
MARACUJÁ: DEMANDAS PARA A PESQUISA

 

Fábio Gelape Faleiro (Pesquisador – Embrapa Cerrados)

Durante a IV Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro, realizada 
na Embrapa Cerrados, na ocasião da comemoração dos seus 30 anos foram 
discutidos os avanços das pesquisas e os problemas técnico-científicos atuais e 
futuros do maracujazeiro, estimulando o intercâmbio de conhecimentos e a 
formação de novas redes de pesquisa para maximizar o uso dos recursos 
financeiros e humanos, com benefícios para toda cadeia produtiva do 
maracujá. Participaram da reunião aproximadamente 200 profissionais de 25 
instituições de ensino, pesquisa e extensão que realizam atividades 
relacionadas ao maracujazeiro.

Como memória da IV RTPM foram editados três livros intitulados 
“Maracujá: germoplasma e melhoramento genético”, “IV Reunião Técnica de 
Pesquisas em Maracujazeiro: trabalhos apresentados” e “Maracujá: demandas 
para a pesquisa”.

No livro “Maracujá: demandas para a pesquisa”, os participantes da IV 
RTPM definiram algumas prioridades e demandas para a pesquisa em 
maracujazeiro relacionadas aos recursos genéticos, melhoramento genético, 
exploração diversificada e aspectos fitotécnicos. A situação atual e 
perspectivas da obtenção dos descritores do maracujazeiro também foram 
relatadas. 

Entre as demandas relacionadas aos recursos genéticos, mereceram 
destaque a necessidade de inventário detalhado, o enriquecimento da 
variabilidade genética e as etapas de conservação, caracterização, 
documentação e uso do gemoplasma. Entre as demandas relacionadas ao 
melhoramento genético foram destacados os estudos de herança genética de 
caracteres agronômicos, o desenvolvimento de cultivares, linhagens e híbridos, 
o melhoramento de populações, de porta enxertos e o uso de tecnologias 
modernas relacionadas à biotecnologia, genômica e proteômica. Entre as 
demandas da pesquisa visando à exploração diversificada do maracujá, 
mereceram destaque o uso medicinal e cosmético, o uso alimentar não 
convencional de espécies não convencionais e o uso ornamental. Entre as 
demandas relacionadas aos aspectos fitotécnicos, a fitossanidade, a nutrição 
de plantas, tratos culturais e pós-colheita foram destacadas.

No livro, fica evidenciado que os desafios e as demandas da pesquisa 
são grandes. Para resolver os problemas e atender as demandas, é essencial o 
envolvimento da iniciativa pública e privada e a formação de redes de pesquisa 
interinstitucionais e multidisciplinares.



Maiores informações sobre a IV Reunião Técnica de Pesquisas em 
Maracujazeiro podem ser obtidas no site www.cpac.embrapa.br/ivrtpm

Maiores informações sobre o livro “MARACUJÁ: Demandas para a 
pesquisa” e outras publicações da Embrapa e Parceiros podem ser obtidas no 
site www.sct.embrapa.br/liv

APRESENTAÇÃO RESUMIDA DO LIVRO: Esta é mais uma das publicações 
resultante dos produtos científicos da IV Reunião Técnica de Pesquisa do 
Maracujazeiro realizada na Embrapa Cerrados, na qual foram definidas 
algumas prioridades e demandas em maracujazeiro relacionadas aos recursos 
genéticos, melhoramento genético, exploração diversificada e aspectos 
fitotécnicos. Para atender os desafios e as demandas, fica evidenciada a 
importância do envolvimento da iniciativa pública e privada e a formação de 
redes de pesquisa interinstitucionais e multidisciplinares.
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