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Início da agricultura

X

Melhoramento genético

leonardoleandro.blogspot.com 



Evolução no último
milênio

Evolução no último
século



Início do melhoramento 
genético como Ciência

A descoberta da 
hereditariedade – 1865



Combinação de características desejáveis

Resistente
e

produtiva

pólen

produtiva

resistente
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É uma arte... é uma ciência utilizada em plantas e animais para a 
obtenção de indivíduos ou populações com características desejáveis, 

a partir do conhecimento do controle genético destas 
características e de sua variabilidade

O melhoramento genético 
envolve:

Caracterização germoplasma

Estudos de variabilidade

Escolha de genitores

Seleção / Recombinação

Estudos da interação G X A

Validação das novas cultivares

Recomendação

Melhoramento genético



Melhoramento genético
convencional

Melhoramento genético
por engenharia 

genética



15 a 20 anos de pesquisas15 a 20 anos de pesquisas

Caracterização de Germoplasma

Estudos de Variabilidade

Planejamento de Cruzamentos

Métodos de Melhoramento

Seleção das plantas melhoradas

Etapas do melhoramento genético 



Grupos de pesquisa – resultados importantes

Mandioca e Fruticultura Tropical
Cerrados
Amazônia Oriental
Amazônia Ocidental

Recursos Genéticos e Biotecnologia
Acre
Semi-Árido
Transferência de Tecnologia



667 páginas

26 capítulos

60 autores

25 instituições

TEMÁTICA
germoplasma e 
Melhoramento

http://www.cpac.embrapa.br/download/1247/t



Métodos de melhoramento

• Seleção massal

• Seleção recorrente

• Seleção clonal

• Retrocruzamentos

• Compostos

• Variedades

• Híbridos

Planta alógama Autoincompatibilidade



Uso de ferramentas da biotecnologia moderna

• Obtenção de híbridos poliplóides

• Marcadores moleculares (vários grupos)

• Engenharia genética

-Resistência à virose (UFV)

- Resistência à virose e bacteriose (ESALQ)
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Pré-melhoramento

Atividades de identificação de 

genes/características em espécies 

silvestres e sua incorporação em 

materiais elite, adaptados

Melhoramento

Atividades do uso dos métodos de 

seleção e recombinação 

Pós-melhoramento

Atividades de validação de 

cultivares, sistemas de produção e 

venda de sementes e mudas, 

marketing e transferência de 

tecnologia
http://www.cpac.embrapa.br/download/1365/t



vendasliv.sct.embrapa.br/

Genitor 
recorrente

Genitores
doadores

Pré-melhoramento



Características agronômicas
e quantitativas

Características 
morfológicas

Características moleculares

Cerrados

latitude

longitude

Descritores
ecológicos

Caracterização dos recursos genéticos



Estudos básicos

Germinação de grão 
de pólen in vitro e 
viabilidade polínica

Biologia floral e crescimento 
de tubo polínico em sistemas 
autocompatíveis

Avanço de gerações
de retrocruzamentos

Testes de compatibilidade 
genética e cruzabilidade 
para obtenção de híbridos 
interespecíficos



Genitor 
recorrente

Genitor 
resistenteX

Método dos Retrocruzamentos



Melhoramento

Seleção e Recombinação
dos melhores acessos

Geração 1
Geração 2

...
Geração n

Seleção das possíveis
cultivares para avaliação
em condições comerciais 



Pós-melhoramento



SP

RJ

RS

MT

PE

DF

Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes locais



Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes sistemas de produçãosequeiro

irrigado

estufa

agricultura urbana

orgânico



Validação e transferência de tecnologia



Logística de produção e comercialização de 
material propagativo (sementes – mudas)

Licenciamento de viveiros

Viveiros licenciados:
Viveiro Flora Brasil Ltda – Araguari MG

Viveiro Tropical – Brasília DF



Desenvolvimento Tecnológico



Marketing e divulgação

• Dias de campo, palestras,
treinamentos

• Seminários, Encontros, Lançamentos

• TV, internet, 
rádio, revistas 
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Informações gerais

Início dos trabalhos de seleção
e cruzamentos – Década de 1990

Tecnologia envolvida
Genética, Fitopatologia, 
Fisiologia, Bioquímica, 
Fitotecnia, Economia etc.

