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IMPORTÂNCIA DO EVENTO
Importância da fruticultura e do maracujazeiro
A fruticultura é hoje um dos segmentos mais importantes na agricultura

brasileira, respondendo por 25% do valor da produção agrícola nacional. Com

relação ao maracujá, o Brasil é o maior produtor mundial com cerca de 35 mil

hectares de área cultivada e produção superior a 317 mil toneladas por ano. O

cultivo do maracujazeiro em escala comercial teve início no começo da década de

70, com o maracujazeiro azedo. Atualmente, o agronegócio do maracujá no Brasil

gera R$ 500 milhões, emprega 250.000 pessoas e pode gerar de 5 a 6 empregos

diretos e indiretos por hectare durante 2 anos, com apenas R$12.000,00 de

investimentos.

Importância das Reuniões Técnicas de Pesquisas em Maracujazeiro
As Reuniões Técnicas de Pesquisas em Maracujazeiro (RTPM) são eventos

tradicionais, em nível nacional, onde são discutidos os avanços das pesquisas, os

problemas atuais e as perspectivas para novas pesquisas objetivando a

disseminação rápida dos resultados e a viabilização de soluções tecnológicas para

problemas que exijam investigação científica, garantindo a sustentabilidade da

atividade agrícola, a abertura de novos mercados e a descoberta de novas

potencialidades da cultura do maracujazeiro. Nessas reuniões, temas atuais e de

grande importância são discutidos, ocorre a integração e o intercâmbio de

conhecimento entre profissionais envolvidos nas pesquisas em maracujazeiro e

novas demandas e perspectivas para as pesquisas são identificadas.

Histórico das Reuniões
Até o momento, com a IV RTPM, foram realizadas quatro Reuniões Técnicas:

a primeira em Cruz das Almas, BA, organizada pela Embrapa Mandioca e

Fruticultura; a segunda em Londrina, PR, organizada pelo Instituto Agronômico do

Paraná (IAPAR); e a terceira em Viçosa, MG organizada pela Universidade Federal

de Viçosa e a Quarta em Planaltina, DF, organizada pela Embrapa Cerrados.



A IV REUNIÃO TÉCNICA DE PESQUISAS EM MARACUJAZEIRO
Data de realização
30 de novembro a 02 de dezembro de 2005

Local
Embrapa Cerrados, Planaltina, DF

O tema central do evento “Germoplasma e Melhoramento Genético”
Na IV RTPM foi escolhido o tema “GERMOPLASMA E MELHORAMENTO

GENÉTICO” como delineador das principais discussões, o qual foi colocado no

cartaz de divulgação (Fig 1). As pesquisas envolvendo a prospecção, conservação,

caracterização e uso do germoplasma de maracujazeiro são essenciais e de grande

importância para subsidiar a incorporação destes materiais em programas de

melhoramento genético, em sistemas de produção de mudas por enxertia visando a

resistência a fungos de solo e à morte precoce do maracujazeiro e para o uso da

espécie como plantas ornamentais e medicinais. Hoje, com o avanço das fronteiras

agrícolas no Centro-Norte do Brasil (principal centro de distribuição geográfica do

maracujá), os trabalhos visando a conservação de recursos genéticos tornaram-se

estrategicamente importantes. Com relação ao melhoramento genético, novas

variedades estão sendo desenvolvidas e serão incorporados aos sistemas de

produção do maracujá, contribuindo para a efetiva redução de perdas na lavoura,

para racionalização do uso de insumos agrícolas, para aumento da produtividade e,

conseqüentemente, redução de custos de produção, garantindo maior

competitividade e sustentabilidade da atividade agrícola, aumento de renda dos

beneficiários diretos e da geração potencial de empregos. Nos últimos anos, com os

avanços da biotecnologia moderna, novas ferramentas estão sendo desenvolvidas

para aumentar a eficiência dos programas de melhoramento e diminuir o tempo

gasto no desenvolvimento de novas variedades. Tais ferramentas da biotecnologia

também foram discutidas na IV RTPM.



Objetivos alcançados
Geral

Discutir os avanços e novas perspectivas das pesquisas em maracujazeiro no

Brasil e no Mundo, contribuindo para a integração e o intercâmbio de conhecimento

entre profissionais, formação de novas redes de pesquisa e identificação de novas

demandas para as pesquisas visando a contribuição científica para toda a cadeia

produtiva do maracujá e para a implantação do sistema de produção integrada de

maracujá.

Específicos

• Divulgar resultados de pesquisas e discutir problemas técnico-científicos atuais e

futuros do maracujazeiro;

• Discutir as necessidades, perspectivas e futuras ações para as pesquisas em

maracujazeiro no Brasil e para o sistema de produção integrada;

• Estimular parcerias técnico-científicas entre instituições e profissionais que

trabalham com a pesquisa e desenvolvimento do maracujazeiro;

• Estimular o investimento do setor público e privado nas pesquisas em

maracujazeiro no Brasil.

