katrinebjerg, Aarhus N, Denmark). As principais métricas a serem utilizadas serão o N50, tamanho 
do maior e do menor contig e a comparação de cobertura entre os contigs gerados nas três montagens. Os transcritos 
gerados pela montagem serão utilizados como referência para mapear as leituras do sequenciamento utilizando o 
programa BWA. Para a análise de expressão, será feito o mapeamento das leituras do sequenciamento na montagem 
de referência utilizando o programa bowtie2 e posteriormente a identificação de genes diferencialmente expressos será 
realizado com o pacote DEGseq (Wang et al. 2009). 
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3.6. Sequenciamento, montagem e anotação de genoma referência do maracujazeiro (Passiflora edulis 1548 
Mpb/1C; 2n = 18) - Dario Grattapaglia / Marco Aurelio de Caldas Pinho Pessoa Filho 
Descrição: Nesta atividade, será utilizada uma planta semi-endogâmica do acesso autocompatível CPAC MJ-M-21 
(Roxo Jaboticaba). Para o sequenciamento e montagem do genoma será utilizada uma estratégia híbrida de 
sequencias curtas Illumina e longas PacBio. A estratégia envolverá o sequenciamento em pontas pareadas (paired end 
2 x 100) em equipamento Hiseq de duas bibliotecas em cobertura de 100X cada, sendo uma delas com leituras 
sobrepostas (tamanho de insertos de ~170bp) e outra sem sobreposição com insertos (overlap) de ~500 pb, 
complementadas por sequenciamento de 20-30X cobertura de três bibliotecas de “mate-pair” de 3, 7 e 10Kb. Além 
disso, será gerado sequenciamento de uma biblioteca “Chicago” de pontas pareadas baseada em contato de 
aproximação de cromatina que permite conexões de longa distância (long range scaffolding). Todo o sequenciamento 
será realizado via contratação de serviços no exterior pois é significativamente mais barato e com maior qualidade 
(recursos financeiros complementares já foram obtidos para operacionalizar esta atividade). A utilização da 
combinação destas diferentes bibliotecas sequenciadas, aliada aos softwares mais recentes de montagem e avaliação 
de genomas deverá fornecer ampla capacidade de se alcançar uma montagem de alta qualidade plenamente suficiente 
para as aplicações downstream planejadas. Além da montagem do genoma e anotação de elementos repetitivos, um 
pool de 6 bibliotecas de RNAseq de diferentes tecidos da planta e fruto também serão sequenciadas e uma base de 
dados de transcriptoma será montada, anotada e utilizada na predição de genes de interesse. 
 
3.7. Desenvolvimento de uma plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base individual) para 
genotipagem de bancos de germoplasma de maracujazeiro azedo - Dario Grattapaglia 
Descrição: Para o desenvolvimento de um sistema de genotipagem eficiente e baixo custo efetivo, o projeto adotará 
uma estratégia combinada de sequenciamento em baixa cobertura, genotipagem de tagSNPs e imputação de alta 
performance de genótipos. Será inicialmente gerado um banco de sequências derivadas do resequenciamento em 
baixa cobertura (3X) de acessos representativos da diversidade genética visando descobrir e catalogar os 
polimorfismos de base individual (SNPs) ao longo de todo o genoma. Serão eleitos algumas dezenas de “acessos de 
referência” ou seja representativos do germoplasma chave dos BAGs e dos genitores utilizados nas populações de 
melhoramento. O sequenciamento será realizado em modalidade pontas pareadas 2x100 bp em equipamento 
HiSeq4000 que apresenta a melhor relação custo/base. Antes do sequenciamento, cada amostra de DNA a ser 
genotipada receberá adaptadores com sequencias indexadoras (barcodes) de 4 a 8 bases que permitem mais tarde 
rastrear as sequências geradas para cada amostra. As sequencias serão mapeadas sobre o genoma de referência de 
cada espécie e identificados SNPs de alta qualidade com freqüência alélica mínima >0,05 e pelo menos 15X de 
cobertura genômica na posição do SNP. Espera-se descobrir alguns milhões de SNPs ao longo de todo o genoma, os 
quais serão utilizados para o desenvolvimento da plataforma de genotipagem. 
 
PLANO DE AÇÃO 4 
Geração de informações sobre o potencial germinativo, a quebra de dormência, a conservação de sementes e 
a produção de mudas de espécies de maracujá (Passiflora spp.) 
Pesquisadora responsável: Tatiana Góes Junghans 

Descrição 
A Embrapa possui um banco de germoplasma de maracujá com vários 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 espécies que podem 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 caracterizar o padrão de germinação, 
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estabelecer protocolos para a germinação e para o armazenamento de sementes em câmara fria, in vitro e em 
criopreservação de espécies de maracujazeiros silvestres para que se torne possível uma melhor conservação em 
bancos de germoplasma e uma maior utilização dessas espécies em programas de melhoramento genético, como 
porta-enxertos e possíveis fontes de alimentos funcionais, fitoterápicos e cosméticos. 
 

Atividades 
4.1. Caracterizar tolerância à dessecação de sementes de espécies silvestres de maracujazeiro – Fabiana 
Ferraz Aud 
Descrição: O objetivo desse estudo é testar a sensibilidade à dessecação de sementes pelo teste de 100 sementes 
(Pritchard, 2004), que é um método direto, e tem-se por alvo propiciar uma maior velocidade na tomada de decisão 
com relação às condições de armazenamento. O teste de 100 sementes para a tolerância à dessecação que será 
executado nesse estudo foi adaptado de Pritchard et al. (2004). Inicialmente será determinado o teor de água de 10 
sementes pelo método de estufa a 105 oC (BRASIL, 2009) e será realizado um teste de germinação inicial com duas 
amostras de 13 sementes, em casa de vegetação. Em sequência, serão montados dois tratamentos, o primeiro, 
contendo 32 sementes misturadas com a mesma massa de sílica gel num recipiente hermeticamente selado e o 
segundo com outras 32 sementes serão mantidas em alta umidade num recipiente fechado, utilizando-se vermiculita 
umedecida. Estas amostras permanecerão em temperatura ambiente. A amostra mantida na sílica gel será pesada a 
cada dia e no momento em que atingir massa constante. Seis sementes serão utilizadas para determinar o teor de 
umidade após a dessecação. O recipiente que contém as sementes úmidas será aberto a cada três dias para permitir a 
aeração e a duração desse armazenamento terá a duração do mesmo período necessário à estabilização de peso das 
sementes mantidas em sílica-gel. Ao final do tratamento úmido o teor de água atingido será determinado utilizando-se 
seis sementes pelo método de estufa a 105 oC (BRASIL, 2009). Após esse período, as amostras serão retiradas tanto 
da condição de secagem como da alta umidade e serão realizados testes de germinação utilizando-se duas amostras 
de 13 sementes. As curvas de germinação (% de germinação x período de incubação) das sementes frescas e dos 
tratamentos de secagem e armazenamento úmido serão comparadas e, desta maneira, poder-se-á identificar as 
espécies tolerantes ou intolerantes à dessecação. 
 
4.2. Reguladores vegetais na quebra de dormência de sementes de espécies silvestres de maracujazeiro com 
potencial comercial – Tatiana Góes Junghans 
Descrição: O objetivo desse estudo é utilizar os reguladores vegetais GA3 e BAP em tratamentos pré-germinativos no 
intuito de melhorar a emergência de plântulas de espécies silvestres de maracujazeiro com potencial comercial. 
A coleta dos frutos de espécies silvestres de maracujazeiro será realizada nos campos experimentais da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura localizada em Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Será realizado tratamento pré-germinativo 
utilizando os reguladores de crescimento GA3 e BAP em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições de 
25 sementes por parcela. Ao final dos testes será calculada a percentagem de sementes germinadas, tempo médio, 
uniformidade e velocidade de emergência. Os dados serão submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade, 
e, se necessário, serão transformados e submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 
4.3. Temperatura e teor de umidade de sementes na conservação de espécies silvestres de maracujazeiro – 
Tatiana Góes Junghans 
Descrição: Esse estudo visa avaliar teores de umidade das sementes, tipo de acondicionamento das sementes e 
temperatura no armazenamento em câmara fria de sementes de maracujazeiros silvestres. Será utilizado o 
delineamento experimental em esquema fatorial 3x2 (três teores de água das sementes x duas temperaturas de 
armazenamento) e 3x2 (três teores de água das sementes x duas formas de condicionamento) com 4 repetições e 25 
sementes por parcela para cada espécie. Os períodos de armazenamento utilizados serão 0, 6, 12 e 24 meses. Após 
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cada período de armazenamento será realizado os testes de germinação em papel. As condições de armazenamento 
serão três teores de água das sementes  e as temperaturas de armazenamento testadas 10oC e -20oC. 
 
4.4. Avaliação da germinação de sementes recém-colhidas e armazenadas em câmara fria (5 °C) com e sem 
tratamento com fitohormônio – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A análise da germinação de sementes de diferentes espécies de maracujazeiro são importantes demandas 
para a pesquisa, considerando o uso prático de tais espécies, uma vez que a produção de mudas uniformes e mais 
vigorosas é a base para tal utilização. Pesquisas relacionadas aos fatores que têm interferência na viabilidade e vigor 
são úteis para a avaliação do potencial fisiológico das sementes e na definição das estratégias de armazenamento, 
principalmente para espécies não cultivadas, em que a heterogeneidade genética e fisiológica das amostras é 
pronunciada. Nesta atividade, será avaliada a germinação de sementes de diferentes espécies de Passiflora spp. 
recém-coletadas e armazenadas em câmara fria (5 °C). Para a análise das sementes será utilizado o delineamento 
experimental inteiramente casualizado (DIC) disposto em arranjo fatorial 5 x 2, sendo cinco tempos de armazenamento 
das sementes [1- tempo zero (inicial), 2- três meses de armazenamento, 3- seis meses de armazenamento, 4- nove 
meses de armazenamento, 5- doze meses de armazenamento] e dois tratamentos com e sem o uso do regulador 
vegetal Promalin® [1- sem uso do regulador (água destilada) e 2- com uso do regulador (15 ml L-1)], com 3 repetições 
de 20 sementes. As sementes serão retiradas de frutos completamente maduros, coletados de um único lote de 
colheita a partir de plantas aparentemente sadias em condições de campo. Após a colheita, os frutos serão 
seccionados transversalmente e a mucilagem com as sementes serão retiradas em água corrente e com auxílio de 
uma peneira de metal. Após a lavagem, todas as sementes serão imediatamente colocadas para secar a sombra, por 
um período de quatro dias, sobre folha de papel toalha. Após a secagem, os arilos das sementes serão removidos por 
fricção manual, e em seguida, armazenadas em sacos de papéis e colocadas dentro da câmara fria à 5 ºC e mantidas 
nessas condições durante todo período de experimentação. As sementes que receberão o tratamento com regulador 
vegetal Promalin®, ficaram imersas na solução por 30 minutos e as que não receberam o regulador vegetal, ficaram 
imersas em água destilada por 30 minutos. Para análise da germinação das sementes, as mesmas serão distribuídas 
em papel Germitest® e mantidas em câmara de germinação do tipo B.O.D. à 28 °C. Esta avaliação da germinação de 
sementes em condições controladas vai ser importante como subsídio para desenvolvimento de protocolos para 
análises oficiais de germinação de diferentes espécies de maracujá em laboratórios oficiais. Para análise da 
emergência de plântulas, as sementes serão semeadas em bandejas de 60 células de polietileno. As bandejas serão 
preenchidas com substrato comercial (Plantmax®) e as sementes serão colocadas a uma profundidade de ± 0,5 cm. As 
bandejas serão irrigadas diariamente, o experimento será mantido em casa de vegetação. A germinação será avaliada 
diariamente após a semeadura, a partir do início da emergência até a sua estabilização, sendo determinado a 
porcentagem de plântulas emergidas. Ao final de 12 meses de armazenamento será realizado o teste de tetrazólio nas 
sementes armazenadas. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos serão 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.  
 
4.5. Metodologia alternativa na conservação de sementes recalcitrantes de espécies silvestres de 
maracujazeiro - Tatiana Góes Junghans 
Descrição: Esse estudo visa avaliar teores de umidade das sementes e temperatura no armazenamento na 
conservação in vitro de sementes de maracujazeiros silvestres recalcitrantes. Para o estabelecimento do protocolo de 
conservação in vitro para cada uma das espécies sensíveis à desidratação será utilizado delineamento inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 2x2 (teor de umidade x temperatura), totalizando 4 tratamentos com 4 repetições de 
25 sementes por parcela. Em câmara de fluxo laminar, as sementes serão inoculadas em meio de cultura MS 
(Murashige e Skoog, 1962) com 1/2 da concentração normal dos sais minerais (MS/2), suplementado com 3% de 
sacarose, sem adição de reguladores de crescimento e solidificado com ágar a 0,7%. O meio será ajustado para pH 
5,8, distribuído em tubos de ensaio (150 x 25 mm) e autoclavado a 120 ºC (1 atm) por 20 minutos. As culturas serão 
mantidas em câmara climatizada a 25 °C e em geladeira a 5 °C, no escuro. As taxas de emergência serão avaliadas 
para lotes de sementes em casa de vegetação com substrato comercial após 0, 6, 12 e 24 meses de armazenamento. 
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Ao final dos testes será calculada a percentagem de sementes emergidas, tempo médio, uniformidade e velocidade de 
emergência. Os dados serão submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade, e, se necessário, serão 
transformados e submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
4.6. Conservação e análise da qualidade fisiológica de sementes de espécies de maracujá (Passiflora spp.) a 
longo prazo (- 20 °C) - Roberto Vieira de Carvalho / Juliano Gomes de Pádua / Solange Carvalho Barrios Roveri 
José 
Descrição: Sementes de espécies silvestres e comerciais de maracujazeiro (Passiflora spp.) serão analisadas quanto à 
possibilidade de armazamento a longo prazo (- 20 °C) no Banco de Germoplasma da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. A qualidade fisiológica de sementes recém-coletadas e armazenadas serão analisadas e comparadas.  
 
 
4.7. Criopreservação de sementes de espécies de maracujá (Passiflora spp.) - Fernanda Vidigal Duarte Souza 
Descrição: Esse estudo visa avaliar a possiblidade de criopreservação de sementes de maracujazeiros silvestres em 
diferentes teores de umidade das sementes. Para o estabelecimento do protocolo de criopreservação para cada uma 
das espécies sensíveis à desidratação será utilizado delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2 
(teor de água x velocidade de descongelamento), totalizando 8 tratamentos com 4 repetições de 25 sementes por 
parcela. Os diferentes teores de umidade das sementes serão obtidos como descrito anteriormente. As amostras de 
sementes com quatro teores de umidade serão colocadas em sacos plásticos e imersas diretamente no nitrogênio 
líquido. Após sete dias de exposição, as amostras serão descongeladas lentamente em temperatura ambiente (25 ± 2 
oC) por três horas ou rapidamente em banho-maria (40 ± 2 oC) por três minutos, segundo metodologia adaptada de 
Guevara et al. (2010). As taxas de emergência serão avaliadas em casa de vegetação com substrato comercial. Ao 
final dos testes será calculada a percentagem de sementes emergidas, tempo médio, uniformidade e velocidade de 
emergência. Os dados serão submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade, e, se necessário, serão 
transformados e submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
4.8. Avaliação da germinação de espécies e cultivares de maracujá (Passiflora spp.) conservadas em 
embalagens comerciais em temperatura ambiente - Roberto Vieira de Carvalho 
Descrição: Sementes de cultivares serão avaliadas quanto à manutenção da viabilidade quando armazenadas em 
embalagens comerciais à temperatura ambiente. Serão analisadas a Passiflora alata cv. BRS Mel do Cerrado, 
Passiflora cincinnata cv. BRS Sertão Forte e Passiflora setaceae cv. BRS Pérola do Cerrado. No Laboratório de 
sementes da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia serão preparadas as sementes, retiradas de frutos 
maduros, peneiradas e lavadas com remoção manual do arilo. As sementes serão submetidas à secagem por 48 horas 
a sombra em papel absorvente. Serão analisadas sementes frescas (sem armazenamento) e armazenadas à 
tempertura ambiente por 30, 60, 90 e 120 dias. Será analisada a germinação em areia e substrato com e sem 
tratamentos com o regulador vegetal GA4+7 + N-(fenilmetil)-aminopurina (300, mg.L-1 i.a.). Os dados serão utilizados 
para os cálculos do índice de velocidade de germinação e porcentagem de geminação e emergência, submetidos a 
análise de variância e comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
4.9. Avaliação e otimização de metodologias para produção de mudas de espécies de maracujá (Passiflora 
spp.) por sementes - 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. Na fase III do projeto, a produção de 
mudas por sementes foi otimizada para cultivares das espécies de P. setacea, P. cincinnata, P. tenuifila e P. alata. Este 
trabalho terá continuidade para outras espécies como P. maliformis, P. nitida, P. quadrangularis, P. auriculata entre 
outras que possuem populações melhoradas e perspectivas de lançamento de variedades. Além do ajuste das 
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metodologias de produção de mudas, outras atividades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico desses materiais 
serão trabalhados em sinergia com a rede PASSITEC (Desenvolvimento Tecnológico das Passifloras silvestres). 
 
4.10. Avaliação e otimização de metodologias para produção de mudas de espécies de maracujá (Passiflora 
spp.) por propagação vegetativa - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Espécies de maracujazeiro silvestre (Passiflora spp.) e seus híbridos inter-específicos apresentam grande 
potencial de uso no mercado de frutas especiais ácidas-doces e podem ser utilizadas como porta-enxertos, plantas 
ornamentais e plantas funcionais-medicinais. A propagação vegetativa permite obter plantas com mesma genética da 
planta matriz e esta clonagem apresenta inúmeras aplicações em programas de caracterização e uso de germoplasma, 
em programas de melhoramento genético e a nível comercial com a produção de mudas uniformes e com alta 
qualidade genética. É muito comum a observação de variações na eficiência da propagação vegetativa para diferentes 
espécies e para diferentes acessos ou variedades da mesma espécie, sendo que a maioria dos trabalhos encontrados 
na literatura são pontuais para uma ou poucas espécies. Nesta atividade, será feita uma avaliação de forma mais 
ampla, da eficiência da propagação vegetativa, por estaquia, de várias espécies silvestres e ornamentais do gênero 
Passiflora, incluindo também vários híbridos interespecíficos. Será montado um experimento no Delineamento 
Inteiramente Casualizado com dezenas de tratamentos (acessos de diferentes espécies de Passiflora) e três 
repetições, sendo cada parcela formada por seis estacas. As estacas serão coletadas da coleção do Banco de 
Germoplasma ‘Flor da Paixão’ da Embrapa Cerrados. Com o auxilio de uma tesoura de poda, as estacas serão 
coletadas da porção mediana dos ramos, com cerca de 15 cm de comprimento contendo três nós e duas meias folhas. 
Na extremidade apical das estacas, será realizado um corte em bisel. Será realizado o tratamento com AIB (Ácido 
Indolbutírico) na concentração de 1000 ppm em pó, imergindo a parte basal (cerca de 0,5 cm) das estacas no produto, 
sendo imediatamente plantadas nos tubetes previamente preenchidos com substrato. Estes tubetes serão levadas para 
a câmara úmida (UR > 80%) onde permanecerão por 60 dias. Serão avaliadas a % de estacas vivas, % de estacas 
com folhas, % de estacas com brotos e o índice de enraizamento. Os dados serão submetidos a análise de variância e 
as médias serão agrupadas pelo teste de Skott-knott a 1%.  
 
4.11. Avaliação de métodos alternativos para melhoria da germinação de sementes de espécies silvestres e 
comerciais de maracujá - Wanderlei Antonio Alves de Lima (PR) / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A propagação do maracujazeiro é realizada normalmente por meio de sementes e a obtenção de mudas 
vigorosas está diretamente relacionada à viabilidade e vigor das sementes utilizadas. Muitas espécies de maracujá 
possuem germinação lenta e desuniforme, constituindo-se em um dos grandes gargalos, principalmente quando 
envolve atividades de pesquisas relacionadas multiplicação, caracterização e avaliação recursos genéticos disponíveis 
em um BAG. O uso de reguladores vegetais, principalmente à base de giberelina, citocinina e auxinas, vem sendo 
utilizados com o objetivo de promover, acelerar e uniformizar a germinação de sementes e também para melhorar o 
enraizamento de estacas de algumas espécies vegetais. Alguns extratos vegetais já são conhecidos por suas 
propriedades em concentrarem alguns fitohormônios relacionados principalmente à multiplicação e desenvolvimento 
celular. O objetivo da atividade é avaliar a viabilidade e vigor sementes de espécies silvestres de Passiflora com 
potencial comercial em condições controladas de laboratório (papel germitex) e submetidas à embebição em solução 
de extrato de tiririca, alho e lentilha pré-germinada. Serão utilizadas sementes silvestres de passiflora submetidas aos 
procedimentos, conforme recomendação para superação de dormência das RAS (2009) para este gênero. O 
experimento será realizado no delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial simples 3 x 3 +1, sendo três 
espécies utilizadas para o preparo do extratos e três concentrações de cada extrato e uma a testemunha, com quatro 
repetições de 25 sementes. Ao final serão avaliadas a porcentagem total de sementes germinadas, porcentagem de 
germinação na primeira contagem e o índice de velocidade de emergência. Os dados serão submetidos aos testes de 
normalidade e homogeneidade, e, se necessário, serão transformados e submetidos à análise de variância, sendo as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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PLANO DE AÇÃO 5 
Ações integradas de fitossanidade para caracterização de germoplasma e melhoramento genético do 
maracujazeiro visando resistência a doenças e insetos-praga 
Pesquisador responsável: Fernando Haddad 

Descrição 
Na fase III do projeto, importantes avanços foram obtidos em diferentes atividades que envolveram o desenvolvimento 
e ajustes de metodologias de inoculação artificial de fitopatógenos do maracujazeiro em condições controladas, 
avaliações de resistência de genótipos de Passiflora em condições controladas e em condições de campo, estudos de 
caracterização e variabilidade genética de importantes fitopatógenos do maracujazeiro e estudos de indutores de 
resistência e outras estratégias para o manejo da virose do endurecimento dos frutos e outras doenças foliares no 
sentido de complementar a resistência genética dentro da estratégia de manejo integrado de doenças. Importantes 
avanços foram obtidos no desenvolvimento e ajustes de metodologias de inoculação artificial de fitopatógenos do 
maracujazeiro em condições controladas. Destaque especial deve ser dado à publicação do livro 'Descritores morfo-
agronômicos ilustrados para Passiflora spp.', onde são descritas as metodologias padronizadas de avaliação de várias 
doenças do maracujazeiro em condições de campo e em condições controladas. Ainda na fase III, vários trabalhos 
envolvendo avaliações de resistência de genótipos de Passiflora em condições controladas e em condições de campo 
foram realizados com sucesso contribuindo de forma significativa para o avanço no conhecimento da resistência 
genética de espécies comerciais e silvestres de maracujá e também para subsidiar os trabalhos de seleção de 
progênies e genótipos dentro do programa de melhoramento genético. Considerando que a resistência a doenças é 
uma característica chave para o programa de melhoramento genético do maracujazeiro, na fase IV, algumas atividades 
de avaliação de acessos do banco de germoplasma e genótipos das populações de melhoramento terão continuidade 
com a avaliação de novos acessos e genótipos e um componente novo de resistência a insetos também será objeto de 
algumas atividades do PA. 

