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Este livro trata-se de um catálogo com os 
principais descritores morfoagronômicos 
para uso na caracterização de plantas do 
gênero Passiflora. Os descritores e suas 
classes são ilustrados a fim de orientar, fa-
cilitar e padronizar a caracterização mor-
foagronômica dos genótipos nas pequenas 
coleções e nos bancos de germoplasmas 
de maracujá. É sem dúvida um guia prá-
tico que pode ser adotada por estudantes 
e profissionais de instituições de ensino e 
pesquisa que se dedicam ao estudo do 
gênero Passiflora.
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Apresentação
Os maracujazeiros (Passiflora spp.) apresentam alta variabilidade genética, a 

qual pode ser utilizada para diversificar os sistemas produtivos com novas varie-
dades para consumo in natura e processamento industrial, para exploração dos 
seus valores ornamentais, funcionais, medicinais e como fontes de genes para 
introgressão em espécies de interesse comercial.

A riqueza dos recursos genéticos neste gênero de plantas é realçada nas 
coleções de espécies mantidas em órgãos de pesquisa, a exemplo dos bancos 
de germoplasma localizados na Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa 
Semiárido e Embrapa Cerrados. Tal riqueza também evidencia a necessida-
de de ferramentas que permitam a devida descrição dos recursos genéticos 
visando à sua padronização e organização.

Descritores de aspectos morfológicos e agronômicos constituem meios precio-
sos para caracterizar e quantificar a variabilidade existente, sendo fundamentais 
aos programas de conservação e uso de germoplasma e de melhoramento genéti-
co de plantas e essenciais nos procedimentos de registro e proteção de cultivares. 

Este livro apresenta um catálogo ilustrado de descritores morfoagronômicos 
para utilização na caracterização de plantas e espécies do gênero Passiflora. 
São descritores qualitativos e quantitativos, muitos deles já utilizados no pro-
cesso de registro e proteção de cultivares e outros estabelecidos a partir da 
experiência prática dos pesquisadores que se dedicam ao estudo da cultura. 
Trata-se de um guia prático com intuito de orientar e padronizar a avaliação de 
cada característica por profissionais de instituições de ensino e pesquisa que se 
dedicam ao estudo do gênero Passiflora.

Domingo Haroldo Reinhardt
Chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura
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Importância 
da caracterização dos recursos  

genéticos do maracujazeiro

O gênero Passiflora é o maior da família Passifloraceae, com mais de 450 
espécies, com ampla variação morfoagronômica e, por consequência, alta di-
versidade. Contudo, para que essa diversidade genética disponível seja explo-
rada, tanto a caracterização quanto a documentação dos recursos genéticos 
são necessários para uso adequado em programas de melhoramento ou fins de 
bioprospecção para bioativos. 

O maracujá amarelo ou roxo (Passiflora edulis Sims), plantado em quase 
todos os Estados brasileiros, representa a maior parte da área cultivada no Brasil, 
devido à qualidade dos seus frutos, maior vigor e produtividade em compara-
ção com as outras espécies do gênero Passiflora. Entretanto, outras espécies 
silvestres do gênero Passiflora têm grande potencial para diversificar os sistemas 
produtivos com novos alimentos funcionais para consumo in natura e para uso 
como plantas ornamentais e medicinais (BERNACCI et al., 2005; FALEIRO et al., 
2008a, 2008b, 2013; OLIVEIRA; RUGGIERO, 2005; SOUZA; MELETTI, 1997). 
Em recente levantamento das demandas de pesquisa na cultura do maracuja-
zeiro, Faleiro et al. (2006a) indicaram a caracterização, domesticação e desen-
volvimento dessas novas espécies como pontos prioritários para as pesquisas 
em maracujazeiros.

A caracterização morfológica é a forma mais acessível e mais utilizada 
para caracterizar e quantificar a diversidade genética do Banco Ativo de 
Germoplasma (BAG) (DAROS et al., 2002). Além disso, contribui no processo 
de diferenciação fenotípica entre os acessos, servindo como importante 
instrumento para quantificar a variabilidade existente, bem como para eliminar 
genótipos duplicados, o que representa economia de área, mão de obra e 
recursos financeiros (JESUS et al., 2013). Além disso, descritores morfológicos são 
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