Estratégia de ação e programação
Para a discussão dos avanços da pesquisa foram realizadas 22 palestras e

seis mesas redonda, abordando o germoplasma do maracujazeiro no Brasil, o

passado e o futuro do melhoramento genético, a utilização do germoplasma nos

programas de melhoramento, na produção de mudas e na exploração diversificada

do maracujazeiro como planta ornamental e medicinal. Tecnologias modernas da

genética quantitativa e molecular, como os marcadores moleculares, a citogenética

molecular e a transgenia também foram abordadas como ferramentas para aumento

da eficiência dos programas de conservação, caracterização e uso de germoplasma

e dos programas de melhoramento genético. A fisiologia do maracujá e aspectos

relacionados à auto-incompatibilidade e a propagação vegetativa foram discutidos

principalmente com respeito às implicações nos programas de melhoramento

genético. Aspectos taxonômicos de novas espécies, da proteção e registros de

novas variedades e da transferência de tecnologia foram também discutidos.



Para a identificação de novas demandas da pesquisa e formação de redes de

pesquisa foi realizado um workshop com a formação de cinco grupos de trabalho

envolvendo os temas germoplasma, melhoramento genético, descritores,

exploração diversificada, aspectos fitotécnicos dos sistemas de produção do

maracujazeiro. Os planos de ação e atividades do projeto em rede “Caracterização

de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro assistidos por

marcadores moleculares” foram discutidos, identificando as contribuições de cada

instituição e de cada pesquisador no cumprimento das metas e no aumento da

eficiência das ações de pesquisa relacionadas aos programas de conservação e uso

do germoplasma e de melhoramento genético do maracujazeiro. Tal discussão

contribuiu para o aumento da rede de parcerias da Embrapa Cerrados nesse projeto

de pesquisa. Visitas técnicas às unidades experimentais e ao banco de

germoplasma de maracujazeiro da Embrapa Cerrados também foram realizadas

com sucesso.

A idéia geral da programação plenamente cumprida durante o evento pode

ser visualizada no folder da programação (Anexo 1).

Instituições participantes
Organização

Embrapa Cerrados

Parceria Técnico-Científica
Brasil Plants

Embrapa Amazônia Oriental

Embrapa Mandioca e Fruticultura

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Embrapa SNT - Campinas

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ – USP

Fundação Pólo Ecológico de Brasília

Fundo Passiflora

Instituto Agronômico de Campinas - IAC

Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Universidade de Brasília – UnB



Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF

Universidade Federal de Lavras - UFLA

Universidade Federal de Viçosa – UFV

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Patrocínio
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP DF

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA

As instituições parceiras foram divulgadas nos mais diferentes materiais como

cartaz de divulgação (Fig 1), folder da programação (Anexo 1), crachás (Fig 2),

home page do evento, livro de palestras (Anexo 2) e livro de anais (Anexo 3).

Principais resultados
As discussões, o intercâmbio de conhecimentos, a formação de novas redes

de pesquisa e o levantamento de novas demandas para a pesquisa em

maracujazeiro contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas entre

pesquisadores, professores, estudantes, extensionistas, produtores, empresários

etc. Participaram do evento aproximadamente 25 instituições com tradição em

pesquisas em maracujazeiro como Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa

Cerrados, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Transferência de

Tecnologia, Instituto Agronômico de Campinas, Empresa Mineira de Pesquisa

Agropecuária, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Estadual

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,

Universidade Federal do Paraná, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão

Rural de Santa Catarina, Universidade Federal de Lavras, Universidade de Brasília,

entre outras. Além das 22 palestras, foram inscritos e apresentados na reunião 46

trabalhos abordando as pesquisas atuais nos diferentes temas.

Como resultado das palestras e mesas-redonda foi editado um livro intitulado

“Maracujá: germoplasma e melhoramento genético” (Anexo 2)  com os temas

abordados durante  a reunião. Foram ao todo, 26 capítulos totalizando 670 páginas,



com contribuições de pesquisadores de diferentes instituições. Foi organizado

também um livro intitulado “IV Reunião Técnica de Pesquisas em Maracujazeiro:

trabalhos apresentados” com os 46 trabalhos completos apresentados na reunião

(Anexo 3). Como resultado do workshop será editado um outro livro intitulado

“Maracujá: demandas para a pesquisa” com as novas demandas da pesquisa para o

aumento da eficiência dos programas de conservação e uso do germoplasma e dos

programas de melhoramento genético, para a abertura de novas potencialidades

com base na exploração diversificada do maracujá e para o aumento da eficiência

dos sistemas de produção, garantindo a competitividade e a sustentabilidade

econômica e ambiental da cultura do maracujazeiro.

Algumas fotos da IV RTPM
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Palestra 1 Palestra 2

Mesa redonda 2Mesa redonda 1

Mesa redonda 3Apresentação pôsteres



Mesa redonda 5Mesa redonda 4

Mesa redonda 6 Grupo de trabalho

Grupo de trabalho Discussão de projeto



Visita técnica Visita técnica

Visita técnica
Profissional homenageado:
Dr. Carlos Ruggiero - UNESP

Profissional homenageado:
Dra. Laura Meletti - IAC

Profissional homenageado:
Dr. Nilton Junqueira – Embrapa
Cerrados



Memória técnico científica

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
As contribuições de cada participante, as abordagens multidisciplinares e o

envolvimento de mais de 25 instituições de pesquisa em maracujazeiro garantiram

que os objetivos da IV RTPM fossem plenamente alcançados. Fica a boa

perspectiva para a V RTPM a ser organizada pela Escola Superior de Agricultura

Luiz de Queiroz (ESALQ-USP) em conjunto com o Instituto Agronômico de

Campinas (IAC) no Estado de São Paulo.



Fig 1. Arte do cartaz de divulgação

Fig 2. Arte dos crachás