Atividades 
5.1. Avaliação de resistência de espécies silvestres, comerciais e populações segregantes à fusariose em 
condição controladas – Fernando Haddad 
Descrição: Acessos silvestres, comerciais e populações segregantes de maracujazeiro serão desafiados com 
diferentes isolados F. oxysporum f. sp. passiflorae (Fop) e F. solani (Fs), segundo trabalhos em desenvolvimento na 
Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para os padrões de suscetibilidade e resistência, serão utilizados P. edulis 
(suscetível) e P. nitida (resistente). As semantes dos genótipos e dos controles serão plantadas em vasos contendo 
substrato. O inoculo de Foc e Fs serão produzidos em sacos plásticos contendo fubá de milho e areia lavada (FA), 
esterilizados. Para tanto, discos de micélio serão semeados em FA e mantidos em câmara de crescimento a 25 °C por 
15 dias. Após este período, serão feitas as inoculações, de cada patógeno isoladamente, com concentração ajustada 
de 106 UFC/grama de FA. Para a inoculação será depositada 10 gramas do inoculo em orifícios ao redor das mudas de 
maracujazeiro na profundidade de 10 cm. Posteriormente, as plantas serão regadas e mantidas em casa-de-
vegetação. O tratamento controle será a inoculação de cada genótipo com 10 g de FA sem a presença do patógeno. O 
delineamento será o inteiramente casualizado, com vinte repetições de cada genótipo para cada patógeno e isolado. A 
partir do aparecimento dos sintomas externos, a severidade da doença será avaliada em intervalos de dois dias até 90 
dias após a inoculação. Noventa dias após a inoculação as plantas serão avaliadas quanto à podridão radicular (Fs) e 
coloração pardo avermelhada no caule (Fop). Com o desenvolvimento da doença ao longo do tempo calcular-se-á a 
área abaixo da curva de progresso de severidade da doença, a taxa de progresso da doença e severidade interna final. 
As análises serão realizadas com o uso do programa R versão 3.1.0 (R Core Team, 2014). Os genótipos serão 
comparados quanto à diminuição na intensidade de murcha e podridão radicular e classificados quanto ao nível de 
resistência. Ao final desta atividade espera-se ter informações sobre o comportamento quanto aos níveis de resistência 
ou suscetibilidade de diferentes genótipos desafiados com isolados de Fop e Fs. 
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5.2. Avaliação de acessos para resistência a fusariose nas condições de campo – Eduardo Augusto Girardi 
Descrição: Serão avaliados 40 acessos do banco de germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura, sendo 10 
plantas por acesso. As plantas obtidas serão plantadas em uma área com histórico de fusarisose (F. oxysporum f. sp. 
passiflorae e F. solani) visando identificação de fontes de resistência. Plantas selecionadas serão clonadas e 
posteriormente plantadas na mesma área para confirmação da resistência. As plantas clonadas que sobreviverem 
serão cruzadas para obtenção de progênies para avaliação de resistência a fusariose. 
 
5.3. Avaliação de híbridos intra e interespecífico para resistência a fusariose em condições de campo - Onildo 
Nunes de Jesus 
Descrição: Plantas selecionadas da atividade “Avaliação de acessos para resistência a fusariose nas condições de 
campo” serão testadas em cruzamento com o maracujá amarelo ou azedo (P. edulis) provenientes de plantas elites 
previamente selecionadas.  As progênies obtidas serão plantadas em uma área com histórico de fusarisose (F. 
oxysporum f. sp. passiflorae e F. solani) para identificação de fontes de resistência.  As progênies selecionadas serão 
clonadas e posteriormente avaliadas em ensaio de avaliação clonal. Os clones que confirmarem como resistentes 
serão retrocruzados com P. edulise (RC1) e as progênies novamente avaliados para resistência ao Fusarium. 
 
5.4. Avaliação da resistência de espécies de maracujá (Passiflora spp.) e populações segregantes a doenças da 
parte aérea em condições controladas – José Ricardo Peixoto / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Será dada continuidade à atividade de screening de acessos do germoplasma e também populações 
segregantes geradas pelos programas de melhoramento genético às principais doenças de parte aérea do 
maracujazeiro. Nesta atividade, será dada continuidade à 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. 
 
5.5. 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 será dada continuidade a caracterização dos acessos para identificação de fonte de 
resistência as principais doenças de parte área. Serão caracterizados 40 acessos (10 plantas por acessos) de 
maracujazeiro azedo (P.edulis). As doenças virose (CABMV), verrugose nas folhas e frutos e verrugose nos ramos 
serão avaliadas com escala de nota. Será realizado sete avaliações em intervalo de um mês a partir do quarto mês 
após o plantio. Posteriormente as notas serão convertidas em índice de McKinney e submetidos a uma análise de 
variância. Plantas selecionadas irão compor o grupo de acessos que serão utilizados em blocos de cruzamentos 
visando obtenção de variedades com resistência. 
 
 
 
5.6. Reação de acessos de Passiflora spp. à infecção pelo CABMV por inoculação mecânica – Onildo Nunes de 
Jesus 
Descrição: A avaliação de acessos de maracujazeiro para resistência à virose será feita em conjunto com a 
caracterização morfoagronômica. Para a avaliação da virose nas folhas, será identificado a quinta e a sexta folha (à 
partir da folha mais jovem), de dez ramos jovens por planta da parcela e será adotada a escala de 1 (resistente) a 4 
(altamente suscetível) proposta por Novaes & Rezende (1999). Nos frutos maduros, o sintoma causado pelos Potyvirus 
será avaliado por uma escala em que 1: resistente, frutos normais, sem deformação; 2: ligeiramente deformado, com 
ou sem manchas; 3: totalmente deformado, com manchas ou escurecido (Cruz Neto et al., 2010; Neves et al., 2010). 
Dez avaliações serão realizadas em intervalo de um mês a partir do pico de produção de maracujá. Para a severidade 
da virose, será calculado o índice de severidade da doença (SVD) conforme McKinney (1923), pela expressão: SVD 
=Somatório (grau da escala x frequência) / (número total de unidades x grau máximo da escala)] x 100. Os dados, em 
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percentagem, serão transformados e submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-
Knott, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
5.7. Levantamento de viroses em espécies silvestres e comerciais, híbridos interespecíficos e populações de 
melhoramento genético - José Ribamar Nazareno dos Anjos 
Descrição: O levantamento será feito de forma sistematizada nos bancos de germoplasma de espécies silvestres e 
comerciais, híbridos interespecíficos e nas populações de melhoramento genético de maracujazeiro azedo, doce, 
ornamental e silvestre.   
 
5.8. Levantamento de viroses do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) “Flor da Paixão” da Embrapa Cerrados - 
Simone da Graça Ribeiro (PR) 
Descrição: O BAG “Flor da Paixão” da Embrapa Cerrados conta com mais de 125 acessos compreendendo cerca de 
50 espécies e 30 híbridos interespecíficos. Várias dessas plantas apresentam sintomas de viroses, já tendo sido 
identificado o Cowpea aphid born mosaic virus (CABMV – Potyvirus). Entretanto outros vírus, principalmente do gênero 
Begomovírus foram identificados em maracujazeiros na Bahia, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dessa forma, essa 
atividade visa a identificação de virus nos acessos do BAG  “Flor da Paixão” por sequenciamento de alto desempenho 
(NGS). Plantas apresentado sintomas e também plantas assintomáticas serão coletadas.  Será extraído DNA pela 
metodologia de Doyle & Doyle (1987) utilizando-se tampão CTAB. Posteriormente os DNAs de origem viral serão 
amplificados por RCA. O RNA total será extraído com reagente TRIZOL e dsRNA de origem viral serão purificados em 
uma coluna de celulose. Serão montados pools por tipo de ácidos nucleico/espécie de Passiflora. O sequenciamento 
NGS será realizado em plataforma Illumina HiSeq 2500 utilizando-se pair end e barcodes para cada pool de amostras. 
Serão sequenciadas de 2 a 3 bibliotecas para vírus de genoma de DNA e RNA. As sequencias serão analisadas por 
bioinformática. As sequencias serão montadas de novo utilizando-se o programa Abyss e os contigs obtidos serão 
comparados a sequencias viras depositadas no GenBank por Blastn e Blastx no programa Geneious. Primers 
baseados nos contigs de interesse identificados serão desenhados e utilizados para a confirmação da presença do 
vírus identificado por bioinformáticas nas amostras originais por PCR e RT-PCR. Esses primers poderão ser validados 
para utilização como método de diagnose. 
 
5.9. Levantamento de doenças fúngicas em espécies silvestres e comerciais, híbridos interespecíficos e 
populações de melhoramento genético - Angelo Aparecido Barbosa Sussel 
Descrição: O levantamento será feito de forma sistematizada nos bancos de germoplasma de espécies silvestres e 
comerciais, híbridos interespecíficos e nas populações de melhoramento genético de maracujazeiro azedo, doce, 
ornamental e silvestre.   
 
5.10. Avaliação da incidência e severidade de doenças e insetos-praga em sistemas de produção de cultivares 
de maracujazeiro e desenvolvimento de alternativas de controle para sistemas orgânicos e agroecológicos - 
Raul Castro Carriello Rosa 
Descrição:  A avaliação das doenças e pragas e das alternativas de controle será realizada de forma sistematizada em 
sistemas de produção de cultivares de maracujazeiro orgânicos e agroecológicos. 
 
5.11. Avaliação fitossanitária de variedades e híbridos melhorados de maracujazeiro em condições de 
controladas e a campo - Alessandra de Jesus Boari / Alessandra Keiko Nakasone Ishida / Aloyséia Cristina da 
Silva Noronha  
Descrição: Serão monitoradas pragas e doenças que ocorrem em genótipos de maracujazeiro em ensaios instalados 
nos municípios de Belém, Tomé-açu, Marabá, além de avaliar a reação dos genótipos de maracujazeiro a fusariose, 
bacteriose e virose em casa-de-vegetação. 
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5.12. Avaliação de resistência de espécies silvestres, comerciais e populações segregantes à bacteriose em 
condição controlada - Daniel Augusto Schurt /  Giovanni Ribeiro Souza 
Descrição: Acessos silvestres, comerciais e populações segregantes de maracujazeiro serão desafiados com 
diferentes isolados Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae, segundo trabalhos em desenvolvimento na Embrapa 
Roraima. Para os padrões de suscetibilidade e resistência, serão utilizados P. edulis (suscetível) e P. nitida (resistente). 
As sementes serão plantadas em substratos e posteriormente, as mudas serão transplantadas para vasos com solo. 
Quando as mudas estiverem com 5 folhas definitivas serão pulverizadas com a bactéria X. a. pv. passiflorae na 
concentração de 5 x 105 UFC por ml. Estas bactérias serão cultivadas em meio de cultura 523. As mudas após 
inoculação serão mantidas em casa-de-vegetação com temperatura e umidade controlada. Diariamente serão 
avaliados o período de incubação e a severidade. A doença será avaliada até 20 dias após a inoculação. O 
delineamento serão inteiramente casualizado com 10 repetições. Será calculada área abaixo da curva de progresso da 
doença. Os dados serão analisados utilizando programa R. Espera-se encontrar materiais com diferentes níveis de 
resistência a bacteriose. 
 
5.13. Avaliação de alternativas de controle da bacteriose do maracujazeiro utilizando bactérias antagonistas - 
Daniel Augusto Schurt / Giovanni Ribeiro Souza 
Descrição: A bacteriose é um dos principais problemas na Região Norte do Brasil. As estratégias para o manejo 
integrado dessa doença envolvendo a resistência genética das cultivares combinada com outras alternativas de 
controle é uma importante demanda para a pesquisa na região. Nesta atividade serão avaliadas alternativas de 
controle da bacteriose do maracujazeiro utilizando bactérias antagonistas, aproveitando-se as unidades de competição 
de cultivares a serem trabalhadas na Região. Os isolados (200) obtidos serão testados em condições in vivo, na 
própria instituição, utilizando-se como patógeno desafiante um isolado local de Xanthomonas axonpodis pv. 
passiflorae. Plantas de maracujazeiro-azedo (P. edulis Sims) com uma folha definitiva já expandida serão colonizadas 
por aspersão, com uma suspensão ajustada em absorbância a 540 nm (A540) igual a 0,3 de um dos candidatos a 
antagonistas (Bacillus sp.) a ser testado, utilizando-se como tratamento controle plantas pulverizadas com sulfato de 
estreptomicina. A testemunha será constituída por plantas pulverizadas com água. Cada tratamento será constituído 
por três repetições, em que cada uma será representada por uma planta em um vaso de 500 mL de capacidade. Após 
quatro dias da colonização, as plantas serão inoculadas com uma suspensão de células de X. a. pv. passiflorae (A540= 
0,15), levando-se para câmara úmida por 24 h a 27 ºC. Quatro dias após o início da observação dos sintomas na 
testemunha, as plantas serão avaliadas, estimando-se a severidade da doença. O delineamento experimental será 
inteiramente casualizado e os dados de severidade analisados por meio do proc GLM do software SAS versão 9 e do 
teste de Tukey a 5% de significância.Os isolados selecionados serão testados novamente em conjunto, utilizando-se o 
mesmo procedimento, porém, com cinco repetições. Os melhores isolados serão testados em laboratório e também a 
nível de campo. Onde serão avaliadas a incidência e severidade da doença. Os melhores isolados serão identificados 
molecularmente. 
 
5.14. Avaliação de alternativas de controle da fusariose do maracujazeiro utilizando bactérias antagonistas - 
Dulândula Silva Miguel Wruck  
Descrição: Dentre as doenças do sistema radicular do maracujazeiro, destacam-se a morte prematura, fusariose, 
podridão do colo e tombamento da muda, que têm reduzido de forma significativa a vida útil dos pomares. A fusariose 
do maracujazeiro tornou-se, nos últimos anos, fator de grande importância para a cultura, pois alguns produtores 
chegam a ter seus pomares totalmente comprometidos, limitando a área de cultivo e a capacidade de sobrevivência do 
patógeno no solo, por longos períodos, é um dos principais agravantes no controle da doença. O objetivo geral desta 
atividade será   selecionar   isolados   nativos   de rizobactérias   do município  de Terra  Nova  do  Norte, MT,  com  
potencial  de  uso  no  controle  biológico  da fusariose. Espera- se selecionar, pelo menos, um microrganismo com as 
características desejáveis para o biocontrole de Fusarium spp.em laboratório e realizar os testes de biocontrole 
microrganismo x Fusarium spp.em casa de vegetação. Espera-se encontrar combinações de controle de Fusarium spp. 
entre os microrganismos selecionados. 
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5.15. Avaliação da resistência de acessos de maracujá (Passiflora spp.) e cultivares comerciais a lagartas 
desfolhadoras - Alexandre Specht  
Descrição: O gênero Passiflora abriga plantas hospedeiras de pragas, as quais ameaçam a expansão e a 
produtividade das Passifloras. Entre as pragas do maracujazeiro, estão as lagartas que causam desfolhamento, sendo 
que a lagarta Agraulis vanillae vanillae é considerada umas das principais espécies, podendo causar perdas 
significativas na produção, dependendo da época, intensidade de infestação e nível de resistência da espécie ou 
cultivar. Neste atividade, serão avaliados danos foliares em acessos silvestres e comerciais de Passifloras causado 
pela Agraulis vanillae vanillae para identificar potenciais fontes de resistência a essa praga. 
 
5.16. Avaliação do uso de cultivares de maracujazeiro ornamental em borboletários - Alexandre Specht 
Descrição: O gênero Passiflora possui grande variedade de espécies com potencial para borboletários pois abriga 
plantas hospedeiras de diferentes borboletas. Os borboletários são considerados como um espaço de lazer 
contemplativo de pesquisa, de conservação da biodiversidade e como uma ferramenta multifuncional de educação 
ambiental, sendo um local de diversão e aprendizado para crianças e adultos. Dentre os diferentes usos das 
Passifloras, a utilização em borboletários tem surgido como uma novidade nos últimos anos e por esse motivo, 
resultados científicos e tecnológicos nesse sentido são muito restritos. Nesta atividade será feito um levantamento 
quantidade e diversidade de borboletas encontradas no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Passifloras ‘Flor da 
Paixão’ em avaliação em condições de campo. Os insetos serão coletados com auxílio de rede entomológica, diâmetro 
de 38cm, em várias estações do ano e em vários períodos do dia. O material coletado será acondicionado em sacos 
plásticos, etiquetados e levados ao Laboratório de Entomologia da Embrapa Cerrados, onde os insetos serão 
montados e contabilizados e identificados. O potencial de uso em borboletários será trabalhado, principalmente para as 
cultivares de maracujazeiro ornamental desenvolvidas pela Embrapa. 
 
5.17. Avaliação da ocorrência de insetos-praga em espécies silvestres de maracujazeiro com potencial 
comercial - Charles Martins de Oliveira 
Descrição: O levantamento será feito de forma sistematizada nos bancos de germoplasma de espécies silvestres e 
comerciais, híbridos interespecíficos e nas populações de melhoramento genético de maracujazeiro azedo, doce, 
ornamental e silvestre. 
 
5.18. Potencial de colonização de moscas-brancas em genótipos de Passiflora spp. – Marilene Fancelli / André 
Luiz Lourenção 
Descrição: Experimentos com livre escolha e em confinamento serão realizados visando avaliar o potencial de 
colonização de Bemisia tabaci biótipo B em genótipos de Passiflora spp. Os estudos sob livre escolha serão realizados 
mediante liberação controlada de adultos do inseto em telado contendo mudas de maracujazeiro de pelo menos 25 
genótipos. As variáveis a serem avaliadas semanalmente serão número de adultos, ovos e ninfas/planta, além de 
observação sobre danos provocados pelos insetos. Os cinco genótipos menos infestados, os dois mais infestados com 
danos acentuados e os três mais infestados com menores níveis de dano serão selecionados para estudos sob 
confinamento (biologia e preferência para oviposição). Estudos adicionais serão realizados visando determinar os 
mecanismos de resistência à praga, como monitoramento da alimentação dos insetos, análises enzimáticas e análises 
histológicas. 
 
5.19. Respostas comportamentais de moscas-brancas a voláteis de maracujazeiro – Marilene Fancelli / Mabel 
Ribeiro Souza 
Descrição: Genótipos de interesse para o programa de melhoramento genético, previamente selecionados, serão 
utilizados em bioensaios de olfatometria. Os testes serão realizados em arenas de múltipla escolha, a ser desenvolvida 
para a espécie do inseto, testando-se os voláteis da planta contra ar puro (2 braços para cada fonte). Posteriormente, a 
configuração do olfatômetro será modificada de acordo com a resposta do inseto (se repelente, 3 braços do volátil 
contra 1 de ar puro; se atraente, o inverso). Adultos virgens separados por sexo serão avaliados quanto ao tempo de 
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residência é número de entradas em cada braço. Adicionalmente, o perfil cromatográfico dos compostos voláteis será 
determinado, visando identificar os compostos com atividade biológica sobre o inseto. 
 
5.20. Identificação de aleirodídeos associados ao maracujazeiro – André Luiz Lourenção (NE) / Giuliana Etore 
do Valle 
Descrição: Coletas serão realizadas nas áreas de competição de cultivares e de plantios comerciais localizadas nos 
principais polos de produção da cultura, sendo realizadas não somente nas plantas de maracujazeiro como nas plantas 
da comunidade infestante da cultura. Os insetos adultos serão preservados em solução de álcool a 96% mantidos em 
freezer. Amostras de folhas contendo exúvias serão herbarizadas. As identificações serão realizadas com base na 
morfologia das exúvias pupais, dos adultos e também com base em técnicas moleculares. 
 
5.21. Associação de mosca-das-frutas e outros insetos-praga a cultivos de maracujazeiro – Walkymário de 
Paulo Lemos/ Pedro Celestino Filho (PR) 
Descrição: Nesta atividade será feito o monitoramento nas unidades demonstrativas e de competição de cultivares que 
serão instaladas para verificar diferentes níveis de resistência à mosca-das-frutas no estado do Pará. 
 
5.22. Presença de polinizadores e insetos-praga associados ao déficit de polinização natural do maracujazeiro - 
Márcia Motta Maués  
Descrição: A polinização natural, de um modo geral, tem sido insuficiente para garantir altas produtividades em plantios 
comerciais de maracujazeiro. Nesta atividade, será avaliada a presença de polinizadores e o déficit de polinização 
natural do maracujazeiro, utilizando  as unidades demonstrativas e de competição de cultivares a serem montadas no 
Estado do Pará. 
 
PLANO DE AÇÃO 6 
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 tem sido trabalhadas com sucesso nas fases 
anteriores do projeto, para a ampliação da base genética dos programas de melhoramento e também para a 
exploração diversificada do maracujá na produção de frutos para consumo in natura ou processamento industrial, de 
plantas com potencialidade para uso como porta-enxerto ou ornamental, e de frutos, folhas e sementes com potencial 
uso funcional e medicinal. Na fase III do projeto, foram obtidos e caracterizados vários híbridos inter-específicos 
promissores para o programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo. Foram caracterizadas espécies 
silvestres e híbridos interespecíficos como fonte de resistência a doenças, autocompatibilidade, insensibilidade ao 
fotoperíodo, morfologia da flor para polinização por pequenos insetos e melhores características químicas e físicas dos 
frutos. No caso da resistência a doenças, várias espécies silvestres apresentam potencial e nesse sentido, a obtenção 
de polihíbridos, ou seja, obtenção de híbridos interespecíficos envolvendo diferentes espécies na base de 
cruzamentos, é uma linha de trabalho com resultados promissores. Neste caso, os polihíbridos precisam passar por 
ciclos de retrocruzamento para recuperar as características agronômicas de produtividade e qualidade de frutos, 
mantendo-se a resistência a doenças. Nesse sentido, este PA terá continuidade nesta nova fase do projeto, onde serão 
realizadas novas 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. 
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Atividades 
6.1. 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. Na 
fase III, espécies silvestres e comerciais de maracujazeiro foram 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. Na fase IV, esta atividade terá continuidade 
envolvendo novas espécies e híbridos interespecíficos no sentido de identificar novos genitores para futuros 
cruzamentos com finalidade de gerar novos híbridos com potencial de uso dentro dos programas de melhoramento 
genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. 
 
6.2. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro para ampliar a base genética do 
programa de melhoramento do maracujazeiro (Passiflora spp.) visando a resistência a doenças – Nilton Tadeu 
Vilela Junqueira 
Descrição: Vários híbridos inter-específicos de maracujazeiro foram obtidos com sucesso nas fases anteriores do 
projeto. Nesta fase IV, tais híbridos serão caracterizados e utilizados na base de cruzamentos e novos híbridos 
interespecíficos serão obtidos e caracterizados visando à ampliação da base genética do programa de melhoramento 
visando ao aumento dos níveis de resistência às principais doenças do maracujazeiro. 
 
6.3. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos visando ampliar a base genética do programa de 
melhoramento do maracujazeiro (Passiflora spp.) visando a melhoria da qualidade físico-química de frutos – 
Ana Maria Costa 
Descrição: Os híbridos interespecíficos obtidos nas fases anteriores do projeto, bem como novos híbridos a serem 
obtidos na fase IV serão avaliados quanto aos aspectos físico-químicos com foco nos parâmetros de aceitação dos 
frutos para consumo “in natura” e uso industrial. As análises físicas e químicas vão incluir, além da composição da 
polpa, a composição de casca e sementes para  a seleção de espécies e híbridos interespecíficos com maior potencial. 
 
6.4. 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 fases anteriores do projeto, bem como novos híbridos a serem 
obtidos na fase IV serão avaliados quanto à resistência à fusariose e à tolerância à seca, problemas sérios nas regiões 
produtoras no Nordeste, principalmente no Semi-Árido nordestino. 
 
6.5. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro com potencial ornamental – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto foram obtidos híbridos inter-específicos de maracujazeiro com potencial 
ornamental que despertaram interesse de empresas no desenvolvimento desse mercado. Os híbridos desenvolvidos 
apresentam características interessantes para ornamentação de médias e grandes áreas, como parques, jardins, 
cercas, muros e pérgulas. Há uma demanda de mercado prospectada pela Equipe da Embrapa Produtos e Mercado 
para ornamentação de interiores e pequenas áreas (maracujá ornamental em vasos). Na fase IV, novos híbridos serão 
desenvolvidos para atender a demanda e para ampliar o espectro de cores. Uma nova linha de trabalho será realizada 
nesta atividade para analisar espécies e híbridos que possam ser utilizados na fruticultura ornamental na linha dos 
minifrutos.  
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6.6. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos e espécies silvestres de maracujazeiro com 
potencial uso como plantas medicinais e aromáticas – Ana Maria Costa 
Descrição: Os híbridos interespecíficos obtidos com sucesso nas anteriores do projeto e novos híbridos a serem 
obtidos na fase IV 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. 
 
6.7. Confirmação da fecundação cruzada e testes de paternidade 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 anteriores do projeto. Esta atividade terá continuidade na fase IV. 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. Marcadores moleculares microssatélites e novas metodologias de análises de paternidade serão 
utilizados nesta nova fase do projeto. 
 
6.8 Uso do método dos retrocruzamentos para recuperação de características comerciais de híbridos inter-
específicos– Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Dentro do conceito do pré-melhoramento, não basta encontrar genes de interesse em espécies silvestres, é 
necessário incorporar tais genes em espécies comerciais. Esse processo de incorporação tem sido realizado com 
sucesso nas fases anteriores do projeto e terão continuidade nesta fase IV. Híbridos interespecíficos com 
características de interesse 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 
combinados com a avaliação morfo-agronômica das populações de retrocruzamentos.  
 
