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Os maracujás são apreciados, pelo sabor de seus frutos, beleza de suas flores e sua
propriedade  calmante,  entretanto,  ainda  que  passifloras  ocorram  em  todo  território
brasileiro,  havendo  um  grande  número  de  espécies  no  gênero,  o  maracujá-amarelo,
Passiflora edulis  Sims,  ainda é  o  mais  estudado e  conhecido por  grande parte  população
pelo seu marcante sabor. Estudos sobre as espécies ainda são escassos, sendo necessária a
realização de trabalhos tanto para o conhecimento da flora, quanto para o desenvolvimento
de  estratégias  para  uso  e  conservação  de  seus  recursos  genéticos.  Objetivou-se  estudar  o
comportamento  reprodutivo  de  8  espécies  mantidas  em casa  de  vegetação,  e  verificar  se
apresentam sincronia em seus períodos fenológicos, buscando-se ampliar o conhecimento
e utilização da biodiversidade de maracujás nativos.  O trabalho foi  desenvolvido na casa
de vegetação do Jardim Botânico do Instituto Agronômico, Campinas-SP, com as espécies
Passiflora  coriacea  Juss.,  P.  edulis  Sims,  P.  elegans  Mast.,  P.  gardneri  Mast.,  P.
malacophylla  Mast.,  P.  sidifolia  M.Roem.,  P.  suberosa  L.  e  P.  tenuifila  Killip.
Verificou-se  a  ocorrência  de  botões,  flores,  e  frutos  nas  espécies,  além  de  realização  de
polinizações  controladas  entre  as  espécies  diferentes  e  dentro  da  mesma  espécie.  Foi
observada maior frequência de apresentação de botões florais em P. gardneri, de floração
em  P.  suberosa  e  P.  coriacea,  sendo  que  P.  suberosa  apresentou  maior  frequência  de
frutos imaturos e maduros. Nos testes de polinização controlada, o maior sucesso ocorreu
em  cruzamentos  entre  plantas  diferentes  da  mesma  espécie,  sendo  que  em  P.  edulis,  P.
gardneri e P. suberosa, foi obtido 100% de resultado positivo. Concluiu-se que as espécies
não  são  sincrônicas  quanto  à  fenologia  de  botões,  florescimento  e  frutificação,
apresentando  diferenças  comportamentais  em  sua  biologia  reprodutiva,  P.  suberosa  se
destacando  por  apresentar  altas  frequências  de  apresentação  de  botões,  floração  e
frutificação e por apresentar altas taxas de pegamento nas polinizações realizadas.
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