Avaliações em diferentes
regiões do Brasil

Parcerias nacionais e 
internacionais



Melhoramento genético do Maracujazeiro azedo,
doce e silvestre

Alta Produtividade Resistência – tolerância
a pragas e doenças

Qualidade física e
química dos frutos

Vigor e longevidade
das plantas

Menor dependência
da polinização 

manual

Produção na 
entressafra

Adaptabilidade

azedo

doce

silvestre



Ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

http://w ww.cpac.embrapa.br/download/1248/t



Parcerias inter-institucionais
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Novas cultivares



Lançamento dos 3 primeiros híbridos de 
maracujazeiro azedo - 2008

http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoazedo/



Lançamento do BRS Rubi do Cerrado - 2012

http://www.cpac.embrapa.br/lancamentobrsrubidocerrado/



VÍDEOS

VIDEO REDE GLOBO

Lançamento da cultivar BRS Rubi do Cerrado em Mato Grosso

VIDEO REDE GLOBO

Cultivar BRS Rubi do Cerrado está ganhando espaço no mercado

VIDEO REDE GLOBO

Lançamento  das cultivares BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do 

Cerrado e BRS Ouro Vermelho



Polpa Vermelha



Novas cultivares



http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoornamental/

Lançamento para viveiristas dos 3 primeiros 
híbridos de maracujazeiro ornamental - 2007





Céu Azul



Rosa Púrpura



Novas cultivares



Espécie Fito-constituinte
Passifora actinia Hooker Isovitexin,   (Santos et al. (2003)

Passiflora adenopoda Moc. &
Sesse

Glicosídeos cianogênicos linamarina, lo taustraliana (Spencer et

al., 1986).
Passiflora ambigua Linn. Flavonóide saponarina (U lubelen et al., 1982b).

Passiflora apetala Linn. Glicosídeo cianogênico Passib iflorina (Olafsdottir et al., 1997).
Passiflora biflora Domb. O- e C-glicosilflavonas; 4’-O-rhamnosilsw ertis ina, luteolina-7-O

neohesperidosídeo juntamente com suertisina, suertiajaponina,
4’-O-rhamnosil-suertiajaponina, 2’’-O-rhamnosilisoorientina e
2’’-O-ramnosilisovitexina (McCormick and Mabry, 1983);
glicosídeos cianogênicos passibiflorina e epipassibiflorina
(Spencer e Seigler, 1985a).

Passiflora bryonioides H.B.K Derivados flavona saponaretina, vitexina, apigenina-7-
monoglicosídeo e dois kaempferol-3-biosídeos (Poethke et al.

1970). Alcalóide harman (Poethke et a l., 1970).
Passiflora caerulea Linn. Uma flavona chrisina (Speroni et al., 1996), g licosídeos

cianogênico  sulfato tetrafillina B-4-sulfato e
epitetrafillina B-4-sulfato (Seigler et al.,  1982)

Passiflora calcarata Mast. Passiflorina (Bombardelli  et al., 1975)

Passiflora capsularis Lam. Passicapsina; Biglicosídeo cianogênico 4-bi-vinosiltetrafillina B
(Fischer et al., 1982)

Passiflora coactilis Linn. C-glicosil flavonas 4’-O-glicosil-2’’-O-rhamnosil orientina, 4’-
O-glicosil-2’’-O-rhamnosil-vitexina, vitexina, 4’-O
glicosilvitexina,  isovitexina, isoorientina,  4’-O-glicosil orientina,
2’’-O-rhamnosil orientina, scoparina, 2’’-O-rhamnosil scoparina
e 8-C-glicosil-d iosmetina (Escobar et a l., 1983)

Passiflora coccinea Aubl. Glicosídeo cianogênico passicoccina (Spencer e Seigler,  1985b)
Passiflora cochinchinensis

Spreng.
Flavonóides naringina e apigenina-7-O-glicosídeo; Amino
ácidos; Carboidratos (Ma et al., 1982)

