
REUNIÃO TÉCNICA 
Recursos genéticos de 

Passifloras:
taxonomia, conservação e uso

26 a 28 de outubro de 2015
Sala anexa do Auditório Wenceslau Goedert

OBJETIVOS
• Apresentar a situação atual da taxonomia das Passifloras

• Analisar acessos do Banco Ativo de Germoplasma ‘Flor da Paixão’
com taxonomia desconhecida

• Analisar in situ acessos de Passiflora no Cerrado do Planalto
Central

• Analisar a situação atual e perspectivas da conservação de
recursos genéticos de Passifloras

• Analisar os diferentes usos dos recursos genéticos de Passifloras
no programa de melhoramento genético do maracujá

COMISSÃO ORGANIZADORA
Fábio Gelape Faleiro (Coord. Técnico) – Embrapa Cerrados
José Marcos da Silva (Coord. Logística) - Embrapa Cerrados
Nilton Tadeu Vilela Junqueira– Embrapa Cerrados
Daniela Cristina Imig – UFPR
Fernando da Costa Pinheiro - CNPq

PROGRAMAÇÃO
Dia 26 de outubro
8h30 – 9h Recepção dos convidados – Equipe Embrapa Cerrados

9h – 12h Visita ao Banco Ativo de Germoplasma ´Flor da Paixão´–
Equipe Embrapa Cerrados

13h30 – 14h30 Taxonomia das Passifloras: situação atual e perspectivas 
– Daniela Cristina Imig

14h30 – 15h Passifloras em fotos – Fernando da Costa Pinheiro

15h – Maracujá break

15h30 – 16h Situação atual da conservação de recursos genéticos de 
Passifloras na Embrapa Cerrados – Nilton Tadeu Vilela Junqueira

16h – 16h30 Novos usos das Passifloras no melhoramento genético do 
maracujazeiro – Fábio Gelape Faleiro

Dia 27 de outubro
Visita in situ de acessos de Passifloras – Equipe Embrapa Cerrados

Dia 28 de outubro
Visita in situ de acessos de Passifloras – Equipe Embrapa Cerrados



Novos usos das Passifloras no 
melhoramento genético do 

maracujazeiro

Fábio Gelape Faleiro
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Maracujazeiros silvestres

~50 com potencial comercial

Apenas 1 espécie com cadeia 
produtiva estabelecida
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Destaque internacional para o BAG Flor da 
Paixão e para as ações de P&D relacionadas à 

caracterização e uso de espécies silvestres
de maracujazeiros

~200 diferentes tipos de 
maracujazeiro

Diferentes utilizações 
desses maracujazeiros
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Resistência a doenças
virose 
bacteriose
antracnose
fusariose



Lançamento do BRS Rubi do Cerrado



Vigor e longevidade das plantas



Menor dependência da polinização manual
estrutura floral que permite polinização por insetos pequenos
espécies autocompatíveis



Produção na entressafra – florescimento em dias curtos



Melhoria da qualidade da polpa

Progenitor
P. edulis

Progenitor
P. caeruleaHíbridos obtidos por retrocruzamentos

Maracujá silvestre com
cor de polpa vermelha
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Indústria

Fruta fesca



Maracujazeiros silvestre para o mercado 
de frutas especiais

BRS Pérola do Cerrado

BRS Amarelo Mexerica

BRS Roxo Jaboticaba

BRS Maracujá Melão
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Uso da tecnologia de mudas  enxertadas

Alternativas para: morte precoce, fusariose, nematóides



BRS Terra Nova

Maracujazeiro silvestre
utilizado como porta-enxerto
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Maracujazeiros silvestres - plantas ornamentais



Maracujazeiro-ornamental - Embrapa





BRS Céu do Cerrado



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

Passiflora adenopoda Moc. &
Sesse

Glicosídeos cianogênicos linamarina, lotaustraliana (Spencer et
al., 1986).

Passiflora ambigua Linn. Flavonóide saponarina (Ulubelen et al., 1982b).
Passiflora apetala Linn. Glicosídeo cianogênico Passibiflorina (Olafsdottir et al., 1997).
Passiflora biflora Domb. O- e C-glicosilflavonas; 4’-O-rhamnosilswertisina, 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 al., 1970).

Passiflora caerulea Linn. Uma flavona chrisina (Speroni et al., 1996), glicosídeos
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-diosmetina (Escobar et al., 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-dihidroxi-4,7-dimetoxi flavanona
(Echeverri e Suarez, 1985; Echeverri e Suarez, 1989). C-glicosil
flavonóides chrisoeriol, apigenina, isovitexina, vitexina , 2’’-
xilosilvitexina, luteolina-7-β-D-glicosídeo, kaempferol
(Ulubelen et al., 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

BRS Pérola do Cerrado

BRS Vita



BRS Pérola do Cerrado
Finalização tecnológica e 
lançamento dia 24 de maio de 2013

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



RESUMO DA APRESENTAÇÃO
• MARACUJAZEIROS SILVESTRES

• BANCO DE GERMOPLASMA – FLOR DA PAIXÃO

• USOS DO MARACUJAZEIRO SILVESTRE

 melhoramento genético do maracujazeiro azedo

 mercado de frutas especiais

 como porta-enxertos

 como plantas ornamentais

 como plantas funcionais-medicinais

• MELHORAMENTO GENÉTICO

 cumprimento da legislação

 pré-melhoramento

 melhoramento

 pós-melhoramento
• CONSIDERAÇÕES FINAIS



Cumprimento da Legislação

Obtenção de autorização de acesso 
e de remessa para fins de pesquisa 
científica junto ao IBAMA (Processo 

02001.008153/2009-67) 

Obtenção de autorização para fins 
de bioprospecção junto ao CGEN 
(Processo 02001.001704/2009-71)  

Obtenção de autorização para fins 
de desenvolvimento tecnológico 
(Processo 02000.000433/2011-51)  

junto ao CGEN
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Pré-melhoramento
• Identificação de genes ou características úteis

• Incorporação em material elite

Maracujá
azedo

Maracujá
silvestre

X



Genitor 
recorrente

Genitor 
resistenteX

F1 RC1 RC2 RC3
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Melhoramento do maracujazeiro azedo
utilizando maracujazeiro silvestre

Obtenção e caracterização de híbridos inter-específicos para 
ampliação da base genética do programa de melhoramento

X

X

X

RC6

RC5

RC1



Melhoramento do maracujazeiro silvestre
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 
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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:
Agrocinco – Monte Mor SP

Viveiro Flora Brasil Ltda – Araguari MG
Viveiro Tropical – Brasília DF



Desenvolvimento Tecnológico
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Ações de Pesquisa & Desenvolvimento para cada
espécie de maracujá