 
PLANO DE AÇÃO 7 
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: Givanildo Roncatto 

Descrição 
A tecnologia de mudas enxertadas está entre as mais promissoras para o manejo das doenças causadas por 
patógenos que ficam no solo como o Fusarium. Por esse motivo, o uso de espécies silvestres e híbridos 
interespecíficos de maracujazeiro como porta-enxerto tem recebido atenção das nossas ações de pesquisa e 
desenvolvimento. Nas fases anteriores 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. nitida como porta-enxertos. Na fase III, esse potencial foi 
validado em condições de cultivo comercial de outras regiões e o potencial de novas espécies como P. cincinnata, P. 
foetida e P. gibertii foi verificado. Nesta fase IV, tais estudos serão aprofundados nas diferentes regiões de cultivo o 
que vai culminar com a finalização tecnológica e lançamento das primeiras cultivares de porta-enxerto. 
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Atividades 
7.1. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Rio de Janeiro – Sergio Agostinho Cenci / José Francisco Maldonado 
Descrição: A primeira experiência de sucesso com o uso de mudas enxertadas para o controle da fusariose a nível 
comercial foi realizada em parceria com a PESAGRO-Rio, utilizando como porta-enxerto uma seleção de um maracujá 
doce silvestre (a taxonomia deste acesso ainda está sendo confirmada, podendo ser um P. alata ou um P. phoenicia). 
Esta avaliação a nível comercial foi realizada em Bom Jesus de Itabapoana que culminou com a realização do Evento 
Técnico Realizado no 28° Festival do Maracujá (http://www.cpac.embrapa.br/eventotecnicofestivalmaracuja/) e com o 
Evento: Maracujá: produção e organização produtiva no Brasil (http://www.cpac.embrapa.br/organizacaoprodutiva/) em 
parceria com o projeto de Arranjos Produtivos Locais liderado pelo Dr. Sérgio Cenci da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos. Nesta fase IV, será dada continuidade a esse trabalho, aumentando as informações sobre tempo de 
permanência das plantas no campo, avaliação de fatores bióticos e abióticos responsáveis pela morte das plantas e 
também sobre características de produtividade e processamento industrial. Experimentos envolvendo mudas 
enxertadas e mudas por obtidas por sementes também serão montados em estufas para avaliar o desenvolvimento e 
longevidade das plantas, além dos componentes de produtividade e qualidade dos frutos.  
 
7.2. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Distrito Federal – Alexei de Campos Dianese 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, experimentos foram montados em área com histórico de ocorrência de 
fusariose no Distrito Federal. Materiais genéticos promissores como porta-enxertos foram avaliados. Nesta fase IV, 
será dada continuidade a tais experimentos, refinando as análises e testando novos materiais genéticos promissores 
selecionados em outras regiões do Brasil. O desenvolvimento das mudas enxertadas e também dos porta-enxertos 
visando à produção de sementes serão analisados nas condições do Cerrado. 
 
7.3. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo produzidas por enxertia no Mato Grosso – Givanildo Roncatto 
Descrição: Com base nos resultados promissores obtidas nas fases anteriores do projeto, seleções de três espécies 
silvestres serão avaliadas como porta-enxertos: Passiflora nitida, Passiflora alata e Passiflora gibertii. O trabalho será 
desenvolvido em viveiro comercial utilizado para a produção de mudas localizado na Coopernova (Cooperativa 
Agrícola Mista Terra Nova LTDA) no município de Terra Nova do Norte/MT, e na Empaer (Empresa Matogrossense de 
Pesquisa Agropecuária) no município de Cáceres/MT, com utilização de bandejas de tubetes e a implantação do 
experimento a campo será em área de produtor cooperado da Coopernova e também assistido da Empaer localizados 
nos mesmos municípios. Serão avaliadas as características de desenolvimento das plantas e de produtividade. A 
qualidade de frutos será feita através por meio de análises físico-químicas de uma amostra de frutos no Laboratório de 
Pós-colheita de frutos da Embrapa Agrossilvipastoril. 
 
7.4. Análise de características produtivas e de tolerância a estresse hidrico de plantas de maracujá-azedo 
enxertadas em acessos selecionados de P. cincinnata  no Semi-Arido Nordestino - Saulo de Tarso Aidar 
Descrição: Além da resistência à fusariose, mudas enxertadas podem ter um efeito importante na maior tolerância ao 
estresse hídrico em regiões do Semiárido e do Cerrado com restrições hídricas em diferentes épocas do ano. A análise 
desse efeito será o objetivo principal dessa atividade. 
 
7.5. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de maracujá-
azedo enxertadas em acessos selecionados de P. cincinnata 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 
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III, foram montados experimentos para avaliação de tais acessos como porta-enxertos do maracujazeiro azedo com 
resultados promissores para algumas das seleções analisadas. Na fase IV, essa avaliação será refinada com a 
continuidade desses experimentos e com a montagem de novos experimentos com as seleções mais promissores. 
 
7.6. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose de cultivares copa de Passiflora edulis e 
de mudas enxertadas em P. foetida no Nordeste - Eudes de Almeida Cardoso/Fábio Gelape Faleiro  
Descrição: Resultados obtidos nas fases anteriores do projeto evidenciam que a espécie Passiflora foetida L. utilizada 
como portaenxerto apresentou resistência, quando cultivada em solo com histórico de fusariose (F. oxysporum f. sp. 
passiflorae) na região de Mossoró – RN. Esses resultados promissores apontam para uma alternativa viável aos 
produtores da região, uma vez que a espécie é de fácil acesso, como também pode ser cultivada junto a uma área de 
produção, servindo de plantas matrizes para produção de sementes. Nesta atividade, serão montados experimentos 
para análise de características produtivas e de resistência à fusariose de cultivares copa de Passiflora edulis e de 
mudas enxertadas em P. foetida em regiões do semiárido nordestino. 
 
7.7. Caracterização morfológica e molecular de acessos e populações melhoradas de Passiflora foetida L. com 
potencial uso como porta-enxerto de maracujazeiro azedo para resistência à fusariose - Vander 
Mendonça/Fábio Gelape Faleiro  
Descrição: A Passiflora foetida L. é uma espécie nativa, não endêmica, que apresenta grande potencial para uso como 
porta-enxerto do maracujazeiro azedo, visando à resistência à fusariose e maior tolerância a estresse hídrico. Seleções 
promissoras dessa espécie foram obtidas nas fases anteriores do projeto e serão analisadas nesta fase IV do projeto. 
Nesta atividade, descritores morfoagronômicos serão utilizados para a caracterização das seleções de Passiflora 
foetida L. como subsídio para o seu registro no RNC-MAPA e proteção no SNPC-MAPA. Serão avaliados os 
descritores preconizados pelo SNPC-MAPA com base em estruturas de folhas, flores e frutos de doze plantas oriundas 
de sementes de plantas selecionadas a partir de população base coletada na região Platô Serra de Cuité. Marcadores 
moleculares do DNA também serão utilizados para estudar a variabilidade genética da espécie, com destaque para as 
seleções mais promissoras para uso como porta-enxertos. 
 
7.8. Seleção e avaliação de porta-enxerto de maracujazeiro para mitigação da fusariose no pólo de produção da 
Bahia – Eduardo Augusto Girardi 
Descrição: Na fase III do projeto, houve a avaliação de espécies silvestres de Passiflora com tolerância a doenças de 
solo, especialmente à fusariose nas regiões do pólo de produção de maracujá na Bahia, com destaque para seleções 
das espécies P. gibertii, P. alata e P. cincinnata, em combinação com os híbridos de P. edulis H09-30 e H09-22 e a 
variedade comercial FB-200, reconhecidamente suscetível à fusariose. Importantes informações foram obtidas quanto 
ao desempenho destas mudas enxertadas e também quanto a metodologias de obtenção de mudas via enxertia 
hipocotiledonar. Nesta fase IV, espera-se dar continuidade a essas avaliações, no sentido de 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. 
 
7.9. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações selecionadas de 
Passiflora nitida em parceria com a Coopernova – Fábio Gelape Faleiro / Carlos Antônio Távora 
Descrição: Durante as fases anteriores do projeto, uma seleção da espécie Passiflora nitida foi desenvolvida para 
utilização como porta-enxerto. Avaliações dessa seleção mostraram o grande potencial para a resistência à fusariose. 
Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, em parceria com a Coopernova, tendo como resultado finalístico o 
lançamento da cultivar de porta-enxerto para a região do Mato Grosso.  
 
7.10. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações selecionadas de 
Passiflora alata em parceria com a Pesagro-Rio – Fábio Gelape Faleiro / José Francisco Maldonado 
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Descrição: Durante as fases anteriores do projeto, uma seleção da espécie Passiflora alata foi desenvolvida para 
utilização como porta-enxerto. Avaliações dessa seleção mostraram o grande potencial para a resistência à fusariose. 
Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, em parceria com a Pesagro-Rio, tendo como resultado finalístico o 
lançamento da cultivar de porta-enxerto para a região do Rio de Janeiro.  
 
7.11. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações selecionadas de 
Passiflora foetida em parceria com a UFERSA – Fábio Gelape Faleiro / Eudes de Almeida Cardoso / Vander 
Mendonça 
Descrição: Durante as fases anteriores do projeto, uma seleção da espécie Passiflora foetida foi desenvolvida para 
utilização como porta-enxerto. Avaliações dessa seleção mostraram o grande potencial para a resistência à fusariose. 
Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, em parceria com a UFERSA, tendo como resultado finalístico o 
lançamento da cultivar de porta-enxerto para a região do Semiárido Nordestino.  
 
 
PLANO DE AÇÃO 8 
Cultura de tecidos e engenharia genética aplicada à conservação, caracterização e uso de germoplasma e 
melhoramento genético do maracujá (Passiflora spp.) 
Pesquisador responsável: Jonny Everson Scherwinski Pereira 

Descrição 
A cultura de células e tecidos apresenta várias aplicações e benefícios para a cultura do maracujazeiro e mais 
especificamente para os programas conservação, caracterização e uso de germoplasma e de melhoramento genético. 
Entre as aplicações, pode-se citar a conservação e avaliação de germoplasma, aumento da variabilidade genética para 
fins de seleção, introgressão de genes de interesse (polinização in vitro, cultura de embriões, fusão de protoplastos, 
haploidização por cultura de anteras), aceleração do programa de melhoramento (germinação de sementes in vitro, 
clonagem de genótipos) e produção comercial de mudas de alta qualidade (multiplicação e limpeza clonal). Outra 
importante aplicação da cultura de tecidos é possibilitar a regeneração in vitro das plantas, possibilitando dessa forma a 
aplicação das modernas técnicas de engenharia genética e transformação. Para se trabalhar na fronteira do 
conhecimento, o uso das técnicas de cultura de tecidos é de fundamental importância. Nesta fase IV do projeto, foi feita 
uma articulação com importantes grupos de pesquisa do Brasil na área de cultura de tecidos para implementar 
atividades visando o avanço do conhecimento na área e também a operacionalização de metodologias da cultura de 
tecidos aplicadas ao programa de conservação, caracterização e uso de germoplasma e melhoramento do 
maracujazeiro. 
 

Atividades 
8.1. Conservação in vitro de diferentes espécies e acessos do gênero Passiflora - Patrícia Silva Flores / 
Kazumitsu Matsumoto / Luciene Dionísio Cardoso 
Descrição: Acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Passiflora 'Flor da Paixão' serão trabalhados nesta atividade. 
A coleta de explantes e repicagem inicial serão realizadas na Embrapa Cerrados. Em seguida serão conservados no 
Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Avaliações do crescimento e 
eficiência do processo de conservação serão realizadas em nível inter e intra-específico. 
 
8.2. Análise de conteúdo de DNA de espécies silvestres e comerciais de maracujá (Passiflora spp.) por meio da 
citometria de fluxo - Jonny Everson Scherwinski Pereira 
Descrição: A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas 
suspensas em meio líquido em fluxo. Permite a análise de vários parâmetros simultaneamente, sendo conhecida 
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também por citometria de fluxo multiparamétrica. Através de um aparelho de detecção óptico-eletrônico são possíveis 
análises de características físicas e/ou químicas de uma simples célula. Nesta atividade, a metodologia será utilizada 
para analisar o conteúdo de DNA de espécies silvestres e comerciais de maracujá (Passiflora spp.). Pelo menos 50 
espécies de maracujá serão analisadas. 
 
8.3. Micropropagação de maracujazeiros ornamentais - Patrícia Silva Flores 
Descrição: A propagação in vitro apresenta grande potencial de uso tecnológico para as cadeias produtivas do 
maracujá, principalmente no caso do maracujazeiro ornamental, onde a manutenção da identidade genética das 
plantas quanto à beleza e quantidade de flores é de grande importância. Diferentes protocolos de micropropagação 
serão analisados na busca de uma metodologia eficiente que possa ser a base para uso em nível comercial. A cultivar 
BRS Estrela do Cerrado será utilizada para os ensaios iniciais e posteriormente também serão também analisadas 
outras cultivares de maracujazeiro ornamental desenvolvidas pela Embrapa como a BRS Rubiflora, BRS Roseflora, 
BRS Rosea Púrpura e BRS Céu do Cerrado. Novas cultivares a serem desenvolvidas na fase IV também serão 
analisadas.  
 
8.4. Cultura de anteras e produção de duplo haplóides - Jonny Everson Scherwinski Pereira 
Descrição: A possibilidade de obtenção de linhas puras de maracujá para obtenção de sementes híbridas é um grande 
desafio para a pesquisa. Problemas de autoincompatibilidade e endogamia complicam ainda mais a obtenção dessas 
linhas puras. A culturas de anteras e produção de duplo haplóides é uma possibilidade, embora ainda não existam 
métodos eficientes para regenerar haplóides no maracujá e na maioria das espécies. Essa técnica é utilizada 
principalmente para cereais e brássicas. Nesta atividade, ensaios iniciais serão realizados dentro desta temática, 
utilizando matrizes elite de maracujazeiro azedo, utilizadas atualmente para produção de sementes híbridas das 
cultivares BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado. 
 
 
8.5. Embriogênese somática e regeneração de plantas de espécies de maracujá silvestres e comerciais 
(Passiflora spp.) - Wagner Campos Otoni 
Descrição: Importantes avanços têm sido obtidos na embriogênese somática e regeneração de plantas de algumas 
espécies de Passiflora, entretanto ainda existe baixa reprodutibilidade de alguns protocolos desenvolvidos, pois em 
geral, eles são espécie-específicos e, às vezes, cultivar específicos. Considerando a temática do projeto envolvendo 
diferentes espécies dos bancos de germoplasma utilizadas em programas de melhoramento genético e também as 
perspectivas de utilização de técnicas de engenharia genética e transformação de plantas, nesta atividade serão 
realizados estudos básicos de desenvolvimento de protocolos de embriogênese somática e regeneração de plantas 
das principais espécies silvestres e comerciais de Passiflora. 
 
8.6. Desenvolvimento de protocolos de cultura de tecidos, incluindo micropropagação, cultura de calos e 
cultura de raízes de diferentes espécies e acessos de maracujá (Passiflora spp.) - Elisabeth Mansur / Georgia 
Pacheco Peters de Almeida 
Descrição: Esta atividade será realizada para estabelecer sistemas in vitro para diferentes espécies do gênero 
Passiflora, incluindo culturas de raízes, calos e células em suspensão, em função de variações na composição de sais 
minerais e reguladores de crescimento, tratamentos com eliciadores e variações de parâmetros físicos, como 
temperatura e qualidade de luz. Também será feita a avaliação da eficiência de diferentes técnicas de criopreservação 
para o armazenamento em longo prazo de ápices caulinares, segmentos nodais e culturas de raízes das espécies 
estudadas. 
 
8.7. Avaliação de atividades biológicas e análise da produção de metabólitos por plantas in vivo e materiais 
produzidos in vitro de espécies de maracujá (Passiflora spp.) - Georgia Pacheco Peters de Almeida / Elisabeth 
Mansur 
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Descrição: Nesta atividade, será comparado o perfil fitoquímico de materiais vegetais obtidos in vitro e dos materiais 
produzidos sob condições naturais, por meio de análises por Cromatografia de Camada Delgada (CCD), Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE), e investigar a natureza química 
dos principais constituintes encontrados. Também serão avaliadas atividades biológicas (antioxidante, anti-bacteriana e 
antitumoral) de extratos obtidos dos diferentes materiais vegetais, em comparação com plantas desenvolvidas em 
condições naturais. 
 
8.8. Limpeza clonal de matrizes elite de maracujá, utilizadas na produção de sementes híbridas e fornecimento 
de material propagativo de maracujá ornamental - Jonny Everson Scherwinski Pereira 
Descrição: Uma aplicação de grande importância da cultura de tecidos é a possibilidade de limpeza clonal de acessos 
conservados em bancos de germoplasma e também de matrizes elite de maracujazeiro azedo, doce, ornamental e 
medicinal que são clonadas e utilizadas para produção de sementes ou fornecimento de estacas para produção 
vegetativa de mudas. A técnica de cultivo in vitro mais utilizada com esta finalidade é o cultivo de meristemas ou ápices 
caulinares e o princípio da técnica está condicionado à obtenção de explantes apicais pequenos e avascularizados, 
portanto potencialmente livres de patógenos. Nesta atividade, metodologias para limpeza clonal serão utilizadas e 
otimizadas com foco na limpeza clonal de matrizes elite de maracujazeiro azedo utilizadas na produção de sementes 
híbridas. 
 
8.9. Método de propagação in vitro de matrizes elite de maracujazeiro - Tatiana Góes Junghans 
Descrição: O objetivo desse estudo é testar diferentes meios de cultura na propagação in vitro de matrizes elite de 
maracujazeiro. O desenvolvimento de metodologia de micropropagação possibilitará instalar pomares de maracujazeiro 
uniformes quanto ao tipo de fruto. As plantas selecionadas na atividade “Seleção de plantas elites de maracujazeiro 
azedo em polos de produção da Bahia” serão utilizadas para o ensaio de in vitro.  Para o estabelecimento do protocolo 
de propagação in vitro de maracujazeiro será utilizado delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições por 
parcela. Em câmara de fluxo laminar, os explantes serão desinfestados em álcool 70% por um minuto, solução 
comercial de hipoclorito de sódio a 25% (0,5% de cloro ativo) com três gotas de Tween 20 por 20 minutos, e serão 
lavados com água autoclavada por três vezes. Em seguida, serão inoculados em meio de cultura MS (Murashige e 
Skoog, 1962) com a concentração normal dos sais minerais, suplementado com 3% de sacarose, com adição de 
reguladores de crescimento e solidificado com ágar a 0,7%. O meio será ajustado para pH 5,8, distribuído em tubos de 
ensaio (150 x 25 mm) e autoclavado a 121 °C (1,05 Kg/cm2) por 20 minutos. As culturas serão mantidas em sala de 
crescimento a 27 °C, densidade de fluxo de fótons de 30 µmolm-2s-1 e fotoperíodo de 16 horas. Os subcultivos e as 
avaliações do número de brotos formados serão realizados mensalmente. Os dados serão submetidos aos testes de 
normalidade e homogeneidade, e, se necessário, serão transformados e submetidos à análise de variância, sendo as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
8.10. Engenharia genética e obtenção de plantas transgênicas de maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims) 
para resistência a viroses – Francisco José Lima Aragão / Wagner Campos Otoni 
Descrição: A tecnologia de transferência de genes tem criado novas alternativas para a ampliação da base genética da 
resistência com vários exemplos de sucesso no caso de resistência a viroses. As viroses são problemas sérios para o 
maracujá, tornando a cultura inviável em regiões com grande pressão de doença. A base genética para trabalhar o 
melhoramento genético convencional é muito estreita dentro da espécie P. edulis e o uso de espécies silvestres, 
apesar da potencialidade, não tem permitido obter plantas imunes à doença. A engenharia genética e a transformação 
de plantas é uma possibilidade, com alguns resultados já obtidos para o maracujazeiro. Nesta atividade, bioensaios 
serão realizados com o método do bombardeamento de partículas, denominado biobalística. Esse método consiste na 
aceleração de micropartículas de ouro ou tungstênio, que atravessam a parede celular e a membrana plasmática, 
carregando DNA recombinante (segmento de DNA com o promotor, gene para seleção das plantas transformadas e o 
gene de interesse) para o interior da célula. Após o bombardeamento, uma proporção de células atingidas permanece 
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viável; o DNA é integrado no genoma vegetal e incorporado aos processos celulares de transcrição e tradução, 
resultando na expressão do gene introduzido. A engenharia genética para construção do cassete de expressão 
(promotor, gene de interesse e terminador), além do cassete para seleção dos transformantes será performada com 
base em experiências de sucesso para resistência à virose do feijoeiro e outros patossistemas. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 9 
Melhoramento genético do maracujazeiro-azedo 
Pesquisador responsável: Onildo Nunes de Jesus 

Descrição 
Nas fases anteriores do projeto, importantes cultivares foram lançadas e o programa de melhoramento avançou 
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 e seleção de atributos da flor para aumentar 
a polinização natural. Híbridos intra e inter-específicos também foram obtidos, além de polihíbridos (híbridos obtidos 
por cruzamentos envolvendo mais de duas espécies na base dos cruzamentos). A partir desses híbridos, ciclos de 
seleção recorrente foram realizados com sucesso e várias matrizes foram selecionadas, com destaque para as 
matrizes 'Lua Cheia' e 'Longão' e a seleção Roxo Jaboticaba que apresenta flores pequenas, frutos arroxeados e 
autocompatibilidade. Importantes avanços foram obtidos no desenvolvimento e avaliação de híbridos intra e 
interespecífico para resistência a fusariose e outras doenças, flores mais achatadas para facilitar a polinização natural, 
além da produtividade e qualidade física e química de frutos por meio de seleção recorrente e programa de 
retrocruzamentos. Nesta fase IV do projeto, pretende-se dar continuidade ao programa, selecionando matrizes 
promissoras e realizando cruzamentos entre matrizes elite para obtenção de híbridos. Também será avaliado a 
propagação por estacas de matrizes selecionadas em polos de produção. Estudos genéticos de herança da 
autocompatibilidade serão realizados com base em cruzamentos entre plantas contrastantes para a 
autoincompatibilidade. Progênies (RC3 e casca roxa) e híbridos em fase de validação selecionados na etapa anterior 
também serão objeto de avaliação neste plano de ação. 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 
9.1. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para resistência a doenças, produtividade, menor 
dependência da polinização artificial e melhoria da qualidade da polpa- Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nesta atividade, pretende-se dar continuidade ao programa de avaliação e seleção de matrizes de 
maracujazeiro-azedo. O trabalho de seleção de características de interesse trabalhadas na fase III terão continuidade 
na fase IV com ênfase na resistência a doenças, produtividade, menor dependência de polinização artificial e melhoria 
de qualidade físico-química de frutos.  
 
9.2. 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.  
 
9.3. 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 
anteriores 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 seleção das melhores plantas e a efetivação dos testes de compatibilidade genética. As matrizes 
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obtidas serão utilizadas na produção de híbridos que serão avaliados quanto à produtividade e uniformidade de 
características físico-química de frutos. 
 
9.4. Obtenção e avaliação de progênies de plantas autoincompatíveis e autocompatíveis – Onildo Nunes de 
Jesus 
Descrição: A seleção de progênies autocompatíveis em maracujazeiro azedo é desejável por possibilitar obter plantas 
mais produtivas e linhas homozigóticas para cruzamento com foco na produção de híbridos mais uniformes quanto ao 
tamanho e formato de frutos. Acessos com presença de autocompatibilidade serão cruzado com acessos de maracujá 
azedo (P.edulis) com características agronômicas desejáveis para geração das progênies que serão avaliadas nas 
condições de campo. O mecanismo reprodutivo será avaliado por meio de experimentos de polinizações controladas in 
vivo (autogamia e polinização cruzada). As polinizações serão realizadas na antese, obedecendo ao horário da 
abertura floral. Para cada tipo de polinização serão utilizadas no mínimo dez flores. Para certificar-se da auto 
fecundidade das espécies de Passiflora e estabelecer o seu modo reprodutivo será estimado o índice de 
autoincompatibilidade (IAI), na qual espécies compatíveis devem apresentar IAI acima de 0,30, e as consideradas auto 
incompatíveis IAI abaixo desse valor. 
 
9.5. Seleção de plantas elites de maracujazeiro azedo em polos de produção da Bahia – Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Em área de produtores, isenta de doenças foliares, serão coletados ramos herbáceos de plantas com alta 
produtividade, frutos grandes e ovais e com cavidade interna totalmente preenchida. As estacas serão colocadas para 
enraizar em vermiculita e posteriormente serão plantadas nas condições de campo. Algumas gemas serão retiradas 
para teste de multiplicação clonal utilizando cultura de tecidos. 
 