Passiflora colinvauxii Linn. Glicosídeo cianogênico passibiflorina (Adsersen et al., 1993)
Passiflora coriacea Fuss. Glicosídeo cianogênico barterina (Olafsdottir et al., 1989 a b)
Passiflora cyanea Mast. C-glicosil flavonóide 2’’-xylosilvitexina e coumarina esculetina

(Ulubelen et al., 1981)
Passiflora foetida Linn. Flavonóides pachipodol, 7,4’-dimetoxiapigenina, ermanina, 4’,7-

O-dimetil-naringenina, 3,5-dih idroxi-4,7-dimetoxi flavanona
(Echeverri e Suarez, 1985; Echeverri e Suarez, 1989). C-glicosil
flavonóides chrisoeriol, apigenina, isovitexina, vitexina , 2’’-
xilosilv itexina, luteolina-7-β-D-glicosídeo, kaempferol
(Ulubelen et a l., 1982c); Cianohidrina glicosídeos tetrafillina A,
tetrafillina B, tetrafillina B sulfato, deidaclina,  volkenina
(Andersen et al. , 1993); Ácidos graxos ácido linoléico e ácido
linolênico (Hasan et al. , 1980); alpha-pirones chamadas
passifloricinas (Echeverri et al., 2001)

Passiflora hybrida Nees. Um éster de sulfato de tetrafillina B (Jaroszewski and Fog, 1989)
Passiflora indecora H.B.K Glicosídeo cianogênico passibiflorina (Olafsdottir et al., 1997)

Passiflora laurifolia Linn. Ácido Pantotênico, ácido ascórbico (CSIR, 1966b)
Fonte: Costa e Tupinambá, 2005

Maracujazeiro funcional - medicinal



http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/

Lançamento do BRS Pérola do Cerrado - 2013



Maracujá Mexerica

Maracujá Jaboticaba

Vita

Sonho do Cerrado

Maracujá Melão



Novas cultivares



Avaliação do desempenho agronômico de híbridos de maracujazeiro doce em condições experimentais e comerciais 

do Cerrado do Planalto Central e no Estado de Tocantins. Fotos: Gustavo Azevedo Campos

Doce Mel Mel do Cerrado
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Desenvolvimento do BRS Pérola do Cerrado

Coleta e caracterização
de acessos de diferentes
regiões do Brasil

Seleção e Recombinação
dos melhores acessos

Geração 1
Geração 2

...
Geração n

Seleção das possíveis
cultivares para avaliação
em condições comerciais 



GO

RJ

RS

DF

Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes locais

MG



Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes sistemas de produção

espaldeira

latada

agricultura urbana

orgânico X convencional



Logística de produção e comercialização de 
material propagativo (sementes – mudas)

Licenciamento de viveiros

Viveiros licenciados:
Viveiro Flora Brasil Ltda – Araguari MG

Viveiro Tropical – Brasília DF



Lançamento em 2013
http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/



Transferência de tecnologia



Desenvolvimento da Cadeia Produtiva

Desenvolvimento de produtos tecnológicos

Aproveitamento 
integral do maracujá

Desenvolvimento de 
novos mercados

Organização produtiva -
APROFAMA



RESUMO DA APRESENTAÇÃO

• MARACUJAZEIROS SILVESTRES

• USOS DO MARACUJAZEIRO SILVESTRE

� melhoramento genético do maracujazeiro azedo

� como porta-enxertos

� como plantas ornamentais

� como plantas funcionais-medicinais

� mercado de frutas especiais

• BRS PÉROLA DO CERRADO

� Como foi desenvolvido

� Características: quatro aptidões

� Semelhanças e diferenças com o maracujazeiro azedo

� Tratos culturais

� Informações técnicas

• CONSIDERAÇÕES FINAIS



Características: quatro aptidões

Consumo in natura



Características: quatro aptidões

Processamento industrial



Características: quatro aptidões

Ornamental



Características: quatro aptidões

Funcional



• Autoincompatível

• Planta tropical (temperaturas > 15ºC)

• Chuvas fortes e prolongadas é um problema

• Umidade relativa < 30% é outro problema

• Solos areno-argilosos bem drenados

• Correção da acidez e fertilidade do solo

• Planta trepadora (espaldeira ou latada)

