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O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de suco de maracujá. Os frutos do 
maracujazeiro devem apresentar características organolépticas desejáveis tanto para o 
mercado in natura como também para industrialização. Frutos de casca roxa são poucos 
apreciados no mercado brasileiro em virtude de resistência ou desconhecimento das 
características deste tipo de maracujá por parte do consumidor. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a segregação dos híbridos de maracujazeiro para presença de frutos com casca 
roxa, bem como avaliar as características químicas de suco de frutos de maracujá 
provenientes de sistema orgânico de produção. Foram avaliados 14 híbridos de maracujá 
desenvolvido pela Embrapa quanto à presença de plantas com frutos de casca roxa e casca 
amarela. Os híbridos BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo, HFOP-08 e HFOP-09 não 
segregaram para a presença de casca roxa. O hibrido HFOP06 apresentou 85% das plantas 
com frutos de casca roxa. Para análise de acidez titulável (AT), solido solúveis totais (SS) e 
ratio (SS/AT) 15 frutos foram coletados aleatoriamente de cada classe de coloração de 
casca: amarela, roxo claro e roxo forte. Os frutos de casca amarela analisados têm menores 
sólidos solúveis e são mais ácidos quando comparados aos frutos de casca roxa. Frutos 
roxos apresentam maiores ratio e assim uma sensação mais adocicada dos frutos. As 
melhores características químicas de frutos de casca roxa mostram seu potencial para 
exploração em programa de melhoramento genético visando atender tanto no mercado in 
natura como para indústria de processamento.  
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