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O marolo ou araticum (Annona crassiflora) pertence à família Annonaceae e é fruta típica do
cerrado brasileiro. Annona crassiflora possui ciclo fenológico reprodutivo relativamente
curto, de outubro a março. O objetivo do trabalho foi identificar as fenofases das plantas de
marolo e quantificar o crescimento de seus frutos. O trabalho foi realizado em Machado-MG
(21°25’ LS 45°52’ LW, altitude de 908m. Na coleta dos dados fenológicos foi feita
observação dos indivíduos analisando as fenofases de florescimento (antese) e frutificação
(frutos). Esses dados foram coletados de setembro de 2008 a fevereiro de 2009. Doze plantas
foram selecionadas, numeradas e anotadas a intensidade de floração nesta época. Dessas, as
plantas 01 e 07 estavam em antese e as plantas 02, 03, 04, 10 e 12 com frutos de pequena
dimensão. As plantas 05, 06, 08, 09 e 11 não apresentavam frutificação ou floração. O
crescimento dos frutos foi medido com paquímetro analógico, usando metodologia não
destrutiva, o comprimento (pedúnculo-ápice do fruto) e maior diâmetro. Os dados foram
analisados por meio de análise de regressão e de correlação. No mês de janeiro foi verificado
que dentre as 12 plantas selecionadas somente sete (58,33%) apresentaram frutificação
intensa, Foram selecionados 24 frutos para acompanhamento fenológico e desses somente
nove (37,5%) mantiveram sua frutificação até mês de fevereiro no qual foi feita a última
coleta de dados. Neste mês somente um fruto (11,11%) apresentava maturação completa em
fase de abscisão e os demais (88,89%) apresentavam-se em fase inicial de maturação. Foi
observado também que muitas plantas (“macho”) não frutificaram, apesar de terem tido
floração abundante. A análise do crescimento dos frutos mostrou que frutos oriundos de flores
mais precoces apresentaram maior crescimento em relação ao comprimento e ao diâmetro.
Flores mais tardias produziram frutos menores. A presença de plantas que não produziram
indica possível auto-incompatibilidade e a necessidade de polinização cruzada. Não houve
variação da época de reprodução comparando com observações de anos anteriores, apesar da
quantidade de frutos ter sido consideravelmente menor que a da safra de 2008. Com isso
pode-se concluir que é uma cultura de produtividade inconstante, sendo necessários estudos
mais elaborados para uma melhora na produção. (FAPEMIG)
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