9.6. Avaliação agronômica de progênies RC3 de retrocruzamento [(P.edulis x P.cincinnata) x P.edulis] – Onildo 
Nunes de Jesus 
Descrição: Na fase anterior de projeto foram gerados híbridos interespecíficos (P.cincinnata x P. edulis) que foram 
avaliados e selecionados para resistência a virose e, em seguida foram retrocruzados para obtenção das progênies da 
primeira geração de retrocruzamento RC1 [(P. cincinnata x P. edulis) x P. edulis]. Progênies selecionadas da RC1 
geraram os novos híbridos da RC2 avaliado no ano 2015-2016. As progênies selecionadas foram novamente 
retrocruzadas com P. edulis gerando a população objeto de estudo desta atividade. Assim, o objetivo é caracterizar os 
híbridos RC3 por meios de descritores agronômicos como número de frutos, massa de frutos, comprimento e 
diâmetros, rendimento de suco, etc) bem como, avaliar a respostas dos híbridos a doenças foliares. 
 
9.7. Obtenção, seleção e avaliação de populações melhoradas de maracujazeiro azedo visando à 
produtividade, resistência múltipla a doenças, precocidade e melhoria físico-química de frutos (maior massa 
média de frutos) – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Populações e híbridos obtidos nas atividades 9.2 e 9.3 serão avaliados em condições experimentais e os 
mais promissores serão avaliados e selecionados em condições pré-comerciais quanto à fixação de características de 
produtividade, resistência múltipla a doenças, precocidade e melhoria físico-química de frutos (maior massa média de 
frutos). 
 
9.8. Avaliação agronômica de progênies de maracujazeiro azedo e estimativas de parâmetros genéticos – 
Michelle Souza Vilela / José Ricardo Peixoto / Márcio de Carvalho Pires / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A estimativa de parâmetros genéticos populacionais em programas de melhoramento genético, se faz 
necessária no direcionamento de recursos a serem utilizados e na determinação do ganho de seleção esperado, além 
de permitir uma análise da precisão e acurácia experimental. Parâmetros genéticos na unidade de seleção, tais como 
herdabilidade, variância genotípica, coeficientes de variação genotípico e experimental e índice de variação, entre 
outros, é de vital importância para obtenção de informações sobre a natureza da ação dos genes envolvidos no 
controle dos caracteres. Além disso, avalia a eficiência de diferentes estratégias de melhoramento para obtenção de 
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ganhos genéticos e manutenção de uma base genética adequada. Nesta atividade, diferentes progênies de 
maracujazeiro serão avaliadas quanto às características de interesse como produtividade, resistência a doenças e 
características físicas e químicas dos frutos. Nos diferentes experimentos, parâmetros genéticos serão estimados para 
analisar a qualidade das informações e para subsidiar os trabalhos de seleção, no sentido de maximizar os ganhos 
genéticos a cada ciclo de recombinação. 
 
9.9. Avaliação de híbridos intra e inter-específicos e plantas matrizes selecionadas para produtividade e 
resistência a doenças nas condições do Cerrado - Márcio de Carvalho Pires / José Ricardo Peixoto / Michelle 
Souza Vilela / Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, híbridos intra e inter-específicos e plantas matrizes foram selecionadas e 
estão sendo avaliadas em condições de campo. Nesta atividade, este trabalho terá continuidade com a avaliação de 
novos híbridos e plantas elite selecionadas com base na produtividade e resistência a doenças nas condições do 
Cerrado. 
 
9.10. Avaliação híbridos para frutos com casca de coloração roxa - Raul Castro Carriello Rosa / Onildo Nunes 
de Jesus 
Descrição: Plantas do BAG maracujá com coloração da casca roxa foram selecionadas na Fase III do projeto e 
cruzadas para obtenção de progênies.  Essas progênies serão avaliadas em condições de campo, sendo selecionadas 
apenas as progênies com coloração roxa escura. Após a seleção das melhores progênies, será realizado o 
intercruzamento entre as matrizes selecionadas a fim de obter uma população uniforme para a coloração da casca.  
Espera-se no futuro lançar uma cultivar com coloração do fruto roxa para frutos de mesa com alta produtividade, brix 
elevado e baixa acidez. 
 
9.11. Avaliação agronômica de plantas propagadas vegetativamente - Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Em polos de produção, serão clonadas por estaquia plantas elites. As plantas serão selecionadas em 
função de caracteres da planta (vigor, número de frutos e ausência de doenças) e caracteres dos frutos (frutos 
grandes, pesados e ovais e bem preenchimento de polpa). Os clones obtidos serão plantados em área de produção 
visando verificar o desempenho dos clones em relação às mudas de pés francos.  Além da avaliação agronômica, os 
clones serão cruzados entre si visando desenvolver uma população de plantas com os principais caracteres 
agronômicos. Essa população será utilizada em cruzamentos com acessos do BAG ou progênies RC3 visando 
obtenção de híbridos com caracteres desejáveis e com resistência a doenças foliares. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 10 
Melhoramento genético do maracujazeiro doce 
Pesquisador responsável: Marcelo Fideles Braga 

Descrição 
Na fase III do projeto, importantes avanços foram obtidos no sentido de realizar a finalização tecnológica das primeiras 
cultivares de maracujazeiro doce BRS Mel do Cerrado e BRS Doce Mel obtidas e validadas em condições 
experimentais e comerciais do Cerrado do Planalto Central e no Estado de Tocantins na fase II do projeto e no Rio de 
Janeiro na fase III. Nas condições do Planalto Central, estas cultivares também foram validadas em sistemas de cultivo 
em espaldeira e latada, em parceria com a Rede Passitec. Um importante avanço obtido na fase III do projeto foi a 
implantação de duas progênies elite em cultivo sob estufa na Fazenda Sucupira (Embrapa Produtos e Mercado) para 
produção de sementes da cultivar BRS Mel do Cerrado e também para obtenção de sementes da cultivar híbrida BRS 
Doce Mel selecionada com base na capacidade específica de combinação. As sementes estão sendo produzidas com 
sucesso e os testes iniciais de germinação e vigor têm evidenciado a qualidade dessas sementes, mesmo após um 
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período de armazenamento, o que é fundamental para viabilizar a logística de produção e comercialização de 
sementes e mudas, subsidiando o lançamento das cultivares. Neste plano de ação, pretende-se dar continuidade e 
intensificar os trabalhos visando ao melhoramento genético do maracujazeiro doce e realizar a finalização tecnológica 
das duas cultivares.  

Atividades 
10.1. Avaliação e seleção de matrizes e progênies promissoras para resistência a doenças e produtividade – 
Marcelo Fideles Braga 
Descrição: Nas fase I e 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 foi realizado a partir de populações melhoradas obtidas na fase II. Na fase IV, novo ciclo de 
seleção e recominação de matrizes elite será realizado com o objetivo de aumentar o número de genes favoráveis na 
população de melhoramento. Matrizes elite também serão selecionadas para obtenção de progênies híbridas. 
 
10.2. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para melhoria na qualidade físico-química de frutos – Ana 
Maria Costa 
Descrição: Na fase III, foi dada 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) foram 
consideradas para a seleção dos materiais com melhor potencial. Estudos sobre a diversidade genética dessas 
matrizes e sobre ganhos de seleção foram também realizados na fase III. Na fase IV, as características físico-químicas 
dos frutos de progênies elite de maracujazeiro doce serão avaliadas em dois sistemas de condução: espaldeira e 
latada.  
 
10.3. Obtenção, avaliação e seleção de híbridos de maracujazeiro doce – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Alguns híbridos intra e inter específicos foram obtidos e avaliados nas fases anteriores do projeto. Na fase 
IV, novos híbridos intraespecíficos serão obtidos e avaliados. Cruzamentos interespecíficos também serão realizados. 
As espécies P. maliformis e P. quadrangulares serão utilizados como genitores. Nas etapas anteriores do projeto, 
verificou-se a compatibilidade genética destas espécies com P. alata. No caso do P. maliformis o objetivo é melhorar os 
níveis de resistência à bacteriose e no caso do P. quadrangulares é aumentar a tolerância ao amolecimento da casca e 
o período pós-colheita. Matrizes elite serão selecionadas e novos ciclos de avaliação e seleção serão realizados na 
fase IV. 
 
10.4. Avaliação de cultivares de maracujazeiro doce em condições pré-comerciais em sistemas de condução 
em espaldeira e latada – Ana Maria Costa 
Descrição: O desempenho agronômico da cultivar BRS Mel do Cerrado e outras seleções do programa de 
melhoramento genético será avaliado em condições pré-comerciais em sistema de condução em espaldeira e latada. 
Nas fases anteriores do projeto, verificou-se que o sistema de condução em latada pode aumentar a produtividade do 
maracujazeiro azedo e do maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado. O melhor desempenho agronômico de 
seleções elite de maracujazeiro doce em latada vai subsidiar as recomendações técnicas para o sistema de produção  
das cultivares de m.aracujazeiro doce a serem lançadas na fase IV do projeto. 
 
10.5. Estabelecimento de logística para produção e comercialização de sementes de maracujazeiro doce em 
ambiente protegido – Nara Lúcia Souza Ribeiro Trindade/Samuel Campos Abreu/ Isaac Leandro de Almeida 
Descrição: Nessa atividade, matrizes elite selecionadas para produção de sementes das cultivares BRS Mel do 
Cerrado e BRS Doce Mel serão cultivadas em ambiente protegido (estufas). Serão feitas avaliações do 
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desenvolvimento das plantas, das épocas de florescimento e frutificação, além das características física e químicas dos 
frutos e das sementes produzidas. Recomendações técnicas sobre essa logística de produção de sementes serão 
estabelecidas para subsidiar o licenciamento de empresas para produção e comercialização de sementes e mudas das 
cultivares de maracujazeiro doce.  
 
10.6. Avaliação de cultivares comerciais e pré-comercias de maracujazeiro doce – José Ricardo Peixoto / 
Michelle Souza Vilela / Márcio de Carvalho Pires / Fabio Gelape Faleiro 
Descrição: Serão feitas avaliações preliminares do desempenho agronômico das cultivares comerciais e pré-comerciais 
de maracujazeiro doce obtidas nas atividades anteriores e os mais promissores vão passar por uma caracterização 
agronômica mais detalhada, envolvendo ensaios em diferentes locais. 
 
10.7. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro azedo BRS Mel do Cerrado obtida por meio de 
policruzamentos de matrizes seleciondas – Fabio Gelape Faleiro 
Descrição: Durante as fases anteriores do projeto, a cultivar BRS Mel do Cerrado foi desenvolvida e as avaliações 
dessa cultivar mostraram o seu grande potencial. Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, 
operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e a 
montagem de várias unidades demonstrativas desta cultivar em diferentes regiões do Brasil para subsidiar o 
lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de tecnologia. 
 
10.8. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro azedo BRS Doce Mel obtida por hibridação simples 
entre matrizes selecionadas - Fabio Gelape Faleiro 
Descrição: Durante as fases anteriores do projeto, a cultivar BRS Doce Mel foi desenvolvida e as avaliações dessa 
cultivar mostraram o seu grande potencial. Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando 
todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e a montagem de várias 
unidades demonstrativas desta cultivar em diferentes regiões do Brasil para subsidiar o lançamento da cultivar, ações 
de marketing e transferência de tecnologia. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 11 
Melhoramento genético de espécies silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial 
Pesquisador responsável: Nilton Tadeu Vilela Junqueira 

Descrição 
Na fase III do projeto, este plano de ação possibilitou a obtenção de resultados muito impactantes com a finalização 
tecnológica e o lançamento do maracujazeiro silvestre Passiflora setacea DC. cv BRS Pérola do Cerrado (BRS PC) 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola) e do Passiflora cincinnata Mast. cv BRS Sertão Forte (BRS SF) 
(http://www.cpac.embrapa.br/lancamentosertaoforte). Merece destaque também a finalização tecnológica da seleção 
de P. tenuifila para aumento de produtividade e tamanho do fruto. Esta cultivar foi validada em condições pré-
comerciais com a parceria da Rede Passitec. Esta cultivar nominada BRS Vita Frut (BRS VF) está em processo de 
registro e proteção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com relação aos programas de 
melhoramento genético dos maracujazeiros silvestres P. nitida, P. quadrangularis, P. maliformis e P. edulis 'roxo', 
importantes resultados foram obtidos com o avanços das gerações de melhoramento por meio de ciclos de seleção e 
recombinação. Na nova fase do projeto (Fase IV) pretende-se avançar nesses ciclos para culminar na finalização 
tecnológica dessas novas cultivares. Estas cultivares estão sendo desenvolvidas para nichos de mercado dentro de 
uma série de maracujás, definidos pelas equipes da Embrapa Produtos e Mercado como 'maracujás-frutas' para 
plantios em fundos de quintal, sítios, chácaras e também micro e pequenos produtores com acesso a feiras livre. Há 
uma analogia dos frutos dessas espécies de maracujás com frutos de outras fruteiras conhecidas: P. nitida (maracujá 
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mexerica), P. quadrangularis (maracujá melão), P. maliformis (maracujá maçã), P. edulis 'roxo' (maracujá jaboticaba) P. 
auriculata (maracujá uva). No momento, as populações dessas espécies estão no campo para o avanço dos ciclos de 
seleção recorrente. Uma nova série de maracujás silvestres chamada ‘Minimaracujás’ também será trabalhada neste 
plano de ação. 
 

Atividades 
11.1. Avaliação e seleção de populações e P. nitida visando ao aumento de produtividade e tamanho do fruto – 
Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Na fase III, foi realizado com sucesso um trabalho de avaliação e seleção de populações com ampla base 
genética. Esta espécie apresenta grande potencial para diferentes usos: porta-enxerto, minimarcujá e maracujá doce 
com sabor suave. Sua casca pode ser retirada facilmente como se fosse uma mexerica e por isso tem sido chamado 
de maracujá mexerica. Nesta fase IV, as populações serão submetidas a ciclos de seleção e recombinação, tendo 
como resultado finalístico a obtenção de pelo menos uma cultivar geneticamente superior, quanto à produtividade e 
tamanho do fruto. 
11.2. Avaliação e seleção de populações de P. quadrangularis visando o aumento de produtividade –Fábio 
Gelape Faleiro 
Descrição: Com base nos resultados da fase II e III, matrizes com maior desempenho agronômico foram selecionadas 
e utilizadas para a composição das populações para os ciclos de seleção e recombinação. Nesta fase IV, será 
realizado mais um ou dois ciclos de seleção e recombinação, tendo como resultado finalístico a obtenção de uma 
cultivar geneticamente superior. Este maracujá é conhecido como maracujá gigante e apresenta uma característica 
especial ligada à possibilidade de consumir o albedo do fruto. Por esse motivo, esse maracujá tem sido chamado de 
maracujá melão. A perspectiva dessa atividade é ter como resultado finalístico uma cultivar desta espécie de maracujá. 
 
11.3. Avaliação e seleção de populações de P. maliformis para aumento de produtividade e tamanho do fruto – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Na fase III do projeto foram iniciados os trabalhos de melhoramento genético de P. maliformis considerando 
seu grande potencial identificado na fase II do projeto. Foi realizada com sucesso uma seleção populacional de 
acessos com maior potencial produtivo. Análises de plantas individuais para produtividade e qualidade físico-química 
de frutos foi realizada e plantas matrizes foram selecionadas para a composição das populações para os ciclos de 
seleção e recombinação. Nesta fase IV, será realizado mais um ciclo de seleção e recombinação, tendo como 
resultado finalístico a obtenção de uma cultivar geneticamente superior. Este maracujá é conhecido como maracujá 
maçã pela semelhança física com essa fruta. A perspectiva dessa atividade é ter como resultado finalístico uma cultivar 
desta espécie de maracujá. 
 
11.4. Avaliação e seleção de populações de P. edulis 'amarelo nativo' para menor dependência da polinização 
manual e nicho de mercado para frutos menores e menos ácidos - cultivar da Série Minimaracujás – Nilton 
Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto foram coletados e analisados acessos silvestres de P. edulis com tamanho 
reduzido dos frutos de coloração amarela, lembrando um minimaracujá. Esse fenótipo dos frutos tem potencial para 
uso na fruticultura ornamental e também para nichos de mercado que demandam frutos pequenos e menos ácidos. Na 
fase III, matrizes com maior desempenho agronômico foram utilizadas para a composição das populações para os 
ciclos de seleção e recombinação. Nesta fase IV, pelo menos mais um ciclo de seleção e recombinação será realizado 
tendo como resultado finalístico a obtenção de variedade uma cultivar geneticamente superior, quanto à produtividade 
e resistência a doenças. 
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11.5. Avaliação e seleção de populações de P. sidifolia visando nicho de mercado para frutos menores e menos 
ácidos - cultivar da Série Minimaracujás – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto foram coletados e analisados acessos silvestres de P. sidifolia. Seus frutos 
comestíveis, pequenos e doces apresentam potencial para uso na fruticultura ornamental e também para nichos de 
mercado que demandam frutos pequenos e menos ácidos. Na fase IV, matrizes com maior desempenho agronômico 
serão utilizadas para a composição das populações para os ciclos de seleção e recombinação.  
 
11.6. Avaliação e seleção de populações de P. auriculata para nichos de mercado - cultivar da Série Maracujá 
Fruta – Uva - Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto foram coletados e analisados acessos silvestres de P. auriculata. Seus 
frutos comestíveis, pequenos e doces apresentam potencial para uso na fruticultura ornamental e também para nichos 
de mercado que demandam frutos pequenos e menos ácidos. Na fase IV, matrizes com maior desempenho 
agronômico serão utilizadas para a composição das populações para os ciclos de seleção e recombinação.  
 
11.7. Avaliação e seleção de populações silvestres de Passiflora spp. visando nicho de mercado para frutos 
menores e menos ácidos - cultivar da Série Minimaracujás – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto foram coletados e analisados acessos de diferentes espécies do gênero 
Passiflora com frutos comestíveis, pequenos e doces apresentam potencial para uso na fruticultura ornamental e 
também para nichos de mercado que demandam frutos pequenos e menos ácidos. Na fase IV, matrizes com maior 
desempenho agronômico das espécies mais promissoras serão utilizadas para a composição das populações para os 
ciclos de seleção e recombinação.  
 
11.8. Avaliação de características físicas e químicas de frutos de populações melhoradas de espécies 
silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial – Ana Maria Costa 
Descrição: Cultivares geneticamente melhoradas das espécies silvestres das séries ‘maracujás fruta’ e ‘minimaracujás’ 
serão analisadas quanto aos aspectos físico-químicos de frutos com foco nos parâmetros de aceitação para consumo 
“in natura”. Características relacionadas ao tamanho, cor, rendimento de polpa, casca e sementes, acidez e teor de 
açucares (sólidos totais) serão consideradas para subsidiar ações de marketing e desenvolvimento de mercado. 
 
11.9. Avaliação de características de pós-colheita de frutos de populações melhoradas de espécies silvestres 
de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial - Maria Madalena Rinaldi 
Descrição: Cultivares geneticamente melhoradas das espécies silvestres das séries ‘maracujás fruta’ e ‘minimaracujás’ 
serão analisadas quanto às características de pós-colheita de frutos com foco nos parâmetros de aceitação para 
consumo “in natura” e no tempo de prateleira para subsidiar as recomendações técnicas para desenvolvimento de 
mercado. 
 
11.10. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. nitida para aumento da 
produtividade e tamanho do fruto - cultivar da Série Maracujás Fruta – Mexerica – Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Há uma perspectiva de finalizar o desenvolvimento da cultivar BRS Maracujá Mexerica. Nesta fase IV, 
pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o 
licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta cultivar para 
subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de tecnologia. 
 
11.11. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. maliformis para aumento de 
produtividade e tamanho do fruto - cultivar da Série Maracujá Fruta - Maçã – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Há uma perspectiva de finalizar o desenvolvimento da cultivar BRS Maracujá Maçã. Nesta fase IV, 
pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o 
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licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta cultivar para 
subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de tecnologia. 
 
11.12. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. edulis 'roxo nativo' para 
menor dependência da polinização manual e nicho de mercado para frutos menores e menos ácidos - cultivar 
da Série Maracujá Fruta - Jaboticaba – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Há uma perspectiva de finalizar o desenvolvimento da cultivar BRS Maracujá Jaboticaba. Nesta fase IV, 
pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o 
licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta cultivar para 
subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de tecnologia. 
 
11.13. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. quadrangularis para nicho de 
mercado para frutos gigantes - cultivar da Série Maracujá Fruta - Melão – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Há uma perspectiva de finalizar o desenvolvimento da cultivar BRS Maracujá Melão. Nesta fase IV, 
pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento envolvendo o 
licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta cultivar para 
subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de tecnologia. 
11.14. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. edulis 'amarelo nativo' para 
menor dependência da polinização manual e nicho de mercado para frutos menores e menos ácidos - cultivar 
da Série Minimaracujás –  Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Há uma perspectiva de finalizar o desenvolvimento da cultivar de P. edulis 'amarelo nativo' cujo nome ainda 
não foi definido. Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-
melhoramento envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades 
demonstrativas desta cultivar para subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing e transferência de 
tecnologia. 
 
PLANO DE AÇÃO 12 
Melhoramento genético do maracujazeiro ornamental  
Pesquisador responsável: Fábio Gelape Faleiro 

Descrição 
O gênero Passiflora apresenta imenso potencial ornamental, com várias espécies e híbridos interespecíficos se 
prestando a essa finalidade. As passifloras podem ser utilizadas para ornamentação de jardins, seja em cercas, muros 
ou pérgolas e também para composição de vasos. A utilização de Passifloras em países do hemisfério norte é relatada, 
há mais de um século, como elemento de decoração e também de renda para os produtores. No Brasil, esta cadeia 
produtiva ainda não está totalmente estabelecida, entretanto existe um grande potencial. Para aproveitar este 
potencial, estudos de caracterização, domesticação, melhoramento genético, documentação, divulgação e marketing 
são estratégicos e de grande importância. Nas fases anteriores do projeto, foram obtidos alguns híbridos ornamentais 
pela Embrapa e parceiros por meio de programas de melhoramento genético. Nesta fase IV, os trabalhos com os 
marcujazeiros ornamentais serão intensificados, principalmente considerando as atividades de pós-melhoramento no 
sentido de dar maior visibilidade às cultivares já lançadas por meio da avaliação em diferentes sistemas de produção e 
do estabelecimento de toda logísticas para produção e comercialização de mudas com o envolvimento da iniciativa 
privada por meio do licencimento da tecnologia e marca Embrapa. Para o desenvolvimento desta cadeia produtiva no 
Brasil, tendo em vista o mercado nacional e internacional, é estratégico o envolvimento da iniciativa privada também 
nas ações de promoção das novas cultivares e desenvolvimento do mercado. O envolvimento da iniciativa privada 
também vai subsidiar os novos trabalhos de seleção e desenvolvimento de novas cultivares de acordo com a exigência 
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destas empresas, considerando novos espectros de cores, características das plantas para paisagismo de grandes 
áreas e vasos e também o uso de minimaracujás para uso na fruticultura ornamental. 

Atividades 
12.1 Avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos de Passiflora spp. para paisagismo de 
grandes áreas (alta produção de flores ao longo do ano, resistência a doenças, alto vigor) – Nilton Tadeu Vilela 
Junqueira 
Descrição: O trabalho de avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos para paisagismo de grandes 
áreas terá como base o Banco Ativo de Germoplasma 'Flor da Paixão'. Análises de fenologia relacionadas à 
quantidade e regularidade do florescimento serão analisados. Combinações híbridas também serão avaliadas com 
relação ao vigor, desenvolvimento das plantas e resistência a doenças. 
 
12.2 Avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos de Passiflora spp. para ornamentação de 
vasos (alta produção de flores, precocidade, resistência a doenças) - Fernanda Vidigal Duarte Souza /Onildo 
Nunes de Jesus 
Descrição: O trabalho de avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos para ornamentação de vasos terá 
como base o Banco de Germoplasma de Passifloras da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Análises da produção de 
flores, precocidade, resistência a doenças e desenvolvimento das plantas serão realizadas. Combinações híbridas 
também serão obtidas nesse sentido. O envolvimento da iniciativa privada para o desenvolvimento de tecnologia de 
produção de mudas e plantas de Passiflora em vasos também será trabalhado nesta atividade.  
 
