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O maracujá amarelo é uma planta lenhosa, trepadeira perene, que se fixa a suportes por meio
de gavinhas, esta espécie é auto-incompatível, necessitando de agentes polinizadores para
realizarem a polinização cruzada. As abelhas de grande porte vulgarmente conhecidas como
mamangavas, pertencentes ao gênero Xylocopa spp, são os polinizadores efetivos do
maracujá. Estas abelhas visitam as flores para coleta de néctar que serve como fonte calórica.
A concentração do néctar de uma planta está sujeita a alteração ao longo do dia, à medida que
o dia vai avançando esse néctar vai sofrendo a influência de fatores internos e externos
podendo duplicar e até triplicar a sua concentração de açúcares o que pode interferir na
freqüência dos visitantes florais. Com o objetivo de quantificar a concentração de sólidos
solúveis totais (obrix) do néctar das flores do maracujá amarelo, ao longo do ano, foi realizado
em área de cultivo comercial, no projeto Maniçoba em Juazeiro-BA, o aferimento do teor de
SST (sólidos solúveis totais) em flores, previamente ensacadas antes da antese. Após as 15h,
os sacos eram retirados e com o uso de seringa de insulina, procedia-se a retirada do néctar e
em seguida a medição do teor de SST, utilizando-se um refratômetro digital (0-53%), em
média foram utilizadas dez flores por mês. Os resultados obtidos indicaram que os meses de
agosto a novembro apresentaram os menores percentuais, com uma média de 29,6obrix e de
46,7obrix para os meses de abril a julho. Estes percentuais mais elevados podem estar
relacionados com o período de menor precipitação pluviométrica, o que pode acarretar uma
maior concentração do néctar, tornando as flores mais atrativas para os polinizadores.
(FAPESB).
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