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Entre o cultivo das frutas o Brasil vem se destacando como maior produtor mundial de maracujá 

sendo o maracujá-azedo (Passiflora edulis Sims) predominante nos plantios do País. Um dos 

problemas enfrentados por produtores são as doenças em especial a patógenos de solo que 

dificultam o desenvolvimento da cultura. Desse modo o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

suscetibilidade/resistência de quatro espécies de Passiflora da coleção de trabalho da UNEMAT 

a oito isolados de Fusarium solani provenientes de três biomas diferentes, cerrado, pantanal e 

amazônico. Para realizar este trabalho foram feitas estaquias de três espécies silvestres de 

Passiflora, P. foetida, P. nítida e P. quadrangulares e o do maracujazeiro comercial, Passiflora 

edulis dispostos em 32 tratamentos, três blocos e três plantas por parcela. A inoculação do fungo 

se deu pela introdução de um disco de meio de cultura colonizado em um ferimento provocado 

aproximadamente dois centímetros do solo. A reação das plantas inoculadas foi avaliada a partir 

do 5º dia após a inoculação até 65º dia ou até a morte da planta. As lesões foram medidas de 

acordo com o comprimento e largura da necrose provocada pela doença. A área necrosada foi 

estimada através da área da elipse (π*C*L/4) em que C é o comprimento e L a largura. Em 

seguida foi realizada o calculo da área normatizada abaixo da curva de progressão da doença 

(AACPD). Os dados obtidos através dessa característica foram analisados através do teste de 

Scott e Knott ao nível de 5% de probabilidade. Dentre os genótipos avaliados o P. edulis, P. 

foetida e P. nítida se destacaram como tolerantes aos oito isolados do Fusarium solani quando 

comparados ao P. quadrangulares. Para dar continuidade ao programa de melhoramento visando 

resistência será utilizada a coleção de trabalhos composta pelos genótipos P. edulis, P. foetida e 

P. nítida.  
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