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RESUMO 
 

 

O maracujazeiro é constituído de cerca de 630 espécies, onde se destacam 

economicamente três espécies: Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg., Passiflora 

alata Curtis  e Passiflora edulis Sims. Considerando que sua cultura é destaque na 

América do Sul com cerca de 90% da produção mundial e que o Brasil é o maior 

produtor mundial desta cultura, o objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência e o 

crescimento inicial das plântulas de maracujazeiro para obtenção de portaenxertos e 

verificar a qualidade da muda por meio da enxertia por garfagem no topo 

hipocotiledonar em fenda cheia com miniestacas apicais de maracujazeiro, utilizando 

as três espécies mais importantes economicamente para nosso país, isto se justifica 

uma vez que a morte prematura do maracujazeiro pode prejudicar o potencial de 

produção desta cultura. Os frutos foram coletados em diferentes pomares da região 

do Caparaó capixaba. As sementes foram extraídas e preparadas para a 

semeadura, objetivando assim a produção de portaenxertos saudáveis e viáveis 

para a realização da enxertia. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), em esquema fatorial 2 x 3, perfazendo seis tratamentos com quatro repetições 

de vinte e cinco sementes. Os tratamentos foram constituídos por sementes intactas 

e escarificadas das três espécies em estudo. Após a semeadura foi avaliado: 

emergência, diâmetro do coleto, comprimento da raiz e altura da planta, podendo 

concluir que a escarificação aumenta a emergência de plântulas das espécies P. 

edulis f. flavicarpa e P. alata e que a semeadura das três espécies pode ser feita na 

mesma época para atingirem o diâmetro de enxertia, após 150 dias.  Para a 

realização da enxertia as miniestacas apicais foram coletadas na região do Caparaó 

capixaba e na Universidade Federal de Viçosa-MG (UFV). A enxertia foi realizada no 

Laboratório de Sementes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal 

do Espírito Santo em Alegre-ES. Utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com nove tratamentos, sendo quatro repetições e dez plântulas. 

Após a realização da enxertia, verificou-se semanalmente o desenvolvimento dos 

enxertos, evidenciando o comprimento e o número de folhas que surgiam, por um 

período de 60 dias. Decorrido esse período, os enxertos foram encaminhados ao 

laboratório de sementes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo em Alegre-ES para avaliação final onde se verificou: volume de raiz, 

 

 



 

 

  

massa fresca e seca da parte radicular e parte aérea. Verifica-se, com base nos 

valores estatísticos, que as melhores associações entre enxerto x portaenxerto são: 

Passiflora edulis f. flavicarpa x Passiflora edulis f. flavicarpa e Passiflora edulis Sims 

x Passiflora edulis Sims. 

 

Palavras-chave : Cultura do maracujazeiro. Propagação. Emergência. Enxertia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT  

 

Passion fruit is composed of about 630 species, which include economically three 

species: Passiflora edulis Sims f. flavicarpa, Passiflora alata and Passiflora edulis. 

Considering that their culture is prominent in South America with about 90% of world 

production and that Brazil is the world's largest producer of this culture the objective 

of this study was to evaluate the emergence and early growth of seedlings of passion 

fruit rootstocks to obtain and verify quality changes by using the cleft grafting  in top 

hypocotyls in 'full rift' with apical cuttings of passion, using the three most 

economically important species for our country, this is justified since the untimely 

death of passion can impair the production potential of this culture. The fruits were 

collected from different orchards in the region Caparaó ES. The seeds were 

extracted from fruit selected and prepared for seeding aiming the production of 

healthy and viable rootstocks for grafting. A completely randomized design (CRD) in 

factorial 2 x 3, making six treatments with four replicates of twenty-five seeds was 

used. The treatments consisted of intact and scarified seeds of the three species 

under study. After seeding was evaluated: emergency, stem diameter, root length 

and plant height, and may conclude that scarification increases the emergence of the 

species P. f. edulis flavicarpa and P. alata and the sowing of the three species can 

be made at the same time to achieve the diameter of graft after 150 days. For 

grafting the cuttings were collected in the apical region Caparaó Espírito Santo and 

Universidade Federal of Viçosa-MG (UFV). The grafting was performed in the Seed 

Laboratory of the Center for Agrarian Sciences, of Universidade Federal of Espírito 

Santo - Alegre-ES. A completely randomized design (CRD) with nine treatments and 

four replications and ten plants was used. After the grafting was verified weekly 

development of the grafts showing their length and number of leaves that appeared, 

for a period of 60 days. After this period the grafts were taken to the laboratory from 

seeds of the Center for Agrarian Sciences, Universidade Federal of Espírito Santo - 

Alegre-ES for final evaluation where there was: root volume, fresh and dry weight of 

roots and shoots. It was found that based on the values that the best statistical 

associations between scion x rootstock are: Passiflora edulis f. flavicarpa x Passiflora 

edulis f. flavicarpa x Passiflora edulis Sims and Passiflora edulis Sims.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O maracujazeiro é uma planta dicotiledônea de clima tropical e subtropical 

pertencente à família Passifloraceae, gênero Passiflora o qual é constituído de 630 

espécies (ALEXANDRE et al., 2009). Caracteriza-se por ser uma planta trepadeira, 

sublenhosa, de crescimento vigoroso e contínuo; o sistema radicular é pouco 

profundo, o caule do tipo trepador, as folhas são lobadas, verdes e com gavinhas.  

O desenvolvimento das gemas floríferas e vegetativas é na axila das folhas. O 

gênero Passiflora destaca-se com três espécies importantes economicamente: 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. (maracujá-amarelo), Passiflora alata Curtis 

(maracujá-doce) e Passiflora edulis Sims (maracujá-roxo). 

