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Maracujá: Espécies mais cultivadas no Brasil
Passiflora edulis “ flavicarpa”            99% da área

Passiflora alata  (Problemas com a bacteriose e virose)

Passiflora edulis roxo (rosso) – não cultivado

Passiflora incarnata para uso na industria farmaceutica

Passiflora quadrangularis – cultivado em quintais 

Passiflora setacea  (BRS Pérola do cerrado) – cultivo em 
crescimento)

Passiflora cincinnata – extrativismo

Passiflora maliformis – já houve cultivos no passado 
(extinção por endogamia?)



Potencial genético das passifloras silvestres para o 
melhoramento

130 espécies brasileiras

Pelo menos 60 produzem frutos comestíveis

Potencial ornamental, alimento, fitoterápico, defensivo agrícola, 
tintorial

Há espécies autocompatíveis e creistogâmicas 
E adaptadas ao frio e a fotoperíodos menores



Como iniciar um programa de melhoramento?

• Ver qual característica se busca
• Onde  buscar?

Em bancos ou coleções de germoplasma
Em outras espécies do mesmo gênero
Dentro da mesma espécie (entre variedades)
Dentro da mesma  variedade ou cultivar (variações somáticas 

–propagação clonal) e zigóticas – propagação por sementes)

• Como transferir esta característica para a cultivar ?
Hibridações zigóticas (mais usada)
Hibridações somáticas
Duplicação artificial de cromossomos 
Transgenia



Características desejáveis  que se buscam  em 
Passifloras comerciais

• aumento da produtividade
• brix, sólidos solúveis, sabor, aroma
• Frutos bonitos externamente
• Maior rendimento de polpa
• Maior teor  de sólidos solúveis
• Polpa de coloração mais vermelha
• maior resistência a doenças e pragas
• Menor comprimento de entrenós (ramos)
• Auto compatibilidade
• produção na entressafra



•Tolerância a baixa umidade, frio e seca
• características que facilitam a polinização natural  
(androginóforo curto)
•Tolerância ao menor fotoperíodo, alumínio
•Tolerância a altitudes  elevadas, insolação  
• Portas-enxerto resistentes a patógenos do solo
• Tipos ornamentais

• O uso de marcadores moleculares entra como uma 
ferramenta muito importante para determinar a distância 
genética entre progenitores e comprovar a obtenção de 
híbridos interespecíficos
•

Continuação - Características desejáveis  
que se buscam  em Passifloras



Ponto fundamental num programa de melhoramento

• Ter uma coleção  ou banco de germoplasma

• Conhecer as espécies e seus mecanismos de 
reprodução, barreiras reprodutivas entre outras

• Nos casos de melhoramento visando resistência a 
doenças, conhecer a variabilidade fisiológica do 
patógeno, a sua biologia e a epidemiologia da 
doença causada por ele são fundamentais para se ter 
sucesso



Barreiras reprodutivas
Geográficas
Temporais
Físicas
biológicas (polinizadores)

• Incompatibilidade genética
Esporofítica – óvulo tem mesmo gameta do pólem
Gametofítica – ausência de quimiotaxia por parte do ovário
Cromossomial -número de cromossomos diferentes

Em geral tem-se  grande  dificuldade para se obter sementes na 
primeira geração de retrocruzamentos (RC-1) para o recorrente. 
Obtem-se F1,s com número de cromossomos diferentes do 
recorrente



Fontes de variações  em frutíferas
• Mutações somáticas naturais
• Mutações induzidas (Físicas, Químicas)
• Indução de poliploidia –altera a taxa  de expressão gênica
• Hibridações inter e intraespecífica

Métodos de melhoramento mais comuns em 
frutíferas

• Hibridações dirigidas seguido de  seleção de indivíduos de 
interesse,
• Cruzamentos  e retrocruzamentos
• Seleção em progênies de  cruzamentos naturais intra e 
intervarietal
• Criação  de mutações  por meios  químicos  e físicos
• Criação de  poliploides
• Uso de mutantes naturais



Objetivos do programa de melhoramento
do maracujazeiro-azedo 

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



Retrocruzamentos assistidos por marcadores moleculares 
visando a resistência do maracujazeiro a múltiplas doenças

Genitor recorrente

Genitores resistentes



Genitor recorrente X Genitor resistente
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Visualização de recuperação média do genoma recorrente
sem e com o auxílio de marcadores moleculares
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Variações no comprimento do androginóforo em 
maracujá comercial



Cultivar com 5 estigmas 
comum – 3 estigmas





Entrenódios curtos –mais flores



BRS- Sol do Cerrado BRS- Gigante amarelo BRS- Ouro vermelho



Maracujazeiro-azedo

Lançamento: 29 de maio de 2008









BRS  Rubí





P. caeruleaP. edulis “flavicarpa”

Híbrido
RC-4

X



Uso de germoplasma silvestre

P. caerulea        híbrido RC4         P. edulis  “flavicarpa”  



Três  híbridos com P. caerulea



Híbrido interespecífico



Híbrido interespecífico



Tipo Selvagem

Tipo Melhorado



BRS- Pérola do Cerrado ( P. setacea)



BRSBRS-- Pérola do Cerrado (Pérola do Cerrado (MaracujáMaracujá--dodo--sonosono))BRSBRS-- Pérola do Cerrado (Pérola do Cerrado (MaracujáMaracujá--dodo--sonosono)) Cerrados



Roxinho  jaboticaba



Roxo - jaboticaba



BRSBRS--Estrela do CerradoEstrela do CerradoBRSBRS--Estrela do CerradoEstrela do Cerrado
Cerrados

Maracujazeiros ornamentais



Lançamento: 11 de dezembro de 2007



BRS Rubiflora



BRS-Roseflora



Cerrados



BRS-Rosapúrpura



BRSBRS-- Pérola do Cerrado (MaracujáPérola do Cerrado (Maracujá--dodo--sono)sono)BRSBRS-- Pérola do Cerrado (MaracujáPérola do Cerrado (Maracujá--dodo--sono)sono) Cerrados



Dificuldades encontradas para utilizar a  resistência a 
doenças das espécies de passifloras silvestres

A resistência a doenças encontradas nas espécies silvestres 
dilui durante as gerações de retrocruzamentos, evidenciando 
uma herança poligênica;

A coloração da polpa, assim como tolerância ao menor 
fotoperíodo também diluem durante as gerações de 
retrocruzamentos;

Há casos de híbridos com androginóforos muito altos que não 
permitem a polinização por insetos;

Altera o horário de abertura das flores

Polinizadores do  P. edulis rejeitam a flor dos híbridos



Gracias por su atención
Obrigado!

E-mail: nilton.junqueira@embrapa.br
Fone: 61-3388 9816
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