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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 “IV Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro: trabalhos 
apresentados”, foram editados os 44 trabalhos científicos apresentados nessa 
reunião em forma de pôsteres. São trabalhos científicos de várias áreas do 
conhecimento, realizados em diferentes instituições de ensino e pesquisa do 
Brasil, englobando temas como fenologia, recursos genéticos, aspectos 
fitotécnicos, melhoramento genético, ferramentas biotecnológicas e aspectos 
econômicos. Os trabalhos apresentam importantes resultados de pesquisa com 
contribuições para o desenvolvimento e a sustentabilidade de toda cadeia 
produtiva do maracujá.

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 “IV Reunião Técnica de Pesquisas em 
Maracujazeiro: trabalhos apresentados” e outras publicações da Embrapa e 
Parceiros podem ser obtidas no site www.sct.embrapa.br/liv

APRESENTAÇÃO RESUMIDA DO LIVRO: Neste documento foram editados 
os 44 trabalhos apresentados nessa importante reunião sobre a cultura do 
maracujazeiro, na qual foram discutidos os avanços das pesquisas e os 
problemas técnico-científicos atuais e futuros desta cultura, estimulando o 
intercâmbio de conhecimentos e a formação de novas redes de pesquisa para 
maximizar o uso de recursos financeiros e humanos, com benefícios para toda 
cadeia produtiva. São trabalhos científicos de várias áreas do conhecimento, 
realizados em diferentes instituições de ensino e de pesquisa do Brasil, com 
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importantes contribuições para o desenvolvimento e a sustentabilidade de toda 
cadeia produtiva do maracujá. Participaram da reunião mais de 25 instituições 
de pesquisa.
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