• Irrigação (gotejamento ou microaspersão)

• Adubações de cobertura

• Sujeitas à endogamia

SEMELHANÇAS



• Abertura da flor (à tarde X à noite)

• Polinizador (mamangava X morcegos herbívoros)

• Fotoperíodo (sensível > 11h X insensível)

• Germinação de sementes (mais de 90%  X  menos de 70% com tratamento)

• Nível de resistência a doenças (baixo X alto)

• Estratégia de venda (beleza dos frutos X sabor da polpa)

• Valor de mercado atual no varejo (R$ 4,00 X R$ 8,00)

• Acidez da polpa (suco X consumo in natura e suco)

• Tratos culturais (mais intensivos X menos intensivos)

DIFERENÇAS



Tratos culturais

Espaldeira X Latada

• Espaldeira (1, 2 , 3 ou mais fios de arame)

• Custo de implantação (muito variável)

• Produtividade (20 a 35 ton/ha/ano)

• Espaçamentos (2,5 a 4,0 m  X 2,5 a 4,0 m)

• Exposição das flores ao polinizador

• Efeito do sombreamento

• Armação superior (cordoalha – arame)

ESPALDEIRA

LATADA

Ana Maria Costa



Tratos culturais

Irrigação

• Gotejamento ou microaspersão

• Turno de rega
2 a 6 dias

• Lâmina de água 
12 a 32 L de água/planta/dia

• Fertirrigação
12,5 g de Uréia / planta / semana
12,5 g de Cloreto de Potássio / planta / semana
5 g de ácido fosfórico / planta / semana

• Adubações foliares (caso necessárias)
Sulfato de Magnésio, Sulfato de Zinco,
Ácido Bórico



Tratos culturais

Podas

• Convencional

• Produção de ramos:
secundários (fio de arame)
terciários (cortina)
quaternários (poda 20 cm acima do solo)

Ana Maria Costa



Tratos culturais

Podas

• Espalderia com mais 
de um fio de arame

• Produção de ramos:
secundários (nos fios)
terciários (entre os fios)

Ana Maria Costa



Tratos culturais

Podas

• Latada

• Delimitar espaço de cada 
planta (ramos secundários e 
terciários)

• Retirar ramos ‘cegos’ 
(ramos terciários que já 
produziram flores e frutos)



Tratos culturais
Pragas

Formigas cortadeiras

Lagartas

Percevejos

Foto: C.M.Oliveira

Fotos: C.M.Oliveira

Fotos: T.G.Guimarães



Tratos culturais
Doenças

Pseudocercospora

Antracnose

Virose

Fotos: A.C.Dianese e T.G.Guimarães

Fotos: A.C.Dianese

Fotos: F.G.Faleiro



Tratos culturais
Colheita e pós-colheita



Informações técnicas

http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/lancamentoperola/foldertecnico.pdf http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/lancamentoperola/folderproducaomudas.pdf



Informações técnicas

http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/lancamentoperola/comunicadorecomendacoes.pdf



Informações técnicas
http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/



Informações técnicas

http://www.cpac.embrapa.br/diacampoperola/



Informações técnicas



VÍDEOS

VIDEO TV BRASIL

Diferentes usos da cultivar BRS Pérola do Cerrado

VIDEO REDE GLOBO

Lançamento  da cultivar BRS Pérola do Cerrado

VIDEO CANAL RURAL

Dia de campo da cultivar BRS Pérola do Cerrado



A cultura do maracujá:
Informações básicas para o produtor

1. A cultura do maracujá: importância econômica e social

2. Informações básicas sobre os tratos culturais do maracujá

3. Manejo integrado de pragas e doenças do maracujazeiro

4. Os maracujazeiros silvestres: cultivo e uso

5. Melhoramento genético do maracujá: novidades da pesquisa

6. Agregação de valor e uso diversificado do maracujá

7. Uso de boas práticas agrícolas e produção integrada de maracujá

8. Organização produtiva - associativismo e cooperativismo

9. Visita à propriedade do Sr. Edson: depoimento do produtor sobre a 

cultura e sistema de produção

10. Demonstrações práticas: podas de formação e polinização manual