12.3 Finalização tecnológica das cultivares de maracujazeiro ornamental de flores vermelhas (BRS Estrela do 
Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora) - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: As cultivares BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora foram registradas e lançadas pela 
Embrapa, entretanto nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-
melhoramento envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades 
demonstrativas desta cultivar para subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing, desenvolvimento de 
mercado e transferência de tecnologia. 
 
12.4 Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro ornamental de flores rosadas (BRS Rosea Púrpura - 
BRS RP) - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A cultivar BRS Rósea Púrpura (BRS RP) foi registrada e está em processo de proteção pelo SNPC-MAPA. 
Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento 
envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta 
cultivar para subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing, desenvolvimento de mercado e transferência de 
tecnologia. 
 
12.5 Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro ornamental de flores azuis (BRS Céu do Cerrado- 
BRS RP) - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: A cultivar BRS Céu do Cerrado (BRS CC) foi registrada e está em processo de proteção pelo SNPC-MAPA. 
Nesta fase IV, pretende-se finalizar essa tecnologia, operacionalizando todas as ações de pós-melhoramento 
envolvendo o licenciamento de produtores de sementes e mudas e a montagem de unidades demonstrativas desta 
cultivar para subsidiar o lançamento da cultivar, ações de marketing, desenvolvimento de mercado e transferência de 
tecnologia. 
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12.6 Desenvolvimento de novos híbridos de maracujazeiro ornamental para complementar espectro de cores 
vermelha, rosa e azul e com base nas demandas do setor e empresas licenciadas - Nilton Tadeu Vilela 
Junqueira 
Descrição: As cultivares de maracujazeiro ornamental desenvolvidas pela Embrapa e parceiros apresentam o espectro 
de cores vermelho, rosa e azul. Com base nas demandas do setor, das empresas licenciadas e nos trabalhos de 
desenvolvimento de mercado realizados pelas equipes da Embrapa Produtos e Mercado, novos híbridos serão 
desenvolvidos para complementar o espectro de cores e também para atender demandas de paisagismos de grandes 
áreas e cultivo em vasos.  
 
 
PLANO DE AÇÃO 13 
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 
As informações obtidas com base em marcadores moleculares do DNA têm sido importantes para complementar as 
informações obtidas com base em descritores morfológicos e agronômicos. A possibilidade de conhecer e quantificar a 
variabilidade genética de genitores, híbridos e progênies tem permitido melhorar a eficiência dos programas de 
melhoramento das diferentes espécies do gênero Passiflora com potencial comercial. Nesta fase IV, as ferramentas 
disponíveis de análise molecular vão continuar sendo utilizadas, incluindo novas metodologias como os marcadores 
baseados em sequências de retrotransposons (iPBS, IRAP e REMAP) visando maior polimorfismo entre e dentro de 
espécies de Passiflora. 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. Outra abordagem que 
está sendo estudada na área agrícola envolve os estudos de proteínas e metabólitos produzidos pelas plantas e 
possíveis alterações em função da infecção com diferentes tipos de patógenos, como fungos, bactérias e vírus. Estas 
pesquisas ajudam no entendimento dos mecanismos bioquímicos de defesa de plantas, que poderá embasar o 
desenvolvimento de novas tecnologias para seleção precoce de genótipos resistentes ou de métodos de diagnósticos 
mais específicos e eficientes. Para trabalhar na fronteira do conhecimento, novos marcadores moleculares 
microssatélites e SNPs serão desenvolvidos a partir de sequenciamento, montagem e anotação de genoma de 
Passiflora edulis Sims. Com base em captação de recursos complementares na FAPDF, será desenvolvida uma 
plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base individual) para genotipagem de matrizes e progênies 
elite de maracujazeiro azedo visando à seleção genômica ampla, a qual também será trabalhada em termos 
metodológicos e no desenvolvimento de informações genético-moleculares de progênies elite de maracujazeiro azedo. 

Atividades 
13.1. 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 nas anteriores do projeto, utilizando diferentes tipos de marcadores moleculares. Nesta fase IV, 
esta atividade terá continuidade com novos estudos envolvendo novas espécies silvestres e potenciais genitores para 
os programas de melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. Novas ferramentas 
desenvolvidas como marcadores de retrotransposons, marcadores SSR e SNPs serão utilizados para estudos 
moleculares em Passifloras spp. Desta forma os programas de melhoramento poderão direcionar os cruzamentos com 
base na diversidade molecular dos parentais e assim garantir maior sucesso e agilidade na obtenção de híbridos com 
maior heterose e melhores combinações de genes de interesse. 
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13.2. Marcadores de retrotransposons para estudos moleculares - Onildo Nunes de Jesus 
Descrição: Nesta atividade, serão testados novos tipos de marcadores moleculares (iPBS, 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. No 
mínimo serão validados 30 primers iPBS, 10 IRAP e 10 REMAP. Os primers serão validados em uma amostra de seis 
acessos do BAG maracujá. Após a validação os primers serão utilizados em diferentes estudos de diversidade genética 
de potenciais genitores para os programas de melhoramento genético. 
 
13.3. Ensaios biológicos para os estudos de proteômica e metabolômica no maracujá - Cristiane de Jesus 
Barbosa 
Descrição: Serão estabelecidos três ensaios, com três espécies resistentes e/ou tolerantese uma suscetível. Os 
ensaios serão estabelecidos em Câmaras Fitotron na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em condições de luz, 
temperatura e fotoperíodos controlados. Cada ensaio vai ser constituído de uma espécie a ser avaliada, em oito 
tratamentos de tempo, considerando o tempo de coleta de amostras para as análises proteômicas, em função da 
inoculação do vírus. Cada tratamento vai ser constituído de seis plantas, sendo três plantas inoculadas com o CABMV 
e três plantas inoculadas apenas com tampão fosfato (grupo controle negativo), totalizando 36 plantas/espécie em 
cada ensaio. Como fonte de inoculo será utilizada um isolado do CABMV, já caracterizado como causador de 
endurecimento nos frutos e a inoculação mecânica será realizada com a utilização de tampão fosfato de sódio 0,1 M, 
pH 7,0. Plantas controles inoculadas somente com o tampão de inoculação. Para todos os ensaios, a inoculação será 
realizada em plantas no estágio de três pares de folhas. A infecção nas plantas inoculadas será monitorada por RT-
PCR e a severidade dos sintomas será avaliada por escala de notas. 
 
13.4. Proteômica e metabolômica da interação do Cowpea aphid borne mosaic virus (CABMV) com espécies de 
Passiflora- Cristiane de Jesus Barbosa / Carlos Priminho Pirovani / Frederico de Medeiros Rodrigues 
Descrição: A análise proteômica, será conduzida a partir das amostras foliares obtidas nos ensaios biológicos de 
inoculação das espécies, que serão conduzidas na Atividade “Ensaios biológicos para os estudos de proteômica e 
metabolômica”.  Os extratos proteicos serão obtidos pelo método de Pirovani et al. (2008). As proteínas serão 
quantificadas com 2D Quant Kit (GeHealthCare). Uma massa de 500 g de proteínas será separada em 2D-
SDS/PAGE, de acordo com Villela-Dias et al. (2013). Os géis serão corados, digitalizados em ImageScanner 
(GeHealthCare) e terão as imagens analisadas em ImageMaster 2D Platinum V.7, conforme Silva et al. (2013). Os 
spots diferenciais serão processados de acordo com Villela-Dias et al. (2013) e Silva et al.(2013).  A análise de ms e 
ms/ms será feita em tandem por cromatografia em UPLC nanoAcquity acoplado com espectrômetro de massas 
Micromass QTOFmicro (Waters), de acordo com os métodos padrão de análises estabelecidos no laboratório de 
Proteômica do Centro de Biotecnologia e Genética da UESC. Os espectros serão analisados com o programa 
ProteinLynx Global Server 4.2 (WATERS), sendo comparados com o banco de dados do SWISSPROT, NCBI, e banco 
genômico especifico  Genome DB (http://www.plantgdb.org/CpGDB/). Na extração e determinação do perfil de 
metabólitos secundários não voláteis de plantas sadias e inoculadas, amostras de folhas de plantas dos diferentes 
tratamentos dos ensaios biológicos serão maceradas com nitrogênio liquido em gral de porcelana, macerado + um mL 
de metanol ou etanol sob agitação por vortex durante 5 min para extração dos metabólitos secundários não-voláteis. 
No momento da análise, 50 µL do extrato será diluído em um mL de solução aquosa de ácido fórmico 70%/metanol 
(1:1) ou ácido fórmico 70%/ACN (1:1). As amostras de látex serão preparadas pela diluição de 50 µL de látex em um 
mL de clorofórmio/metanol (1:1). As análises serão realizadas pela técnica de Espectrometria de Massas com 
ionização por eletrospray (ESI-MS do inglês Eletrospray Ionization Mass Spectrometry) para obtenção dos perfis de 
metabolitos secundários de plantas infectadas em contraste com as plantas sadias. Utilizando ferramentas de análise 
multivariada como PCA e HCA será possível identificar metabólitos que discriminam as plantas infectadas das sadias e 



 49

esses possíveis marcadores da doença serão identificados através de experimentos de fragmentação dos compostos 
por ESI-MS/MS para encontrar a estrutura molecular dos marcadores. 
 
13.5. Análise da variabilidade genética de matrizes selecionadas em populações avançadas de melhoramento 
genético - Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Esta atividade será trabalhada em continuidade ao que tem sido feito nas etapas anteriores do projeto. 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. Na fase III, matrizes selecionadas 
em populações avançadas de melhoramento genético foram analisadas quanto à variabilidade genética utilizando 
marcadores moleculares do DNA. Tais estudos tem sido importantes para a seleção final de matrizes para obtenção de 
híbridos e variedades sintéticas tendo em vista a maximização da heterose e a redução dos problemas com 
endogamia. Na fase IV, vamos dar continuidade a estas análises envolvendo novas matrizes e novas espécies 
considerando os programas de melhoramento do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental. As metodologias 
de obtenção e análise dos marcadores moleculares serão as mesmas utilizadas com sucesso nas fases anteriores do 
projeto, incluindo-se novas ferramentas a serem desenvolvidas nesta fase IV. 
 
13.6 Confirmação da fecundação cruzada, testes de paternidade, acompanhamento e recuperação do genoma 
recorrente nos programas de retrocruzamentos do maracujazeiro com base em marcadores moleculares – 
Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Marcadores moleculares do DNA 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 importante 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 fase anteriores do projeto e continuará a ser utilizada na fase IV. Marcadores moleculares 
microssatélites também serão utilizados em testes de paternidade e no acompanhamento e recuperação do genoma 
recorrente nos programas de retrocruzamentos. Espera-se acelerar a recuperação do genoma recorrente, mantendo-se 
características de interesse provenientes das espécies silvestres. 
 
13.7. Utilização de uma plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base individual) para 
genotipagem de matrizes e progênies elite de maracujazeiro– Dario Grattapaglia 
Descrição: A partir do banco integral de SNPs  a serem descobertos, será selecionado um conjunto de cerca de 500 
SNPs representativos de alto conteúdo informativo (tagSNPs) em regiões de desequilíbrio de ligação, distribuídos de 
forma homogênea por todo o genoma, visando obter uma densidade aproximada de genotipagem da ordem de 1 SNP 
polimórfico/2cM. Para a genotipagem dos tagSNPs será utilizada a tecnologia KASP (Kompetitive Allele Specific PCR), 
pois fornece a melhor relação custo/benefício para combinações de várias centenas de amostras x algumas centenas 
de SNPs (ex. 1500 amostras x 500 SNPs) com um preço estimado em USD 20,0/amostra. A imputação de genótipos 
reduz drasticamente os custos de genotipagem e representa uma área de intensa pesquisa nos últimos anos. Métodos 
potentes recentemente desenvolvidos que permitem imputação com acurácia > 95% a partir de dados de 
sequenciamento em ultra-baixa cobertura (0.05 a 0.15X) com elevada performance computacional  serão utilizados. 
Acessos com ampla caracterização fenotípica serão prioritariamente genotipados. Diversas análises serão realizadas 
com os dados de SNPs gerados, entre elas: (1) análise de distância e estrutura genética, (2) reconstrução de pedigrees 
e estimativa de parentesco em famílias de polinização aberta; (3) taxa de fecundação cruzada versus autofecundação 
e/ou cruzamentos biparentais.  
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13.8. Desenvolvimento e uso de informações genético-moleculares de progênies de maracujazeiro azedo 
visando à seleção genômica ampla –Dário Grattapaglia / Alexandre Pio Viana 
Descrição: Nesta atividade pretende-se desenvolver os primeiros modelos preditivos de seleção genômica. Para o 
desenvolvimento de modelos preditivos de seleção genômica serão utilizados testes de progênie para características 
de produtividade e qualidade. Estes testes de progênie são constituídos por famílias de irmãos completos ou meios 
irmãos de polinização aberta em diferentes ciclos de seleção. Os fenótipos obtidos a partir dos dados levantados nos 
testes de progênie serão corrigidos visando eliminar os efeitos dos genitores e desregressar os valores genéticos. 
Procedimentos previamente utilizados em trabalhos anteriores de seleção genômica serão utilizados na geração e 
validação cruzada de modelos de seleção genômica ampla. Características alvos para a predição serão produtividade 
de frutos, vigor geral de planta, e características de resistência a doenças e qualidade de fruto. 
 
PLANO DE AÇÃO 14 
Validação agronômica e mercadológica de variedades e híbridos de maracujazeiro (Passiflora spp.) 
geneticamente melhorados em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e exterior 
Pesquisador responsável: Keize Pereira Junqueira 

Descrição 

Estudos de avaliação das cultivares em diferentes agroecossistemas e regiões do Brasil e exterior são fundamentais 
para o estudo mais detalhado da interação genótipo X ambiente. Nas fases anteriores do projeto, uma importante rede 
de validação de cultivares foi articulada em praticamente todos os Estados e regiões do Brasil. Na fase IV, vamos dar 
continuidade a esse importante trabalho de pós-melhoramento das cultivares de maracujazeiro desenvolvidos pela 
Embrapa. Novos híbridos de maracujá azedo, de maracujazeiro doce, de maracujazeiro ornamental e cultivares de 
maracujazeiros silvestres serão validados em diferentes regiões e para diferentes mercados. A validação 
mercadológica também será feita com base no conhecimento do potencial de mercado de cada produto e a adequada 
inserção em mercados específicos, direcionando a futura oferta e viabilizando o acesso e adoção das novas tecologias. 
As validações são utilizadas tanto para a tomada de decisão quanto ao lançamento de novas cultivares quanto para a 
extensão de recomendação de cultivares já lançadas para regiões onde não haviam sido testadas antes do 
lançamento. As validações também serão realizadas para testar as seleções ou cultivares em novos sistemas de 
produção, avaliar a adequação dos produtos à indústria e a aceitação do mercado. Com o sucesso no estabelecimento 
das UOs, ações de transferência de tecnologia serão realizadas em parceria com cooperativas, associações de 
produtores e empresas públicas e privadas de assistência técnica e desenvolvimento rural. Nesta fase IV, vamos iniciar 
os trabalhos de validação de cultivares no exterior, principalmente America Latina, África e Europa com a expectativa 
de abertura de novos mercados para sementes e para a produção de diferentes tipos de maracujás essencialmente 
brasileiros. 

Atividades 
14.1. 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) foram avaliados quanto a características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade. Nesta fase IV, vamos ampliar as áreas de validação, principalmente 
das cultivares de maracujazeiro doce e silvestres, incluindo as novas cultivares da série 'Maracujás-fruta' e 
'Minimaracujás'. 
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14.2. Validar variedades e hibridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região metropolitana de 
Belém, Pará – Walnice Maria Oliveira do Nascimento / José Edmar Urano de Carvalho 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, foram montados experimentos e UOs no município de Igarapé-Açu com os 
híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho, BRS Gigante Amarelo e BRS Rubi do Cerrado. Nesta fase IV será 
montado um experimento na área experimental da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. Além das cultivares 
lançadas pela Embrapa, serão também avaliadas seleções realizadas pela Embrapa Amazônia Oriental e materiais 
utilizados pelos produtores locais. As seguintes características serão consideradas na avaliação dos tratamentos: 
tempo requerido para início de frutificação; produtividade, tanto em termos de massa como de número de frutos; 
distribuição da produção de frutos durante o ano; massa, comprimento e largura dos frutos; espessura da casca; 
número de semente; rendimento de suco, teor de sólidos solúveis totais e acidez do suco. 
 
14.3. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados nas regiões Nordeste de polo 
agroindustrial no Pará – Fábio de Lima Gurgel/ Osvaldo Ryohei Kato/ Maurício Kadooka Shimizu / Vinícius Ide 
Franzini / Alysson Roberto Baizi e Silva 
Descrição: Serão avaliadas cultivares de maracujazeiro lançadas pela programa de melhoramento genético da 
Embrapa no município de Tomé-açu, localizado na mesorregião Nordeste Paraense, na Cooperativa Agrícola Mista de 
Tomé-açu (CAMTA), onde serão estudadas a fenologia das mudas e o desenvolvimento morfoagronômico e produtivo 
destes genótipos. Será avaliado o comportamento nutricional de cultivares de maracujazeiro lançadas pelo programa 
de melhoramento genético da Embrapa, no município de Tomé-açu, estado do Pará, por meio de monitoramento da 
fertilidade do solo e estado nutricional de plantas (diagnose visual e análise foliar). Adicionalmente, será estimada a 
exportação de macro e micronutrientes em frutos desses diferentes cultivares. 
 
14.4. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas na região de Roraima - Daniel 
Augusto Schurt /  Admar Bezerra Alves 
Serão montadas dois experimentos em locais de clima diferentes, nos campos experimentais da Embrapa Roraima 
(CEAB e CESP) em Boa Vista e Mucajaí/RR, respectivamente. Em cada experimento serão colocadas mudas de 8 
cultivares de maracujazeiro, sendo seis lançadas pela Embrapa Cerrado (BRS Rubi do Cerrado, BRS Gigante do 
Cerrado, BRS Pérola do Cerrado e BRS Sol do Cerrado, BRS Sertão Forte, BRS Mel do Cerrado) mais as cultivares já 
plantadas no mercado (FB-200 e FB-300), servindo como testemunhas. Serão avaliados, a produtividade, precocidade, 
qualidade dos frutos e avaliações de pragas e doenças, durante o ciclo do cultivo. As adubações seguiram as 
recomendações da cultura. Os experimentos serão montados em blocos ao acaso utilizando 5 repetições. Os dados 
serão tabulados e analisados estatisticamente, posteriormente, serão publicados. 
 
14.5. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de transição 
Cerrado-Amazônia – Givanildo Roncatto / Marcelo Ribeiro Romano / Carlos Antônio Távora 
Descrição: O trabalho será desenvolvido em área de produtor cooperado da Coopernova (Cooperativa Agrícola Mista 
Terra Nova LTDA) no município de Terra Nova do Norte/MT, localizado a 150 km de Sinop/MT. Serão realizadas 
avaliações de desenvolvimento vegetativo, produtividade e características físicas e químicas de frutos. A produção será 
determinada por meio da pesagem total dos frutos colhidos (kg planta-1) e da contagem do número de frutos por planta, 
além da massa média (g)/fruto obtida de maneira indireta através da divisão da massa total dos frutos pelo número de 
frutos. A qualidade de frutos será feita através da análise físico-química de uma amostra de frutos em Laboratório de 
Pós-colheita de frutos da Embrapa Agrossilvipastoril. Para as avaliações, retirar-se-á, em cada parcela experimental, 
uma amostra de 10 frutos, num total de 160 frutos. Os frutos serão transportados em caixas plásticas até a Embrapa 
Agrossilvipastoril (Sinop-MT), onde serão realizadas as análises, exceto de vitamina C, que será realizada no 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFMT/Campus Sinop. A massa dos frutos será obtida com uso de balança 
analítica com resolução de 0,01 g. O comprimento e o diâmetro dos frutos e a espessura das cascas serão medidos 
com paquímetro digital com resolução de 0,1 mm. O teor de sólidos solúveis totais (SST) será obtido por meio de um 
refratômetro digital portátil com compensação automática de temperatura. A acidez total titulável (ATT) será 
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determinada por Títulometria, com NaOH a 0,1 mol L-1, expressa em porcentagem de ácido cítrico (AOAC, 1990). Em 
seguida, determinar-se-á a relação SST/ATT. O teor de vitamina C total da polpa será determinado por método 
espectrofotométrico. Serão avaliados 4 híbridos de P. edulis desenvolvidos pela Embrapa Mandioca e Fruticultura: 
H09-09, H09-12, H09-14 e GP09-03, além das cultivares de maracujazeiro azedo já lançadas pela Embrapa. 
 
14.6. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de transição do 
Cerrado Matogrossense – William Krause / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Nas fases anteriores, foram montados experimentos e ensaios de competição no município de Tangará da 
Serra, MT. Nesta região, foram 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 foram 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 foram avaliadas. Nesta 
fase IV do projeto, serão incluídos nos ensaios de competição seleções do programa de melhoramento genético 
realizado pela Unemat e também novas cultivares de maracujazeiro doce e silvestre desenvolvidas e lançadas pela 
Embrapa. 
 
14.7. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na região Amazônica - Romeu 
de Carvalho Andrade Neto (PR) 
Descrição: Na fase anterior, experimentos foram implantados em área de produtor rural no município de Rio Branco. 
Foram avaliados e recomendados para região os híbridos BRS Sol do Cerrado e BRS Gigante Amarelo os quais 
apresentaram desempenho agronômico muito superior à variedade local que foi utilizada como testemunha. Foram 
avaliadas características relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
Nesta fase IV, vamos dar continuidade a essa atividade incluindo novas cultivares de maracujazeiro silvestre e doce. A 
exemplo do que foi realizado com sucesso na fase III, os experimentos e UOs serão utilizadas para ações de 
transferência de tecnologia na região, envolvendo a recomendação de cultivares para a região, além de 
recomendações técnicas para otimizar o sistema de produção para obtenção de maior produtividade e qualidade dos 
frutos. 
 
14.8. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no pólo de produção na Bahia 
e outras regiões do MATOPIBA – Raul Castro Carriello Rosa 
Descrição: Na fase III do projeto híbridos selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical e as cultivares de maracujazeiro já lançadas pela Embrapa foram avaliados em 
diferentes munícipios produtores da Bahia. Além da avaliação dos híbridos selecionados e das cultivares, foram 
trabalhadas diferentes práticas de manejo relacionadas à implantação do pomar, podas, irrigação, adubação e manejo 
integrado de doenças e pragas. O acompanhamento das avaliações desses experimentos foi realizado pela equipe de 
apoio ao programa de melhoramento genético do maracujazeiro. Os experimentos permitiram também a realização de 
ações de transferência de tecnologia, permitindo uma rápida difusão das práticas e das variedades. Na fase IV, este 
trabalho terá continuidade incluindo novas áreas do principal pólo de produção de maracujá do Brasil na Bahia e da 
região do MATOPIBA. Novas cultivares de maracujazeiro azedo e maracujazeiro silvestre também serão avaliadas. 
 
14.9. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Sertão Nordestino e Vale 
do São Francisco – Elma Machado Ataíde / Francisco Pinheiro Lima Neto 
Descrição: Na fase III do projeto foram montados experimentos no Vale do São Francisco e foram avaliados os híbridos 
de maracujazeiro-azedo BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho, BRS Gigante Amarelo e BRS Rubi do Cerrado. Na 
fase IV serão avaliadas as cultivares de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado e BRS Sertão Forte. 



 53

Características agronômicas relacionadas à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade 
serão avaliadas. 
 
14.10. Avaliar variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas no norte e noroeste fluminense – Sérgio 
Agostinho Cenci / Clinimar Oliveira Amaral / José Francisco Maldonado 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, ensaios de competição e unidades de observação montadas em nível de 
fazenda foram montados com sucesso para validar os híbridos BRS Ouro vermelho, BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante 
Amarelo e BRS Rubi do Cerrado. 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 do Instituto Federal de São Francisco de Itabapuana e da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Experimentos também foram montados para avaliar o 
desempenho da cultivar de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado, além da validação da tecnologia de mudas 
enxertadas em seleções de P. nitida e P. alata. Na nova fase do projeto, cultivares de maracujazeiro também serão 
validadas em ambiente protegido (estufa). Cultivares de maracujazeiro doce também serão avaliadas nestas 
condições, além de outras cultivares de maracujazeiro silvestre. 
 
