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INTRODUÇÃO
o maxixe-peruano iCvctenthere

pedata (L.) Schrad) é uma hortaliça-fruto
originário da América do SuL podendo ser
encontrado, cultivado ou em condição
subespontânea, em diversos países desse
continente (Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia,
Argentina, Peru), bem como na Itália e no
México. Sua ocorrência na forma cultivada
sobressai no Peru, daí, provavelmente, a
denominação de maxixe-peruano. Recebe,
ainda, outras denominações: boga-boga,
taiuá-de-comer e cavo (provavelmente,
adaptação de caihua, nome em castelhano
na Amazônia peruana e colombiana).

No Brasil o maxixe-peruano, que é
cultivado em hortas domésticas por
pequenos agricultores, foi coletado nos
municípios do estado do Amazonas
(Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin



Constant) e do Acre (Seria Madureira e Rio
Branco), sendo introduzido na região de
Manaus em 1987 (UEPAE de Manaus).

Sabe-se que seus frutos possuem
propriedades purgativas, e, se incluídos na
dieta alimentar, podem contribuir para uma
melhor digestão dos alimentos, consumidos
recheados, de modo idêntico à abobrinha,
berinjela e pimentão, cozidos (em
ensopados, ao molho) ou assados ao forno.
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CARACTERISTICAS
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BOTANICAS

o maxixe-peruano, pertencente à
família Cucurbitaceae, é planta herbácea, de
hábito trepador, bastante ramificada, com
gavinhas. As folhas são profundamente
lobadas, com margem denticulada e pecíolos
longos e glabros, disposição alterna e de
coloração verde-clara. As flores são
exclusivamente masculinas ou femininas, de
coloração branco-esverdeada. Os frutos
medem cerca de 15 cm, com pericarpo
(parte comestível) espesso, unilocular e
número de sementes variável (± 14).
Possuem superfície lisa e cor verde-clara,
mas existem relatos que descrevem o fruto
como possuindo espículos esparsos,
evidenciando variabilidade genética.

SEMENTES
A partir do segundo semestre de

1997, o CPAA disporá de sementes em
pequenas quantidades destinadas aos
interessados no estudo e cultivo do maxixe-
peruano.
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