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Patrocínio:

No Brasil, o maracujá-amarelo, também chamado de maracujá-
azedo, ocupa posição de destaque na fruticultura tropical, 
sobretudo na agricultura de pequeno porte. Há também pequena 
área cultivada com o maracujá-doce. No entanto, a grande 
diversidade de espécies desta planta é ainda pouco conhecida e 
explorada para o bem-estar humano.

Diante disso, a Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Embrapa 
Cerrados têm construído e mantido em condições de campo e 
casa-de-vegetação uma rica coleção de genótipos de maracujá e 
tem conduzido um programa de melhoramento genético visando 
gerar e disponibilizar novas variedades com características 
agronômicas de interesse dos produtores. 

Nesta publicação, a equipe técnica que lida com essa cultura 
nas duas Unidades da Embrapa apresenta um guia contendo 
registros fotográ� cos e descrições de características relevantes à 
identi� cação das diferentes espécies de maracujá, informações 
de grande utilidade para leigos e pro� ssionais, uma contribuição 
crucial para a conservação e uso da riqueza genética desta planta 
de destaque na � ora brasileira.
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Apresentação
O maracujazeiro é uma planta nativa do Brasil, muito apreciada pela 
qualidade e aroma do suco dos seus frutos, pelas lindas flores que 
lembram a coroa e a paixão de Jesus Cristo, e pela ação calmante do 
próprio suco e de remédios contendo princípios ativos derivados de 
diferentes partes da planta.

No Brasil, o maracujá-amarelo, também chamado de maracujá-
azedo, ocupa posição de destaque na fruticultura tropical, sobre- 
tudo na agricultura de pequeno porte. Há também pequena área 
cultivada com o maracujá-doce. No entanto, a grande diversidade 
de espécies desta planta é ainda pouco conhecida e explorada para o 
bem-estar humano.

Diante disso, a Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Embrapa 
Cerrados têm construído e mantido em condições de campo e casa-
de-vegetação uma rica coleção de genótipos de maracujá e tem 
conduzido um programa de melhoramento genético visando gerar e 
disponibilizar novas variedades com características agronômicas de 
interesse dos produtores. 

Nesta publicação, a equipe técnica que lida com essa cultura nas 
duas Unidades da Embrapa apresenta um guia contendo registros 
fotográficos e descrições de características relevantes à identificação 
das diferentes espécies de maracujá, informações de grande utilidade 
para leigos e profissionais, uma contribuição crucial para a conservação 
e uso da riqueza genética desta planta de destaque na flora brasileira.

Domingo Haroldo Reinhardt
Chefe Geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura
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Introdução

A s espécies de maracujá pertencem à família Passifloraceae que é 
composta de 12 gêneros, sendo o gênero Passiflora, o de maior 

expressividade, com aproximadamente 500 espécies americanas 
(BRAGA; JUNQUEIRA, 2000; OLIVEIRA et al., 1994; SOUZA;  
MELETTI, 1997). No Brasil, o número de espécies nativas é de 111 
a 150, sendo a região Centro-Norte o maior centro de distribuição 
geográfica desse gênero (OLIVEIRA et al., 1994; SOUZA; MELETTI, 
1997). Dos maracujazeiros, a espécie mais cultivada é a Passiflora 
edulis Sims que tem como nome vulgar, maracujá-amarelo ou 
maracujá-azedo, seguida pela Passiflora alata Curtis ou maracujá-
doce. Estima-se que a espécie P. edulis ocupe mais de 90% da área 
cultivada com maracujá no mundo (JUNQUEIRA et al., 2005).
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Para utilizar o potencial das espécies disponíveis de Passiflora é 
necessária a criação e a manutenção de Bancos de Germoplasma 
(BAG ś), compostos por acessos que representem ao máximo a 
variabilidade genética inter e intraespecífica. A Embrapa possui 
um banco de germoplasma de maracujá conservado em campo e/
ou em forma de sementes e que vem se constituindo em importante 
suporte para o melhoramento genético da espécie. Contudo, para 
uma melhor manutenção e utilização dessas espécies, é fundamental 
a caracterização das mesmas, além de uma maneira eficiente e 
facilitada de disponibilizar essas informações para a equipe de 
técnicos e auxiliares envolvidos em trabalhos com maracujazeiros.

Cada espécie apresenta características morfológicas e agronômicas 
que podem ajudar na sua identificação. Entretanto, considerando 
a variabilidade genética intraespecífica, existem variações entre 
diferentes acessos da mesma espécie. Além disso, várias dessas 
características são influenciadas pelo ambiente e dependem 
das condições de cultivo, da época e da região de plantio. Nesta 
publicação são apresentados valores médios de características físicas 
e fenológicas de diferentes espécies de maracujazeiro.

O objetivo geral desta publicação é disponibilizar um conjunto de 
registros fotográficos e de características de utilidade prática das 
espécies de maracujazeiro, servindo como um guia para facilitar a 
conservação ex situ, a identificação e caracterização das diferentes 
espécies, bem como a condução de pesquisas em diversas áreas de 
conhecimento que utilizem essas espécies.  