14.11. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Semi-Árido Nordestino –
eixo Juazeiro-Petrolina – Francisco Pinheiro Lima Neto (PR) / Rodrigo César Flôres Ferreira 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, experimentos de avaliação do desempenho das cultivares de maracujazeiro 
azedo lançadas pela Embrapa e seleções híbridas desenvolvidos pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical foram 
instalados no Semi-Árido Brasileiro. A fusariose comprometeu alguns dos experimentos, uma vez que não foram 
identificadas fontes de resistência a essa doença. Nesta nova fase do projeto, experimentos em áreas sem histórico de 
ocorrência da doença serão novamente montados. A cultivar de maracujazeiro silvestre BRS Sertão Forte também será 
avaliada. A tecnologia de mudas enxertadas também será avaliada em áreas com histórico de ocorrência da fusariose. 
Novas cultivares de maracujazeiro silvestre em fase final de lançamento serão avaliadas quanto às características 
agronômicas e potencial mercadológico. 
 
14.12. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do Norte e 
Ceará – Jaeveson da Silva 
Descrição: Na fase anterior, nove híbridos selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical e as cultivares de maracujazeiro já lançadas pela Embrapa foram avaliadas no Rio 
Grande do Norte. Nesta nova fase do projeto, além da continuidade dos ensaios de validação das cultivares de 
maracujazeiro azedo, serão também avaliadas as cultivares de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado e BRS 
Sertão Forte. Áreas de validação no Estado do Ceará também serão incluídas.  
 
14.13. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Paraná – Rogério de Sá 
Borges 
Descrição: Nas fases anteriores, os híbridos de maracujazeiro azedo desenvolvidos pela Embrapa foram avaliados nas 
regiões Norte e Oeste do Paraná, quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
Na nova fase do projeto, tais avaliações terão continuidade, incluindo híbridos pré-comerciais desenvolvidos na fase III 
e IV e também cultivares de maracujazeiro doce e silvestre, as quais serão avaliadas quanto às características 
agronômicas e potencial mercadológico. 
 
14.14. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Triângulo Mineiro e pólos 
industriais – Ana Maria Costa / José Rafael da Silva 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, os híbridos de maracujazeiro azedo foram validados com sucesso nesta 
região. Nesta nova fase, as cultivares de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do Cerrado e BRS Sertão Forte também 
serão incluídas nos ensaios, principalmente em áreas com grande pressão de inóculo de doenças, onde são 
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produzidos maracujás para fornecimento de matéria prima para as agroindústrias da região. Características 
agronômicas relacionadas à resistência a doenças, principalmente à fusariose, qualidade físico-química de frutos e 
produtividade serão avaliadas. 
 
14.15. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Norte de Minas – Paulo 
Sergio Nascimento Lopes / Silvia Nietsche / Marlon Cristian Toledo Pereira 
Descrição: Serão avaliados, do ponto de vista agronômico e mercadológico, cultivares de maracujazeiro azedo, doce e 
silvestre na região do Norte de Minas, com base em experimentação na Unimontes e/ou no Instituto de Ciências 
Agrárias (ICA) Campus regional de Montes Claros e com base em experimentação a nível de fazenda de produtores da 
Cooperativa Grande Sertão (Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas Grande Sertão Ltda.). 
 
14.16. 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, do ponto de vista 
agronômico e mercadológico, novos híbridos promissores desenvolvidos nas fase III e IV do projeto. 
 
14.17. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em Santa Catarina – Nelson 
Pires Feldberg / Henrique Belmonte Petry 
Descrição: Nas fases II e III, os híbridos desenvolvidos na fase I foram avaliados quanto à resistência a doenças, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade em Santa Catarina. Na fase IV, novos híbridos de maracujazeiro 
azedo, maracujazeiro ornamental e maracujazeiro silvestre serão avaliados quanto às características agronômicas e 
potencial mercadológico no Estado. Seleções de maracujazeiro azedo da Epagri e comumente utilizadas pelos 
produtores da região serão também avaliadas nos ensaios de competição. Tais ensaios também serão utilizados para 
eventos e ações de transferência de tecnologia a serem realizados em parceria com a Epagri. 
 
14.18. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do Sul - Luis 
Eduardo Correa Antunes 
Descrição: Sementes dos híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Rubi do Cerrado e 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. Cultivares de maracujazeiro doce e silvestre obtidos 
nas fases II e III também serão incluídos nas avaliações. 
 
14.19. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no exterior, de acordo com a 
demanda para exportação de sementes – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Nesta fase IV, vamos iniciar os trabalhos de validação de cultivares no exterior, principalmente America 
Latina, África e Europa com a expectativa de abertura de novos mercados para sementes e para a produção de 
diferentes tipos de maracujás essencialmente brasileiros. Esta atividade será executada em parceria com a empresa 
licenciada Agrocinco, que produz as sementes híbridas das cultivares de maracujazeiro azedo lançadas pela Embrapa 
e parceiros. 
 
14.20. Sistematização de informações sobre desempenho agronômico dos híbridos de maracujá BRS via 
feedback dos produtores e viveiristas que adquiriram sementes na Embrapa – Aline Oliveira Zacharias / Keize 
Pereira Junqueira 
Descrição: Por meio do sistema on line de reserva de sementes do maracujazeiro, encerrado em 2014, e da gestão 
dos contratos de licenciamento, a Embrapa Produtos e Mercado fará uma base de dados dos clientes que adquiriram 
sementes dos híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado da Embrapa e dos 
licenciados, bem como mudas dos maracujás silvestres BRS Pérola do Cerrado e BRS Sertão Forte dos licenciados da 
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Embrapa nos últimos anos. Produtores das diferentes regiões do Brasil serão consultados sobre o desempenho 
agronômico e mercadológico dos materiais. 
 
 
PLANO DE AÇÃO 15 
Avaliação de híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
convencionais e alternativos 
Pesquisador responsável: Tadeu Graciolli Guimarães 

Descrição 
Na fase III do projeto, as cultivares de maracujazeiro lançados pela Embrapa foram avaliados em diferentes sistemas 
de produção quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. Entre os sistemas de 
produção que foram avaliados com sucesso podemos destacar os sistemas orgânicos e agroecológicos, os sitemas de 
cultivos consorciados, a agricultura urbana, sistema que usam espaçamentos adensados, em estufas, os diferentes 
sistemas de agricultura familiar, envolvendo avaliação participativa, micro e pequenos agricultores, os cultivos em 
sequeiro e irrigado, em cooperativas, comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária. Há uma grande 
diversidade de sistemas de produção para o maracujazeiro. A utilização de um ou outro sistema depende de vários 
fatores como as condições climáticas da região (temperatura, umidade relativa do ar, quantidade e distribuição de 
chuvas), da disponibilidade de água para irrigação, da disponibilidade de recursos do produtor, do nível de organização 
dos produtores, da disponibilidade e exigência do mercado, da disponibilidade de mão-de-obra, do conhecimento 
técnico do produtor, entre outros. Há uma grande variação na produtividade do maracujazeiro obtida pelos diferentes 
produtores nos diferentes sistemas de produção. A produtividade média do maracujazeiro no Brasil de 14 ton/ha.ano 
está muito abaixo do potencial da cultura que é superior a 50 ton/ha.ano. Algumas atividades deste plano de ação 
trabalhadas na fase anterior terão continuidade nesta nova fase do projeto com a inclusão de novas cultivares e novas 
variáveis no sistema de produção. Novas atividades também foram planejadas nesta nova fase do projeto como a 
validação das cultivares no sistema FILHO (Fruticultura Integrada com Lavouras e Hortaliças), em APLs (Arranjos 
Produtivos Locais), em áreas de restauração ecológica, de preservação permanente e reserva legal, sistemas 
agrossilvipastoril orgânico, SAFs (Sistemas Agroflorestais), entre outros. 

Atividades 
15.1. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
orgânicos, agroecológicos e diversificados – Raul Castro Carriello Rosa 
Descrição: Em sistema de produção orgânica, agroecológica, a diversificação de culturas no espaço é uma premissa 
interessante para criar microclimas favoráveis à diversidade de insetos que são inimigos naturais de insetos pragas e 
também proporcionar a cobertura do solo, além de favorecer um sombreamento parcial, amenizando assim os efeitos 
desfavoráveis das altas temperaturas e baixa pressão de vapor de água no ambiente. Nas regiões tropicais em que o 
maracujazeiro vem sendo produzido tem-se observado sucessivas perdas de fluxos de floração devido ao abortamento 
do botão floral proporcionado por elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, comportamento análogo ao 
observado por Chayut et al (2014) em Israel.   Um experimento com híbridos elites do PMG Maracujá será realizado na 
Fazendinha Agroecológica Km 47 do CNPAB. Duas áreas de cultivo serão comparadas: (i) área de cultivo de maracujá 
em sistema orgânico sem consórcio com bananeira e sem cobertura de solo e (ii) área de cultivo de maracujá em 
sistema orgânico em consórcio com bananeira e com cobertura de solo por meio de um coquetel de plantas 
melhoradoras do solo (mucuna preta, feijão de porco e feijão bravo do Ceará).  Serão monitorados os principais fluxos 
de floração e a temperatura e umidade do ar nos dois sistemas.  A lâmina de irrigação será fixada em 75% da 
evapotranspiração de referência (ETo). Os parâmetros a serem avaliados serão: produtividade, peso médio de frutas, 
qualidade das frutas via análises físico-químicas e sensoriais e acompanhamento do estado nutricional por meio de 
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análise do tecido foliar. O resultado esperado é um comunicado de viabilidade técnica e econômica do sistema de 
produção de maracujá orgânico em policultivo. 
 
15.2. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no sistema FILHO (Fruticultura 
Integrada com Lavouras e Hortaliças) – Tadeu Graciolli Guimarães 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas no sistema FILHO (Fruticultura Integrada 
com Lavouras e Hortaliças) quanto à resistência a doenças, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
15.3. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados na agricultura urbana – Fábio 
Gelape Faleiro 
Descrição: Na fase anterior do projeto, os híbridos de maracujazeiro azedo lançados pela Embrapa e parceiros foram 
avaliados como alternativas para agricultura urbana. Avaliações foram realizadas quanto à resistência a doenças, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade. Pelo fato de ser uma planta muito generosa na produção de flores e 
frutos, seu cultivo é uma alternativa para a agricultura urbana em fundos de quintal e pequenas chácaras. Nesta nova 
fase do projeto, novas cultivares de maracujazeiro silvestres, doces e ornamentais serão avaliados nas condições de 
agricultura urbana.  
 
15.4. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção em 
estufa – Geraldo Magela Gontijo / Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Na fase III do projeto, cultivares de maracujazeiro azedo foram avaliados com sucesso em sistemas de 
produção em estufa. Entre as principais vantagens do sistema de produção de maracujá em estufa, pode-se citar a alta 
produtividade, a redução drástica de problemas com doenças e pragas por evitar efeito das chuvas sobre as plantas e 
o diminuir o acesso das pragas e vetores de doenças, melhoria da qualidade física dos frutos (frutos mais bonitos, 
brilhantes e com maior período pós-colheita) e aumento da longevidade do pomar. É importante ressaltar que a 
produção de maracujá em estufa vai ter maior investimento com infra-estrutura e mão-de-obra na irrigação e 
polinização manual. Observou-se que no primeiro ano de produção foram colhidos 118,97 t ha-1, o que equivaleu a 
60% da produção total do pomar obtida durante 23 meses de produção. A produção do maracujá em estufa ocorre de 
maneira mais uniforme durante o ciclo da cultura (Figura 27) e permite alta produção inclusive durante os meses de 
entressafra do maracujazeiro (julho, agosto, setembro, outubro) em regiões de maior latitude como no Distrito Federal. 
Outra vantagem observada no plantio do maracujá em estufa, é a maior longevidade do pomar, o que certamente está 
relacionado à menor ocorrência de problemas fitossanitários. Além da maior longevidade, a ocorrência de menor 
quantidade de doenças e pragas dentro da estufa leva à uma menor aplicação de defensivos agrícolas, reduzindo os 
custos de produção do controle fitossanitário e diminuindo o acúmulo de resíduos que podem trazer problemas para o 
produtor, para os consumidores e para o meio ambiente. Nesta nova fase do projeto, um novo plantio da cultivar BRS 
Gigante Amarelo será analisado em estufa onde será feita uma otimização do sistema de produção e uma análise 
econômica refinada dos custos de produção e da rentabilidade baseada em altos níveis de produtividade. O cultivo do 
maracujazeiro doce também será analisado dentro de estufas, assim como de novas cultivares de maracujazeiro 
silvestre. 
 
15.5. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas envolvendo 
Arranjos Produtivos Locais – Sérgio Agostinho Cenci / Clinimar Oliveira Amaral 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas em sistemas envolvendo Arranjos Produtivos 
Locais (APL). O APL é conjunção de empresas, firmas e agentes econômicos, políticos e sociais, interagindo num 
mesmo território e atuando em atividades produtivas similares, em busca de maior competitividade regional por meio 
de cooperação e aprendizagem. Cultivares de maracujazeiro azedo, doce e silvestre serão avaliadas neste tipo de 
sistema que é uma forma de atuação que implica na maior organização dos agentes na cadeia produtiva, onde há 
cooperação dentro e entre setores (fornecedor de insumos, produtor, agroindústria, distribuição, comércio 
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atacadista/varejista, consumidor final), visando ao desenvolvimento local ou regional, fortalecendo os diferentes elos da 
cadeia produtiva. 
 
15.6. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em áreas de restauração 
ecológica – Lidiamar Barbosa Albuquerque / Fabiana Góes de Aquino 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para sistemas de 
produção em áreas de restauração ecológica. Avaliações serão realizadas quanto ao desenvolvimento das plantas, 
qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
15.7. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro para recomposição de áreas de preservação permanente e 
reserva legal – José Felipe Ribeiro/ Fabina Góes de Aquino 
Descrição: Híbridos e variedades lançados pela Embrapa serão avaliadas como alternativas para recomposição de 
áreas de preservação permanente e reserva legal. Avaliações serão realizadas quanto ao desenvolvimento das 
plantas, qualidade físico-química de frutos e produtividade. 
 
15.8. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro em áreas para compensação de passivo ambiental gerado 
pela exploração mineral  - Rafael Moysés Alves / José Edmar Urano de Carvalho / Walnice Maria Oliveira do 
Nascimento / Fábio de Lima Gurgel / Alessandra de Jesus Boari / Alessandra Keiko Nakasone Ishida / Aloyséia 
Cristina da Silva Noronha 
Descrição: Serão montadas três vitrines em áreas de produtores de maracujazeiro do Sudeste do Pará, região de 
Carajás, nos municípios de Marabá, Parauapebas e São Domingos do Pará. Nesta região, há empresas que exploram 
minérios e geram um passivo que pode ser compensado com o plantio de culturas adaptadas à região pelos produtores 
locais. Em cada vitrine serão colocadas mudas de cinco cultivares de maracujazeiro, sendo quatro lançadas pela 
Embrapa Cerrado (BRS Rubi do Cerrado, BRS Gigante do Cerrado, BRS Pérola do Cerrado e BRS Sol do Cerrado) e 
uma em processo final de lançamento pela Embrapa Amazônia Oriental. 
 
15.9. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro em diferentes sistemas de condução (espaldeira com 
diferentes números de fios de arame e latada com diferentes sistemas de sustentação) – Ana Maria Costa 
Descrição: Cultivares de maracujazeiro azedo, silvestres e doces desenvolvidos pela Embrapa serão avaliados em 
diferentes sistemas de condução (espaldeira com diferentes números de fios de arame e latada com diferentes 
sistemas de sustentação). Avaliações serão realizadas quanto ao desenvolvimento das plantas, qualidade físico-
química de frutos e principalmente produtividade. Há exemplos de sucesso no cultivo do maracujazeiro azedo em 
latadas, principalmente no Estado de Santa Catarina. Há também casos de sucesso do cultivo do maracujazeiro 
silvestre BRS Pérola do Cerrado em latada com significativos ganhos de produtividade. Tais análises serão refinadas 
nesta fase IV do projeto, incluindo-se também cultivares de maracujazeiro doce e do maracujazeiro silvestre BRS 
Sertão Forte. 
 
15.10. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo ações cooperativistas – Givanildo Roncato / Carlos Araújo Tavora 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, cultivares de maracujazeiro azedo lançados pela Embrapa e parceiros 
foram avaliados com sucesso em sistemas de produção envolvendo ações cooperativistas. Estes experimentos de 
avaliação foram também utilizados com sucesso para diferentes eventos de transferência de tecnologia. Considerando 
o sucesso desta atividade nas fases anteriores do projeto, daremos continuidade às parcerias estabelecidas e também 
aos experimentos de avaliação, incluindo-se novas cultivares e também novas cooperativas e associações de 
produtores. 
 
15.11. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo comunidades rurais– Herbert Cavalcante de Lima (PR) 
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Descrição: Nas fases anteriores do projeto, cultivares de maracujazeiro azedo lançados pela Embrapa e parceiros 
foram avaliados com sucesso em sistemas de produção envolvendo comunidades rurais. Estes experimentos de 
avaliação foram também utilizados com sucesso para realização eventos de capacitação. Nesta nova fase do projeto, 
estes experimentos terão continuidade incluindo-se novas cultivares de maracujazeiro doce e silvestres. 
 
15.12. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de produção 
envolvendo assentamentos de reforma agrária – Geraldo Magela Gontijo / Fábio Gelape Faleiro / Ana Maria 
Costa 
Descrição: Nas fases anteriores do projeto, cultivares de maracujazeiro azedo e do maracujazeiro silvestre BRS Pérola 
do Cerrado lançados pela Embrapa e parceiros foram avaliados com sucesso em sistemas de produção envolvendo 
assentamentos de reforma agrária. Estes experimentos de avaliação foram também utilizados com sucesso para 
diferentes eventos de transferência de tecnologia realizados em parceria com a Rede Passitec. Considerando o 
sucesso desta atividade nas fases anteriores do projeto, daremos continuidade às parcerias estabelecidas e também 
aos experimentos de avaliação, incluindo-se novas cultivares e também novos assentamentos de reforma agrária. 
 
15.13. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas consorciados 
e/ou sistemas agroflorestais (SAF) - Pedro Celestino Filho/ Anderson Schwamke/Fábio de Lima Gurgel/ Luis 
Octávio Ramos Filho 
Descrição: Serão avaliadas cultivares de maracujazeiro lançadas pelo programa de melhoramento genético da 
Embrapa nos municípios de Brasil Novo e Medicilândia, localizados na mesorregião Sudoeste Paraense, onde serão 
estudadas a fenologia das mudas e o desenvolvimento morfoagronômico e produtivo destes genótipos. Neste locais, 
serão utilizados sistemas de produção de maracujazeiro solteiro e em consórcio com cacau e mandioca, com 
perspectivas de desenvolvimento de sistemas agroflorestais.  
 
15.14. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas diversificados, 
utilizando entre-linhas de cultivos de plantas perenes – Wanderlei Antonio Alves de Lima (PR) / Josefino de 
Freitas Fialho /Nilton Tadeu Vilela Junqueira 
Descrição: Serão analisadas experiências de sucesso do uso de cultivares de maracujazeiro lançadas pela Embrapa e 
parceiros na entrelinha de cultivos de plantas perenes, como citrus e côco. A possibilidade de consorciação do 
maracujá com a seringueira também será analisada. Unidades de observação serão estruturadas para ajustes nos 
sistemas de produção e também para realização de ações de transferência de tecnologia. 
 
15.15. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas 
agrossilvipastoril orgânico - João Paulo Guimarães Soares 
Descrição: A possibilidade de cultivo de cultivares de maracujazeiro em sistemas agrossilvipastoris orgânico será 
analisada utilizando-se a cultivar BRS Pérola do Cerrado, considerando a sua rusticidade e características adaptadas a 
sistemas com baixo uso de insumos agrícolas. Unidades de observação serão montadas e analisadas para subsidiar a 
recomendação de cultivares e também eventos de capacitação e transferência de tecnologia. 
 
15.16. Maracujás em vaso: subsídios para o estabelecimento da planta e cultivo para uso e exposição - Araci 
Molnar Alonso 
Descrição: Nesta atividade, estruturas de condução e sustentação de plantas de maracujazeiro serão trabalhadas com 
o objetivo de subsidiar o cultivo em vasos. Nesta atividade serão trabalhadas as cultivares de maracujazeiro 
ornamental e silvestres, principalmente das espécies de ‘Minimaracujás’ para uso e exposição visando o 
desenvolvimento de mercado e ações de marketing da fruticultura ornamental. 
 
PLANO DE AÇÃO 16 
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Desenvolvimento de produtos, mercado e logística para produção de sementes e mudas – pós-melhoramento 
do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental  
Pesquisadora responsável: Ana Paula Artimonte Vaz 

Descrição 
Para que os produtos tecnológicos das atividades de pré-melhoramento e melhoramento genético propriamente dito 
tenham sucesso e sejam realmente utilizados pela sociedade, são necessárias ações concatenadas de 
desenvolvimento de mercado que viabilizem não apenas o acesso de produtores às novas cultivares por meio de um 
sistema eficiente de licenciamento de viveiristas e produtores de sementes e mudas, mas também a promoção destes 
materiais junto ao consumidor final, buscando o reconhecimento da marca Embrapa como desenvolvedora de genética. 
A Embrapa tem uma política de registrar e proteger as cultivares antes do lançamento. Atividades de promoção e 
desenvolvimento de mercado, definição de estratégias para multiplicação e logística de comercialização de sementes e 
mudas, ações para registro e proteção de cultivares no MAPA/RNC, realização de ações de promoção e inserção no 
mercado de novas cultivares de maracujazeiro azedo e do maracujazeiro doce, ornamental e silvestre, além do 
fortalecimento de parcerias com o setor privado visando à validação e uso de tecnologias, bem como, em alguns 
casos, a finalização de produtos, serão elaboradas por meio de planos de posicionamento, nesse plano de ação.  

Atividades 
16.1. Elaboração de planos de posicionamento visando ao lançamento de híbridos e variedades melhoradas de 
maracujazeiro azedo, doce e silvestres – Lívia Pereira Junqueira 
Descrição: Os planos de posicionamento 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 posicionamento, além da equipe técnica, 
equipes da gestão, transferência de tecnologia e propriedade intelectual das unidades serão envolvidas nas tomadas 
de decisão, assim como os atores dos diferentes elos da cadeia produtiva. 
 
16.2. 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 SNE. Tais ações serão trabalhadas nessa atividade. 
 
16.3. 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 protegida. Para isso, é necessário o atendimento a todas as 
exigências, preenchimentos de formulários, tramitações internas na Embrapa via Comitês Locais de Propriedade 
Intelectual e SNE. Tais ações serão trabalhadas nessa atividade. 
 
16.4. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de sementes e mudas de maracujás 
azedos ao mercado – Nara Lúcia Souza Ribeiro Trindade/Samuel Campos Abreu  
Descrição: A Embrapa possui estrutura para manutenção de plantas básicas e multiplicação de sementes de novos 
híbridos de maracujazeiro, que está situada nos Escritórios de Brasília e de Petrolina da Embrapa Produtos e Mercado. 
Toda infra-estrutura já foi estabelecida durante as fases I e II do projeto e atualmente está sendo utilizada para a 
manutenção das plantas básicas dos parentais das cultivares BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi 
do Cerrado, bem como para a produção de semente genética do BRS Sertão Forte e sementes experimentais do 
maracujazeiro doce BRS Mel do Cerrado e do maracujazerio silvestre Seleção Roxo Jaboticaba. A comercialização de 
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sementes das cultivares de maracujá-azedo é realizada pelos licenciados selecionados por editais coordenados pela 
Embrapa Produtos e Mercado. Na fase IV, híbridos já lançados nas fases II e III e novos híbridos desenvolvidos na fase 
IV do projeto serão trabalhados dentro de novas estratégias de disponibilização ao mercado, visando proporcionar 
maior acesso aos produtos, garantia de qualidade e promoção da marca Embrapa.  
 
16.5. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de sementes e/ou mudas de 
maracujás doces ao mercado – Nara Lúcia Souza Ribeiro Trindade/Samuel Campos Abreu 
Descrição: A Embrapa possui estrutura para manutenção de plantas básicas e multiplicação de sementes de novos 
híbridos de maracujazeiro, que está situada nos Escritórios de Brasília e de Petrolina da Embrapa Produtos e Mercado. 
Toda infra-estrutura já foi estabelecida durante as fases I e II do projeto e atualmente está sendo utilizada para a 
manutenção das plantas básicas dos parentais das cultivares BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi 
do Cerrado, bem como para a produção de semente genética do BRS Sertão Forte e sementes experimentais do 
maracujazeiro-doce BRS Mel do Cerrado e do maracujazerio silvestre Seleção Roxo Jaboticaba. A comercialização de 
sementes das cultivares de maracujá-azedo é realizada pelos licenciados selecionados por editais coordenados pela 
Embrapa Produtos e Mercado. Na fase IV, novos híbridos desenvolvidos na fase III e IV do projeto serão trabalhados 
dentro de estratégias específicas de disponibilização ao mercado, tendo em vista que ainda não há cultivares de 
maracujá-doce disponíveis para comercialização no Brasil.  
 
16.6. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de mudas e plantas ornamentais de 
maracujás desenvolvidos para fins de ornamentação ao mercado – Nelson Pires Feldberg  
Descrição: A Embrapa possui estrutura para manutenção de plantas básicas de maracujazeiro ornamental, que está 
situada no Escritório de Canoinhas da Embrapa Produtos e Mercado. Por se tratar de um mercado de alto valor 
agregado e com características específicas, a estratégia adotada pela Embrapa Produtos e Mercado para 
disponibilização dessas cultivares ao mercado tem sido diferenciada e encontra-se em desenvolvimento. Na fase IV, 
híbridos já lançados nas fases anteriores e novos híbridos desenvolvidos na fase IV do projeto serão trabalhados 
dentro de novas estratégias de disponibilização ao mercado, inclusive podendo envolver parcerias para finalização de 
produtos.  
 
16.7. Manutenção das plantas básicas, produção de semente genética e estratégias para disponibilização de 
sementes e/ou mudas de maracujás silvestres ao mercado – Nara Lúcia Souza Ribeiro Trindade/Samuel 
Campos Abreu / Rodrigo César Flores Ferreira/ Reginaldo Alves Paes  
Descrição: A Embrapa possui estrutura para manutenção de plantas básicas e multiplicação de sementes de novos 
híbridos de maracujazeiro, que está situada nos Escritórios de Brasília e de Petrolina na Embrapa Produtos e Mercado. 
Toda infra-estrutura já foi estabelecida durante as fases I e II do projeto e atualmente está sendo utilizada para a 
manutenção das plantas básicas dos parentais das cultivares BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi 
do Cerrado, bem como para a produção de semente genética do BRS Sertão Forte e sementes experimentais do 
maracujazeiro-doce BRS Mel do Cerrado e do maracujazerio silvestre Seleção Roxo Jaboticaba. A comercialização de 
sementes das cultivares de maracujá-azedo é realizada pelos licenciados selecionados por editais coordenados pela 
Embrapa Produtos e Mercado. Na fase IV, híbridos e variedades envolvendo espécies silvestres já lançados nas fases 
anteriores e novos materiais desenvolvidos na fase IV do projeto serão trabalhados dentro de novas estratégias de 
disponibilização ao mercado, visando proporcionar maior acesso aos produtos, garantia de qualidade e promoção da 
marca Embrapa.  
 
16.8. Análise de participação das cultivares de maracujazeiro BRS no mercado e definição de estratégias para 
licenciamento de produtores de sementes e mudas e estabelecimento de parcerias público-privadas – Aline 
Oliveira Zacharias 



 61

Descrição: A partir das prestações de contas apresentadas pelos licenciados, será realizada uma estimativa de market 
share das cultivares BRS no Brasil. Os dados serão utilizados para orientar ações de promoção e desenvolvimento de 
mercado, buscando expandir o uso das cultivares BRS no território nacional. 
 
16.9. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de novas cultivares de maracujazeiro azedo – 
Isaac Leandro de Almeida  
Descrição: Ações de promoção e inserção no mercado dos novos híbridos de maracujazeiro azedo serão definidas e 
operacionalizadas nessa atividade. 
 
16.10. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro doce – Juliana Evangelista 
da Silva Rocha (PR) / Isaac Leandro de Almeida 
Descrição: Ações de promoção e inserção no mercado dos novos híbridos de maracujazeiro doce serão definidas e 
operacionalizadas nessa atividade. 
 
16.11. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros ornamentais – Ana Paula 
Artimonte Vaz/ Nelson Pires Feldberg  
Descrição: As ações de promoção e inserção no mercado dos híbridos de maracujazeiro ornamental lançados nas 
fases anteriores do projeto e dos híbridos a serem lançados na fase IV serão definidas e operacionalizadas nessa 
atividade. 
 
16.12. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros silvestres – Jurema Iara 
Campos 
Descrição: As ações de promoção e inserção no mercado dos híbridos de maracujazeiro silvestre BRS Pérola do 
Cerrado e BRS Sertão Forte, bem como outras cultivares desenvolvidas na fase IV do projeto serão definidas e 
operacionalizadas nessa atividade. 
 
PLANO DE AÇÃO 17 
Comunicação e transferência de tecnologia 
Pesquisador responsável: Fábio Gelape Faleiro 

Descrição 
Para que os produtos tecnológicos desenvolvidos no 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. Nos últimos anos, a Embrapa tem 
trabalhado muito na democratização das informações por meio da disponibilização de publicações, produtos, 
processos e serviços no seu Portal na Internet. Com o amplo acesso da sociedade à internet, certamente o uso desta 
estratégica aumenta muito a capilaridade das informações técnicas e científicas desenvolvidas. Por esse motivo, na 
fase III do projeto, houve um esforço da equipe do projeto na sistematização de informações online, envolvendo 
publicações técnicas, treinamentos, inserção na mídia, validação e transferência de tecnologia. Tais atividades terão 
continuidade nesta fase IV do projeto. A cada nova fase do projeto o número de atividades de transferência de 
tecnologia realizadas tem aumentado sistematicamente, principalmente devido à parceria deste projeto com outros 
projetos de pesquisa relacionados, como a Rede Passitec e o projeto APL-Rio de Janeiro, e também devido à parceria 
da Embrapa com outras instituições de pesquisa e desenvolvimento, com empresas públicas e privadas de assistência 
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técnica e extensão rural, secretarias de Agricultura estaduais e municipais, cooperativas, associações e com 
produtores de maracujá de diferentes regiões do Brasil. 

Atividades 
17.1. Montagem de unidades de observação e unidades de referência tecnológica com materiais genéticos 
superiores de maracujazeiro-azedo, doce e silvestres – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Para promover as cultivares de maracujazeiros desenvolvidas nas fase ll e III e as novas cultivares a serem 
desenvolvidas na fase IV serão instaladas unidades de observação e unidades de referência tecnológica em áreas de 
produtores, instituições e empresas localizadas em áreas estratégicas onde serão realizadas diferentes ações de 
transferência de tecnologia (palestras, cursos de capacitação, dias de campo, etc.) para apresentação das cultivares e 
inovações tecnológicas sobre o sistema de produção. 
 
17.2. Realização de palestras e treinamentos relacionados ao uso de germoplasma e de híbridos e variedades 
melhorados de maracujazeiro – Fábio Gelape Faleiro  
Descrição: Na fase anterior do projeto foram realizadas mais de 30 palestras/treinamentos. Na maioria dos eventos, os 
recursos financeiros para os deslocamentos foram custeados pelos parceiros públicos e privados. Nesta nova fase do 
projeto, este trabalho terá continuidade com foco na capacitação e troca de experiências com os agentes 
multiplicadores da informação (técnicos da Extensão Rural, responsáveis técnicos de cooperativas e associações de 
produtores, pesquisadores de centros de pesquisa e universidades e estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-
graduação). 
 
17.3. Realização de eventos de capacitação técnica de multiplicadores (extensionistas e técnicos) – Suzinei 
Silva Oliveira (PR) / Givanildo Roncatto 
Descrição: A experiência de sucesso realizada pela Embrapa Agrossilvipastoril e Embrapa Produtos e Mercado 
relacionada à capacitação técnica continuada de multiplicadores com relação às inovações tecnológicas da cultura do 
maracujazeiro terão continuidade e será ampliada para outras regiões do Brasil. Este trabalho será realizado em 
parceria com instituições públicas e privadas que trabalham com assistência técnica e extensão rural. 
 
17.4. Análise de demandas para ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia com base 
em feedback de eventos de transferência de tecnologia e do Serviço de Atendimento ao Cidadão - José Maria 
Rodrigues Camargos 
Descrição: Ao longo dos próximos 4 anos, diferentes eventos de transferência de tecnologia estão programados ou 
serão demandados por diferentes setores da cadeia produtiva do maracujá em diferentes regiões do Brasil com a 
participação de vários participantes da equipe técnica do projeto. Outra demanda bastante importante é o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC). Tanto os eventos de transferência de tecnologia quanto as demandas junto ao SAC 
são importantes fontes de informações para retroalimentar as ações de pesquisa e desenvolvimento e também para o 
planejamento de novos eventos de transferência de tecnologia. Nesta atividade, vamos sistematizar estas informações 
em parceria com as equipes de transferência de tecnologia das unidades envolvidas no projeto e também com a rede 
de parcerias estabelecidas para os trabalhos de validação de cultivares em diferentes regiões e sistemas de produção. 
 
17.5. Realização e operacionalização de dias de campo – José Marcos da Silva 
Descrição: Como tem sido trabalhado nas fases anteriores do projeto, estes eventos de dias de campo serão 
realizados e operacionalizados em diferentes regiões do Brasil para divulgação e recomendação das cultivares 
desenvolvidas pela Embrapa e parceiros. As informações sobre os eventos realizados serão sistematizadas e as 
experiências de sucesso e materiais de divulgação serão intercambiadas entre os membros da equipe.  
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17.6. Levantamento de indicadores econômico-financeiros das cultivares de maracujá lançadas pela Embrapa e 
parceiros – Tito Carlos Rocha de Sousa 
Descrição: Na fase anterior do projeto foi realizado um trabalho de levantamento de indicadores econômico-financeiro 
da cultivar de maracujá BRS Gigante Amarelo no Distrito Federal. Nesta nova fase do projeto, novos levantamentos 
serão realizados para outras cultivares e diferentes sistemas de produção. As informações a serem levantadas vão 
subsidiar os trabalhos relacionados à elaboração do balanço social da Embrapa.  
 
17.7 Desenvolvimento de vídeos tecnológicos para edição de e-books e divulgação na mídia - Paulo Campos 
Christo Fernandes / Sérgio Abud / Fabiano Marques Dourado Bastos 
Descrição: Nos últimos anos, houve um grande avanço no uso das mídias sociais e da internet para divulgação de 
informações técnicas. Este veículo de comunicação é muito valioso, considerando que o acesso à internet está cada 
vez mais acessível a vários produtores de várias regiões do Brasil. Nesta atividade, o desenvolvimento de vídeos 
tecnológicos serão trabalhados para a edição de e-books, para divulgação direta na mídia e para complementar ações 
de transferência de tecnologia a serem realizadas em eventos técnicos e feiras tecnológicas. 
 
17.8. Desenvolvimento de banco de informações sobre sistema de produção do maracujazeiro para subsidiar 
ações de transferência de tecnologia - Marcelo Mencarini Lima  
Descrição: Nesta atividade, o conjunto de informações relacionadas ao sistema de produção do maracujazeiro será 
sistematizada na forma de banco de dados para desenvolvimento de um aplicativo de celular para ajudar o produtor a 
acompanhar as diferentes etapas do sistema de produção (podas, adubações, controle fitossanitário, irrigação e 
fertirrigação, etc.). O acompanhamento destas etapas são importantes para que o potencial genético das cultivares 
geneticamente melhoradas possa ser obtido, propiciando altas produtividades e alta qualidade dos frutos que vai 
impactar em maior rentabilidade para os produtores. 
 
17.9. Realização de eventos de lançamento oficial de híbridos e variedades melhoradas de maracujazeiro 
azedo, doce, silvestres e ornamentais – Fábio Gelape Faleiro 
Descrição: Eventos regionais e nacionais para lançamento oficial e apresentação dos novos híbridos e variedades 
melhoradas desenvolvidas na fase IV do projeto serão operacionalizados nessa atividade. 
 
17.10. 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, nas fases anteriores do projeto tem sido realizada a 
sistematização on line de informações técnicas e de produtos tecnológicos gerados no projeto. Nos últimos anos a 
Embrapa também tem trabalhado a disponibilização de publicações e produtos tecnológicos no seu Portal. Nesta 
atividade, tais ações terão continuidade com a disponibilização de publicações técnicas, livros, boletins de pesquisa, 
palestras, vídeos e reportagens informativas veiculadas na mídia de forma integral e gratuita na internet para acesso 
direto dos produtores e de agentes multiplicadores do setor público e privado. 
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RESUMO DA ESTRUTURA DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

Plano de Ação / Atividade Responsável Instituição (R$1.000,00) Situação 
1. Gestão do Projeto Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
1.1. Acompanhamento das atividades de cada plano de ação por meio de reuniões técnicas– Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 16  
1.2. Elaboração de relatórios técnicos e gerenciamento de recursos Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 2  
1.3. Gerenciamento e atualização da home-page do projeto Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 2  
1.4. Gerenciamento e organização de base de dados das publicações e demais resultados do 
projeto Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 2  

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  Embrapa Cerrados 8  

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 Embrapa Cerrados 4  

1.7. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de 
projetos Passiflora (Uso e valoração das Passifloras brasileiras) Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 4  

1.8. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de 
projetos Valorafrut (Prospecção em germoplasma de fruteiras e desenvolvimento de novos 
produtos) e Varfrut (Variedades competitivas de fruteiras tropicais) 

Fernanda Vidigal Duarte Souza Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 4  

1.9. Gestão para interface e interação entre o programa de melhoramento genético e o arranjo de 
projetos Varfrut (Variedades competitivas de fruteiras tropicais) Fernando Haddad Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 4  

2. Caracterização de germoplasma com potencial uso comercial ou em programas de 
melhoramento genético do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental Cristina de Fátima Machado Embrapa Mandioca e 

Fruticultura   

2.1. 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 Embrapa Cerrados 12  

2.2. Avaliação de características de físico-químicas de frutos de espécies silvestres de maracujá 
com potencial para consumo in natura como alimento funcional e com potencial medicinal Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 12  

2.3. Avaliação de descritores qualitativos e quantitativos de folhas, flores e frutos de acessos de 
maracujá (Passiflora spp.) do banco de germoplasma 'Flor da Paixão', fotodocumentação, 
herbarização e inclusão no Sistema Alelo. 

Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 24  

2.4. Caracterização morfológica e avaliação agronômica de acessos silvestres de maracujazeiro em 
condições tropicais da Embrapa Mandioca e Fruticultura, no munícipio de Cruz das Almas, Bahia Cristina de Fátima Machado Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 36  

2.5. Avaliação agronômica de germoplasma de maracujazeiro azedo na Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 30  

2.6. Avaliação e seleção de germoplasma para tolerância a estresse salino Mauricio Antonio Coelho Filho Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 27  

2.7. Avaliação da tolerância à seca e eficiência de uso de água de irrigação de acessos de 
maracujazeiro Mauricio Antonio Coelho Filho Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 26  

2.8. Enriquecimento de base de dados sobre potencial agronômico de espécies silvestres de 
maracujazeiro 

Fábio Gelape Faleiro/Eduardo 
Alano Vieira Embrapa Cerrados 4  

3. Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares e análises de 
sequência do DNA como ferramenta auxiliar ao programa de caracterização e uso de 
germoplasma de maracujazeiro 

Dario Grattapaglia Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnol.   

3.1. Caracterização molecular da diversidade genética inter e intra-específica de espécies silvestres 
e comerciais de maracujazeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

3.2. Citogenética molecular de Passifloras 
Natoniel Franklin de Melo / 
Marta Dias Soares Scott / 
Margarete Magalhães Souza 

Embrapa Semi-Árido 12  

3.3. Desenvolvimento e utilização de ferramentas de análises moleculares e de bioinformática 
aplicadas a programas de caracterização e uso de recursos genéticos 

Fábio Gelape Faleiro/ Márcio 
Elias Ferreira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnol. 12  

3.4. Desenvolvimento e transferibilidade de marcadores microssatélites para diferentes espécies do 
gênero Passiflora 

Fábio Gelape Faleiro/ Márcio 
Elias Ferreira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnol. 12  

3.5. Estudos genéticos e moleculares de maracujazeiros (Passiflora spp.) presente em bancos de 
germoplasma: estimativas de diversidade, análises de transcriptoma e reação a estresses 

Carlos Bernard Moreno 
Cerqueira-Silva/Onildo Nunes 
de Jesus 

UESB/Embrapa 
Mandicoa e Fruticultura 12  

3.6. Sequenciamento, montagem e anotação de genoma referência do maracujazeiro (Passiflora 
edulis 1548 Mpb/1C; 2n = 18) Dario Grattapaglia Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnol. 16  

3.7. Desenvolvimento de uma plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base 
individual) para genotipagem de bancos de germoplasma de maracujazeiro azedo. Dario Grattapaglia Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnol. 12  

4. Geração de informações sobre o potencial germinativo, a quebra de dormência, a 
conservação de sementes e a produção de mudas de espécies de maracujá (Passiflora spp.) Tatiana Góes Junghans Embrapa Mandioca e 

Fruticultura   

4.1. Caracterizar tolerância à dessecação de sementes de espécies silvestres de maracujazeiro Fabiana Ferraz Aud Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 4  

4.2. Reguladores vegetais na quebra de dormência de sementes de espécies silvestres de 
maracujazeiro com potencial comercial  Tatiana Góes Junghans Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 8  

4.3. Temperatura e teor de umidade de sementes na conservação de espécies silvestres de 
maracujazeiro. Tatiana Góes Junghans Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 8  

4.4. Avaliação da germinação de sementes recém-colhidas e armazenadas em câmara fria (5 °C) 
com e sem tratamento com fitohormônio Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

4.5. Metodologia alternativa na conservação de sementes recalcitrantes de espécies silvestres de 
maracujazeiro Tatiana Góes Junghans Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 12  

4.6. Conservação e análise da qualidade fisiológica de sementes de espécies de maracujá 
(Passiflora spp.) a longo prazo (- 20 °C) 

Roberto Vieira de Carvalho / 
Juliano Gomes de Pádua / 
Solange Carvalho Barrios 
Roveri José 

Embrapa Produtos e 
Mercado / Embrapa 
Recursos Genéticos e 
Biotecnologia 

8  

4.7. Criopreservação de sementes de espécies de maracujá (Passiflora spp.) Fernanda Vidigal Duarte Souza Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 12  

4.8. Avaliação da germinação de espécies e cultivares de maracujá (Passiflora spp.) conservadas 
em embalagens comerciais em temperatura ambiente Roberto Vieira de Carvalho Embrapa Produtos e 

Mercado 8  

4.9. Avaliação e otimização de metodologias para produção de mudas de espécies de maracujá 
(Passiflora spp.) por sementes Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 8  

4.10. Avaliação e otimização de metodologias para produção de mudas de espécies de maracujá 
(Passiflora spp.) por propagação vegetativa Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

4.11. Avaliação de métodos alternativos para melhoria da germinação de sementes e enraizamento 
de estacas de espécies silvestres e comerciais de maracujá 

Wanderlei Antonio Alves de 
Lima / Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

5. Ações integradas de fitossanidade para caracterização de germoplasma e melhoramento 
genético do maracujazeiro visando resistência a doenças e insetos-praga Fernando Haddad Embrapa Mandioca e 

Fruticultura   

5.1. Avaliação de resistência de espécies silvestres, comerciais e populações segregantes à 
fusariose em condição controladas Fernando Haddad Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 18  

5.2. Avaliação de acessos para resistência a fusariose nas condições de campo Eduardo Augusto Girardi Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 16  

5.3. Avaliação de híbridos intra e interespecífico para resistência a fusariose em condições de 
campo Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 24  

5.4. Avaliação da resistência de espécies de maracujá (Passiflora spp.) e populações segregantes a 
doenças da parte aérea em condições controladas 

José Ricardo Peixoto / Fábio 
Gelape Faleiro UnB / Embrapa Cerrados 12  

5.5. Avaliação da resistência de acessos de maracujazeiro azedo a doenças foliares e de fruto em 
condições de campo. Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 36  

5.6. Reação de acessos de Passiflora spp. à infecção pelo CABMV por inoculação mecânica Onildo Nunes de Jesus  Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 14  

5.7. Levantamento de viroses em espécies silvestres e comerciais, híbridos interespecíficos e 
populações de melhoramento genético 

José Ribamar Nazareno dos 
Anjos Embrapa Cerrados 10  

5.8. Levantamento de viroses do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) “Flor da Paixão” da Embrapa Simone Ribeiro / Márcio Embrapa Recursos 24  
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Cerrados Martinello Sanches / Marília 
Santos Silva / Fernando Lucas 
Melo 

Genéticos e Biotecnol. / 
UnB 

5.9. Levantamento de doenças fúngicas em espécies silvestres e comerciais, híbridos 
interespecíficos e populações de melhoramento genético 

Angelo Aparecido Barbosa 
Sussel Embrapa Cerrados 10  

5.10. Avaliação da incidência e severidade de doenças e insetos-praga em sistemas de produção 
de cultivares de maracujazeiro e desenvolvimento de alternativas de controle para sistemas 
orgânicos e agroecológicos.  

Raul Castro Carriello 
Rosa/Marco Antonio das Silva 
Vasconcellos 

Embrapa Agrobiologia / 
UFRRJ 12  

5.11. Avaliação fitossanitária de variedades e híbridos melhorados de maracujazeiro em condições 
de controladas e a campo 

Alessandra de Jesus Boari / 
Alessandra Keiko Nakasone 
Ishida / Aloyséia Cristina da 
Silva Noronha  

Embrapa Amazônia 
Oriental 12  

5.12. Avaliação de resistência de espécies silvestres, comerciais e populações segregantes à 
bacteriose em condição controlada. 

Daniel Augusto Schurt /  
Giovanni Ribeiro Souza Embrapa Roraima 12  

5.13. Avaliação de alternativas de controle da bacteriose do maracujazeiro utilizando bactérias 
antagonistas 

Daniel Augusto Schurt /  
Giovanni Ribeiro Souza Embrapa Roraima 10  

5.14. Avaliação de alternativas de controle da fusariose do maracujazeiro utilizando bactérias 
antagonistas Dulândula Silva Miguel Wruck Embrapa 

Agrossilvipastoril 12  

5.15. Avaliação da resistência de acessos de maracujá (Passiflora spp.) e cultivares comerciais a 
lagartas desfolhadoras Alexandre Specht Embrapa Cerrados 12  

5.16. Avaliação do uso de cultivares de maracujazeiro ornamental em borboletários Alexandre Specht Embrapa Cerrados 12  
5.17. Avaliação da ocorrência de insetos-praga em espécies silvestres de maracujazeiro com 
potencial comercial Charles Martins de Oliveira Embrapa Cerrados 10  

5.18. Potencial de colonização de moscas-brancas em genótipos de Passiflora spp. Marilene Fancelli Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 19  

5.19. Respostas comportamentais de moscas-brancas a voláteis de maracujazeiro Marilene Fancelli Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 19  

5.20. Identificação de aleirodídeos associados ao maracujazeiro 
Marilene Fancelli / André Luiz 
Lourenção / Giuliana Etore do 
Valle 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 12  

5.21. Associação de mosca-das-frutas e outros insetos-praga a cultivos de maracujazeiro Walkymário de Paulo Lemos / 
Pedro Celestino Filho 

Embrapa Amazônia 
Oriental 10  

5.22. Presença de polinizadores e insetos-praga associados ao déficit de polinização natural do 
maracujazeiro  Márcia Motta Maués Embrapa Amazônia 

Oriental 10  

6. Pré-melhoramento do maracujazeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
6.1. 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 12  

6.2. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro para ampliar a base 
genética do programa de melhoramento do maracujazeiro (Passiflora spp.) visando a resistência a 
doenças 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

6.3. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos visando ampliar a base genética do 
programa de melhoramento do maracujazeiro (Passiflora spp.) visando a melhoria da qualidade 
físico-química de frutos 

Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 12  

6.4. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro-azedo visando 
resistência à fusariose e tolerância à seca Francisco Pinheiro Araújo Embrapa Semi-Árido 12  

6.5. Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos de maracujazeiro com potencial 
ornamental Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

6.6. 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 12  

6.7. Confirmação da fecundação cruzada e testes de paternidade em hibridações inter-específicas 
com base em marcadores moleculares do DNA Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

6.8. Uso do método dos retrocruzamentos para recuperação de características comerciais de 
híbridos inter-específicos Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 6  

7.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 

Givanildo Roncato  Embrapa Agrosilvipastoril   

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

Sergio Agostinho Cenci/José 
Francisco Maldonado 

Embrapa Agroindústria 
de Alimentos / 
PESAGRO-Rio 

12  

7.2. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Distrito Federal Alexei de Campos Dianese Embrapa Cerrados 12  

7.3. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo produzidas por enxertia no Mato Grosso Givanildo Roncato Embrapa Silvipastoril 16  

7.4. Análise de características produtivas e de tolerância a estresse hidrico de plantas de maracujá-
azedo enxertadas em acessos selecionados de P. cincinnata  no Semi-Arido Nordestino Saulo de Tarso Aidar Embrapa Semi-Árido 12  

7.5. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose e morte precoce em mudas de 
maracujá-azedo enxertadas em acessos selecionados de P. cincinnata  no Semi-Arido Nordestino Francisco Pinheiro Araújo Embrapa Semi-Árido 12  

7.6. Análise de características produtivas e de resistência à fusariose de cultivares copa de 
Passiflora edulis e de mudas enxertadas em P. foetida no Nordeste 

Eudes de Almeida 
Cardoso/Fábio Gelape Faleiro 

UFERSA/Embrapa 
Cerrados 10  

7.7. Caracterização morfológica e molecular de acessos e populações melhoradas de Passiflora 
foetida com potencial uso como porta-enxerto de maracujazeiro azedo para resistência à fusariose 

Vander Mendonça/Fábio 
Gelape Faleiro 

UFERSA/Embrapa 
Cerrados 10  

7.8. 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 10  

7.9. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações selecionadas 
de Passiflora nitida em parceria com a Coopernova 

Fábio Gelape Faleiro/Carlos 
Antônio Távora 

Embrapa 
Cerrados/Coopernova 8  

7.10. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações 
selecionadas de Passiflora alata em parceria com a Pesagro-Rio 

Fábio Gelape Faleiro/ José 
Francisco Maldonado 

Embrapa Cerrados/ 
Pesagro Rio 8  

7.11. Finalização tecnológica da cultivar de porta-enxerto obtida a partir de populações 
selecionadas de Passiflora foetida em parceria com a UFERSA 

Fábio Gelape Faleiro/ Eudes de 
Almeida Cardoso/Vander 
Mendonça 

Embrapa Cerrados/ 
Eudes de Almeida 
Cardoso 

8  

8.Cultura de tecidos e engenharia genética aplicada à conservação, caracterização e uso de 
germoplasma e melhoramento genético do maracujá (Passiflora spp.) 

Jonny Everson Scherwinski 
Pereira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

  

8.1. Conservação in vitro de diferentes espécies e acessos do gênero Passiflora 
Patrícia Silva Flores / 
Kasumitsu Matsumoto/Luciene 
Dionísio Cardoso 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

12  

8.2. Análise de conteúdo de DNA de espécies silvestres e comerciais de maracujá (Passiflora spp.) 
por meio da citometria de fluxo 

Jonny Everson Scherwinski 
Pereira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

12  

8.3. Micropropagação de maracujazeiros ornamentais Patrícia Silva Flores 
Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

12  

8.4. Cultura de anteras e produção de duplo haplóides Jonny Everson Scherwinski 
Pereira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

10  

8.5. Embriogênese somática  e regeneração de plantas de espécies de maracujá silvestres e 
comerciais (Passiflora spp.)  Wagner Campos Otoni UFV 10  

8.6. Desenvolvimento de protocolos de cultura de tecidos, incluindo micropropagação, cultura de 
calos e cultura de raízes de diferentes espécies e acessos de maracujá (Passiflora spp.) Elisabeth Mansur UERJ 10  

8.7. Avaliação de atividades biológicas e análise da produção de metabólitos por plantas in vivo e 
materiais produzidos in vitro de espécies de maracujá (Passiflora spp.) 

Georgia Pacheco Peters de 
Almeida UERJ 10  

8.8. Limpeza clonal de matrizes elite de maracujá, utilizadas na produção de sementes híbridas e 
fornecimento de material propagativo de maracujá ornamental 

Jonny Everson Scherwinski 
Pereira 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia 

10  

8.9. Método de propagação in vitro de matrizes elite de maracujazeiro Tatiana Góes Junghans Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 10  
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8.10. Engenharia genética e obtenção de plantas transgênicas de maracaujazeiro azedo (Passiflora 
edulis Sims) para resistência a viroses 

Francisco José Lima Aragão/ 
Wagner Campos Otoni 

Embrapa Recursos 
Genéticos e 
Biotecnologia/ UFV 

12  

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

9.1. 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  

9.2. Obtenção de híbridos intra e inter específicos de maracujazeiro-azedo Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 10  
9.3. Melhoramento populacional do maracujazeiro-azedo por seleção recorrente Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 10  

9.4. Obtenção e avaliação de progênies de plantas autoincompatíveis e autocompatíveis Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 18  

9.5. Seleção de plantas elites de maracujazeiro azedo em polos de produção da Bahia Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 13  

9.6. Avaliação agronômica de progênies RC3 de retrocruzamento [(P.edulis x P.cincinnata) x 
P.edulis] Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 

Fruticultura 17  

9.7. Obtenção, seleção e avaliação de populações melhoradas de maracujazeiro azedo visando à 
produtividade, resistência múltipla a  doenças, precocidade e melhoria físico-química de frutos 
(maior massa média de frutos) 

Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 10  

9.8. Avaliação agronômica de progênies de maracujazeiro azedo e estimativas de parâmetros 
genéticos 

Michelle Souza Vilela/José 
Ricardo Peixoto/Márcio de 
Carvalho Pires/Fábio Gelape 
Faleiro 

UnB / Embrapa Cerrados 10  

9.9. Avaliação de híbridos intra e inter-específicos e plantas selecionadas para produtividade e 
resistência a doenças nas condições do Cerrado 

José Ricardo Peixoto / Michelle 
Souza Vilela/Márcio de 
Carvalho Pires/Nilton Tadeu 
Vilela Junqueira 

UnB / Embrapa Cerrados 10  

9.10. Avaliação híbridos para frutos com casca de coloração roxa Raul Castro Carriello 
Rosa/Onildo Nunes de Jesus 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 10  

9.11. Avaliação agronômica de plantas propagadas vegetativamente Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 12  

10. Melhoramento genético do maracujazeiro doce Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados   
10.1. Avaliação e seleção de matrizes e progênies promissoras para resistência a doenças e 
produtividade Marcelo Fideles Braga Embrapa Cerrados 12  

10.2. Avaliação e seleção de matrizes promissoras para melhoria na qualidade físico-química de 
frutos Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 8  

10.3. Obtenção, avaliação e seleção de híbridos de maracujazeiro doce Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  
10.4. Avaliação de cultivares de maracujazeiro doce em condições pré-comerciais em sistemas de 
condução em espaldeira e latada Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 12  

10.5. Estabelecimento de logística para produção e comercialização de sementes de maracujazeiro 
doce em ambiente protegido 

Nara Lúcia Souza Ribeiro 
Trindade/Samuel Campos 
Abreu/ Isaac Leandro de 
Almeida 

Embrapa Produtos e 
Mercado 12  

10.6. Avaliação de cultivares pré-comercias de maracujazeiro doce  

José Ricardo Peixoto / Michelle 
Souza Vilela / Márcio de 
Carvalho Pires / Fabio Gelape 
Faleiro 

UnB / Embrapa Cerrados 10  

10.7. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro doce BRS Mel do Cerrado obtida por 
meio de policruzamentos de matrizes seleciondas  Fabio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

10.8. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro doce BRS Doce Mel obtida por hibridação 
simples entre matrizes selecionadas  Fabio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

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

11.1. Avaliação e seleção de populações e P. nitida visando ao aumento de produtividade e 
tamanho do fruto Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

11.2. Avaliação e seleção de populações de P. quadrangularis visando o aumento de produtividade Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  
11.3. Avaliação e seleção de populações de P. maliformis para aumento de produtividade e 
tamanho do fruto Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

11.4. Avaliação e seleção de populações de P. edulis 'amarelo nativo' para menor dependência da 
polinização manual e nicho de mercado para frutos menores e menos ácidos - cultivar da Série 
Minimaracujás 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

11.5. Avaliação e seleção de populações de P. sidifolia visando nicho de mercado para frutos 
menores e menos ácidos - cultivar da Série Minimaracujás Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

11.6. Avaliação e seleção de populações de P. auriculata para nichos de mercado - cultivar da Série 
Maracujá Fruta - Uva Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 10  

11.7. Avaliação e seleção de populações silvestres de Passiflora spp. visando nicho de mercado 
para frutos menores e menos ácidos - cultivar da Série Minimaracujás Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 10  

11.8. Avaliação de características físicas e químicas de frutos de populações melhoradas de 
espécies silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 10  

11.9. Avaliação de características de pós-colheita de frutos de populações melhoradas de espécies 
silvestres de maracujazeiro com potencial agronômico e comercial Maria Madalena Rinaldi Embrapa Cerrados 12  

11.10. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. nitida para 
aumento da produtividade e tamanho do fruto - cultivar da Série Maracujás Fruta - Mexerica Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  

11.11. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. maliformis para 
aumento de produtividade e tamanho do fruto - cultivar da Série Maracujá Fruta - Maçã Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

11.12. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. edulis 'roxo 
nativo' para menor dependência da polinização manual e nicho de mercado para frutos menores e 
menos ácidos - cultivar da Série Maracujá Fruta - Jaboticaba 

Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

11.13. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. quadrangularis 
para nicho de mercado para frutos gigantes - cultivar da Série Maracujá Fruta - Melão Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

11.14. Finalização tecnológica de populações melhoradas (seleção massal) de P. edulis 'amarelo 
nativo' para menor dependência da polinização manual e nicho de mercado para frutos menores e 
menos ácidos - cultivar da Série Minimaracujás 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 8  

12. Melhoramento genético do maracujazeiro ornamental Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
12.1. Avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos de Passiflora spp. para 
paisagismo de grandes áreas (alta produção de flores ao longo do ano, resistência a doenças, alto 
vigor) 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

12.2. Avaliação e seleção de espécies e híbridos interespecíficos de Passiflora spp. para 
ornamentação de vasos (alta produção de flores, precocidade, resistência a doenças) 

Onildo Nunes de Jesus/ 
Fernanda Vidigal Duarte Souza 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 12  

12.3. Finalização tecnológica das cultivares de maracujazeiro ornamental de flores vermelhas (BRS 
Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora) Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

12.4. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro ornamental de flores rosadas (BRS 
Rosea Púrpura - BRS RP) Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

12.5. Finalização tecnológica da cultivar de maracujazeiro ornamental de flores azuis (BRS Céu do 
Cerrado- BRS RP) Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

12.6. Desenvolvimento de novos híbridos de maracujazeiro ornamental para complementar espectro 
de cores vermelha, rosa e azul e com base nas demandas do setor e empresas licenciadas Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

13. Geração de informações baseadas na utilização de marcadores moleculares do DNA e 
outras ferramentas biotecnológicas para auxiliar o programa de melhoramento genético do 
maracujazeiro (Passiflora spp.) 

Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura   

13.1. 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 17  

13.2. Marcadores de retrotransposons para estudos moleculares Onildo Nunes de Jesus Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 16  

13.3. Ensaios biológicos para os estudos de proteômica e metabolômica no maracujá Cristiane de Jesus Barbosa Embrapa Mandioca e 12  
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Fruticultura 
13.4. Proteômica e metabolômica da interação do Cowpea aphid borne mosaic virus (CABMV) com 
espécies de Passiflora 

Cristiane de Jesus Barbosa / 
Carlos Priminho Pirovani 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura / UESC 24  

13.5. Análise da variabilidade genética de matrizes selecionadas em populações avançadas de 
melhoramento genético Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

13.6. Confirmação da fecundação cruzada, testes de paternidade, acompanhamento e recuperação 
do genoma recorrente do programa de retrocruzamentos do maracujazeiro com base em 
marcadores moleculares 

Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

13.7. Utilização de uma plataforma de genotipagem de SNPs (polimorfismos de base individual) 
para genotipagem de matrizes e progênies elite de maracujazeiro azedo. Dario Grattapaglia Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnol. 12  

13.8. Desenvolvimento e uso de informações genético-moleculares de progênies de maracujazeiro 
azedo visando à seleção genômica ampla 

Alexandre Pio Viana / Dário 
Grattapaglia 

UENF/Embrapa 
Recursos Genéticos e 
Biotecnol. 

12  

14. Validação agronômica e mercadológica de variedades e híbridos de maracujazeiro 
(Passiflora spp.) geneticamente melhorados em diferentes agroecossistemas e regiões do 
Brasil e exterior 

Keize Pereira Junqueira Embrapa Produtos e 
Mercado   

14.1. Validar variedades e hibridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região do 
Cerrado do Planalto Central Nilton Tadeu Vilela Junqueira Embrapa Cerrados 12  

14.2. Validar variedades e hibridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região 
metropolitana de Belém, Pará 

Walnice Maria O. do 
Nascimento / José Edmar 
Urano de Carvalho 

Embrapa Amazônia 
Oriental 16  

14.3. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados nas regiões 
Nordeste de polo agroindustrial no Pará 

Fábio de Lima Gurgel/ Osvaldo 
Ryohei Kato/ Maurício Kadooka 
Shimizu / Vinícius Ide Franzini / 
Alysson Roberto Baizi e Silva 

Embrapa Amazônia 
Oriental 12  

14.4. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhoradas na região de 
Roraima 

Daniel Augusto Schurt /  Admar 
Bezerra Alves Embrapa Roraima 16  

14.5. Validar variedades e hibridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de 
transição Cerrado-Amazônia 

Givanildo Roncatto/ Marcelo 
Ribeiro Romano/Carlos Antônio 
Távora 

Embrapa 
Agrosilvipastoril/ 
Embrapa Mandioca  e 
Fruticultura /Coopernova 

12  

14.6 Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região de 
transição do Cerrado Matogrossense 

William Krause/Fábio Gelape 
Faleiro / João Luiz Palma 
Menegucci 

UNEMAT/Embrapa 
Cerrados / Embrapa 
Produtos e Mercado 

8  

14.7. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na região 
Amazônica 

Romeu de Carvalho Andrade 
Neto/ Jacson Rondinelli Embrapa Acre 16  

14.8. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no pólo de 
produção na Bahia e outras regiões do MATOPIBA 

Raul Castro Carriello Rosa/ 
Gustavo Alves Pereira 

Embrapa Agrobiologia / 
UFPI 16  

14.9. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Sertão 
Nordestino e Vale do São Francisco 

Elma Machado Ataíde / 
Francisco Pinheiro Lima Neto 

UFRPE/ Embrapa Semi-
Árido 12  

14.10. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no norte e 
noroeste fluminense 

Sérgio Agostinho Cenci / 
Clinimar Oliveira Amaral / José 
Francisco Maldonado 

Embrapa Agroindústria 
de Alimentos / IF Bom 
Jesus de Itabapoana RJ / 
Pesagro Rio 

16  

14.11. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Semi-Árido 
Nordestino –eixo Juazeiro-Petrolina 

Francisco Pinheiro Lima Neto / 
Rodrigo César Flôres Ferreira 

Embrapa Semi-Árido / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

12  

14.12. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do 
Norte e Ceará 

Jaevesonda Silva / Vander 
Mendonça 

Embrapa Mandioca e 
Fruticultura / UFERSA 16  

14.13. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Paraná Rogério de Sá Borges Embrapa Produtos e 
Mercado 12  

14.14. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Triângulo 
Mineiro e pólos industriais 

Ana Maria Costa / José Rafael 
da Silva 

Embrapa Cerrados / 
FLORA BRASIL 12  

14.15. Avaliar híbridos e variedades de maracujazeiro geneticamente melhorados no Norte de 
Minas 

Paulo Sergio Nascimento 
Lopes / Silvia Nietsche / Marlon 
Cristian Toledo Pereira 

UFMG, Unimontes 12  

14.16. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em São Paulo Ciro Scaranari Embrapa Produtos e 
Mercado 16  

14.17. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em Santa 
Catarina 

Nelson Pires Feldberg / 
Henrique Belmonte Petry 

Embrapa Produtos e 
Mercado 12  

14.18. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no Rio Grande do 
Sul Luis Eduardo Correia Antunes Embrapa Clima 

Temperado 16  

14.19. Validar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no exterior, de 
acordo com a demanda para exportação de sementes 

Fábio Gelape Faleiro / Flávio 
Pagnan 

Embrapa Cerrados / 
Agrocinco 8  

14.20. Sistematização de informações sobre desempenho dos híbridos de maracujá BRS via 
feedback dos produtores e viveiristas que adquiriram sementes na Embrapa Aline Oliveira Zacharias Embrapa Produtos e 

Mercado 8  

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

15.1. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção orgânicos, agroecológicos e diversificados Raul Castro Carriello Rosa Embrapa Agrobiologia 16  

15.2. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados no sistemas FILHO 
(Fruticultura Integrada com Lavouras e Hortaliças) Tadeu Graciolli Guimarães Embrapa Cerrados 12  

15.3. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados na agricultura 
urbana Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

15.4. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção em estufa 

Geraldo Magela Gontijo/Fábio 
Gelape Faleiro 

EMATER-DF/ Embrapa 
Cerrados 12  

15.5. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas 
envolvendo Arranjos Produtivos Locais 

Sérgio Agostinho Cenci / 
Clinimar Oliveira Amaral 

Embrapa Agroindústria 
de Alimentos / IF Bom 
Jesus de Itabapoana RJ 

12  

15.6. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em áreas de 
restauração ecológica 

Lidiamar Barbosa Albuquerque 
/Fabiana Góes de Aquino Embrapa Cerrados 12  

15.7. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro para recomposição de áreas de preservação 
permanente e reserva legal 

José Felipe Ribeiro/ Fabina 
Góes de Aquino Embrapa Cerrados 12  

15.8. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro em áreas para compensação de passivo 
ambiental gerado pela exploração mineral 
 

Rafael Moysés Alves / José 
Edmar Urano de Carvalho / 
Walnice Maria Oliveira do 
Nascimento / Fábio de Lima 
Gurgel / Alessandra de Jesus 
Boari / Alessandra Keiko 
Nakasone Ishida / Aloyséia 
Cristina da Silva Noronha 

Embrapa Amazônia 
Oriental 12  

15.9. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro em diferentes sistemas de condução 
(espaldeira com diferentes números de fios de arame e latada com diferentes sistemas de 
sustentação) 

Ana Maria Costa Embrapa Cerrados 16  

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

Givanildo Roncato / Carlos 
Araújo Tavora 

Embrapa 
Agrossilvipastoril / 
COOPERNOVA-MT 

12  

15.11. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas de 
produção envolvendo comunidades rurais Herbert Cavalcante de Lima Embrapa Cerrados 12  

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

Geraldo Magela Gontijo / Fábio 
Gelape Faleiro/Ana Maria 
Costa 

EMATER-DF /Embrapa 
Cerrados 12  

15.13. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas 
consorciados e/ou sistemas agroflorestais (SAF) 

Pedro Celestino Filho/ 
Anderson Schwamke/Fábio de 
Lima Gurgel/ Luis Octávio 
Ramos Filho 

Embrapa Amazônia 
Oriental /  Embrapa Meio 
Ambiente 

12  

15.14. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas Wanderlei Antonio Alves de Embrapa Cerrados 12  
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diversificados, utilizando entre-linhas de cultivos de plantas perenes Lima / Josefino de Freitas 
Fialho /Nilton Tadeu Vilela 
Junqueira 

15.15. Avaliar variedades e híbridos de maracujazeiro geneticamente melhorados em sistemas 
agrosilvipastoril orgânico João Paulo Guimaraes Soares Embrapa Cerrados 12  

15.16. Maracujás em vaso: subsídios para o estabelecimento da planta e cultivo para uso e 
exposição Araci Molnar Alonso Embrapa Cerrados 12  

16. Desenvolvimento de produtos, mercado e logística para produção de sementes e mudas – 
pós-melhoramento do maracujazeiro azedo, doce, silvestre e ornamental Ana Paula Artimonte Vaz Embrapa Produtos e 

Mercado   

16.1. Elaboração de planos de posicionamento visando ao lançamento de híbridos e variedades 
melhoradas de maracujazeiro azedo, doce, silvestres e ornamentais Lívia Pereira Junqueira Embrapa Produtos e 

Mercado 4  

16.2. Ações para o registro de novos híbridos e variedades no MAPA/RNC Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 2  
16.3. Obtenção de descritores e relatórios técnicos para a proteção de novos híbridos e variedades 
no MAPA/SNPC Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

16.4. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de sementes e mudas de 
maracujazeiro azedo ao mercado 

Nara Lúcia Souza Ribeiro 
Trindade/Samuel Campos 
Abreu 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.5. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de sementes e mudas de 
maracujazeiro doce ao mercado 

Nara Lúcia Souza Ribeiro 
Trindade/Samuel Campos 
Abreu 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.6. Manutenção das plantas básicas, produção de semente genética e estratégias para 
disponibilização de sementes e/ou mudas de maracujás silvestres ao mercado 

Nara Lúcia Souza Ribeiro 
Trindade/Samuel Campos 
Abreu/ Rodrigo César Flores 
Ferreira/ Reginaldo Alves Paes 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.7. Manutenção das plantas básicas e estratégias para disponibilização de sementes e mudas de 
maracujazeiros ornamentais ao mercado Nelson Pires Feldberg Embrapa Produtos e 

Mercado 12  

16.8. Análise de participação das cultivares de maracujazeiro BRS no mercado e definição de 
estratégias para licenciamento de produtores de sementes e mudas e estabelecimento de parcerias 
público-privadas 

Aline Oliveira Zacharias Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.9. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro azedo Isaac Leandro de Almeida Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.10. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiro doce Juliana Evangelista da Silva 
Rocha 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.11. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros ornamentais Ana Paula Artimonte Vaz/ 
Nelson Pires Feldberg 

Embrapa Produtos e 
Mercado 8  

16.12. Realização de ações de promoção e inserção no mercado de maracujazeiros silvestres Jurema Iara Campos / Ana 
Maria Costa 

Embrapa Cerrados / 
Embrapa Produtos e 
Mercado 

8  

17. Comunicação e transferência de tecnologia Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados   
17.1. Montagem de unidades de observação e unidades de referência tecnológica com materiais 
genéticos superiores de maracujazeiro-azedo, doce e silvestres Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

17.2. Realização de palestras e treinamentos relacionados ao uso de germoplasma e de híbridos e 
variedades melhorados de maracujazeiro Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 8  

17.3. Realização de eventos de capacitação técnica de multiplicadores (extensionistas e técnicos) Suzinei Silva Oliveira  Embrapa 
Agrossilvipastoril  12  

17.4. Análise de demandas para ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia 
com base em feedback de eventos de transferência de tecnologia e do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão 

José Maria Rodrigues 
Camargos Embrapa Cerrados 6  

17.5. Realização e operacionalização de dias de campo José Marcos da Silva Embrapa Cerrados 12  
17.6. Levantamento de indicadores econômico-financeiros das cultivares de maracujá lançadas pela 
Embrapa e parceiros Tito Carlos Rocha de Sousa Embrapa Cerrados 6  

17.7. Desenvolvimento de vídeos tecnológicos para edição de e-books e divulgação na mídia Paulo Campos Christo 
Fernandes Embrapa Cerrados 12  

17.8. Desenvolvimento de banco de informações sobre sistema de produção do maracujazeiro para 
subsidiar ações de transferência de tecnologia Marcelo Mecarini Lima Embrapa Cerrados 8  

17.9. Realizaçãode eventos de lançamento oficial de híbridos e variedades melhoradas de 
maracujazeiro azedo, doce, silvestres e ornamentais Fábio Gelape Faleiro Embrapa Cerrados 12  

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

 
 

ESTATÍSTICAS: 

Número de PAs: 17 

Número de atividades: 191 

Valor orçamentário total: R$ 2.189.516,94 

Média do valor orçamentário por atividade: R$ 11.463,44 

Média do valor orçamentário por atividade por ano: R$ 2.865,86 
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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, II e III 

X X X X X X 

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
setacea  

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X X 

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
cincinnata 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X X 

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Maracujá 
ornamental 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X X 

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Maracujá 
porta-enxerto 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X  

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
alata 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X  

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
tenuifila 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X  

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
edulis roxo 

nativo 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X X  

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
nitida 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X   

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
maliformis 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X X   

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
quadrangularis  

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X    

Avanços 
na fase IV X X X X X X 

Passiflora 
auriculata 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X X    

Avanços 
na fase IV X X X X X  

Passiflora 
edulis amarelo 

nativo 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X X     

Avanços 
na fase IV X X X X   

Passiflora 
sidifolia 

Avanços 
nas fases 
I, II e III 

X      

Avanços 
na fase IV X X X    

 

 

 