A espécie de maior interesse comercial é a Passiflora edulis f. flavicarpa, 

amplamente cultivada no Brasil, correspondendo a 95% da produção brasileira, isto 

se justifica, pois é a mais vigorosa e mais adaptada a regiões mais quentes. O seu 

fruto completa o desenvolvimento com 18 dias após a abertura da flor e o 

amadurecimento, após 80 dias; apresenta formato ovóide, sendo alguns oblongos 

com peso de 70 a 130 g, quando maduro apresenta casca fina com coloração 

amarelo-canário. A polpa é ácida, o suco de amarelo a amarelo-alaranjado, cujo 

rendimento atinge 30%. A planta produz entre 12 a 15 t ha-1, embora apresente 

potencial para produções entre 30 a 35 t ha-1(IBGE, 2010). 

A espécie Passiflora alata é uma planta trepadeira, glabra, vigorosa, com caule 

quadrangular, com ângulos alados; a base é lenhosa e bastante lignificada; as 

estípulas são lineares; e as folhas inteiras, amplamente ovadas ou ovado-oblongas. 

As flores são grandes, solitárias, pesadas, hermafroditas, com pétalas e sépalas 

oblongas, geralmente de coloração vermelho-romã e com os filamentos da corona 

com listras de coloração branca, púrpura e violeta. (CUNHA; BARBOSA, 2002; 

KAVATI; PIZA JÚNIOR, 2002). Os frutos apresentam formato variável entre ovóides, 

obovais ou piriformes, amarelos ou laranja brilhantes quando maduros, comestíveis 

e adocicados, com polpa muito perfumada e ligeiramente ácida, com 8 a 11 cm de 

comprimento, 4 a 7 cm de largura, com peso variando de menos 100 gramas a mais 

de 500 gramas. O maracujá alata geralmente não é utilizado para o preparo de suco, 
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mas consumido de forma natural, com sabor agridoce delicado e aroma agradável 

(LEONEL; SAMPAIO, 2007). 

A espécie Passiflora edulis Sims caracteriza-se por apresentar frutos ovóides ou 

globosos, coloração purpúrea quando maduros, peso de 60 a 100 g, com 

rendimento e qualidade do suco semelhante ao do maracujá amarelo, porém, com 

menor acidez, sendo a potencialidade de sua produção de 30 a 40 t ha-1. É a 

espécie mais indicada para regiões de maior altitude e climas frios (MELETTI, 2005). 

O desenvolvimento do maracujazeiro e a sua produtividade estão associados às 

condições climáticas favoráveis, uma vez que em baixas temperaturas os 

maracujazeiros são menos vigorosos e os frutos são de qualidade inferior. Outros 

fatores climáticos que influenciam negativamente na qualidade e na quantidade dos 

frutos produzidos são os ventos quentes e secos, responsáveis pelo murchamento 

das folhas ou/e precipitações intensas durante o período de floração, uma vez que 

os grãos de pólen podem, em contato com a água, se romperem, diminuindo assim 

a fecundação. No período chuvoso, geralmente, ocorre uma diminuição nas horas 

de luz, reduzindo o florescimento e ocasionando queda na produção. Em áreas onde 

o período seco é prolongado, o uso de irrigação é indispensável para compensar a 

falta ou a irregularidade de chuvas (CARDOSO et al., 1999).  

Os países tropicais são responsáveis por cerca de 90% da produção mundial de 

maracujá, sendo Brasil o maior produtor mundial de maracujá, com produção 

aproximada de 718.000 toneladas no ano de 2009, seguido de Equador e Colômbia 

(IBGE, 2010). Apesar de ser o maior produtor, o Brasil não figura como grande 

exportador no mercado mundial, uma vez que seu consumo interno é maior que sua 

produtividade destacando-se, portanto Equador, Colômbia e Peru como os maiores 

exportadores mundiais. A produtividade média brasileira é considerada baixa, e 

alguns dos fatores que contribuem para essa baixa produtividade são aqueles 

relacionados à qualidade das mudas, as doenças causadas por fungos, destacando-

se a fusariose, que está associada a fungos do solo, como Fusarium oxysporum f. 

passiflorae, Fusarium solani, Phytophthora spp. e a utilização de tecnologias de 

produção muitas vezes inadequadas (NAKAMURA, 1987; FERRAZ; LOT, 2006) 
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Segundo Alexandre et al. (2009), a baixa produtividade deve-se ao fato da 

necessidade de se implementar avanços tecnológicos, como, por exemplo, a 

manutenção de bancos de germoplasma, favorecendo assim os programas de 

melhoramento, visando o desenvolvimento de indivíduos com características  

desejáveis, alcançando assim índices mais elevados de produção e qualidade, de 

forma que o Brasil possa aumentar sua inserção no mercado internacional. 

Os produtos oriundos do maracujá são, na sua maioria, bem aceitos pelo paladar de 

grande parte da população dos países onde o fruto se originou e de outros, aonde 

ele vem sendo introduzido nos últimos anos. Em todo o mundo está disseminado 

receita de sucos, bebidas alcoólicas, sorvetes e cremes, entre outras iguarias, que 

contêm como componente, o suco de maracujá (SOUZA; SANDI, 2001). 

 O maracujazeiro pode ser propagado por sementes, bem como por estaquia e 

enxertia (RUGGIERO; CORRÊA, 1980). No entanto, sua propagação, em escala 

comercial, é realizada por via sexual, mas a elevada heterozigosidade existente 

determina alta variabilidade, decorrendo deste fato a falta de uniformidade dos 

pomares.  

Conforme descrito por Carvalho e Nakagawa (2000), alguns fatores podem interferir 

na emergência de plântulas e no desenvolvimento pós-seminal, como aeração, 

capacidade de retenção de água, grau de infestação de patógenos, entre outros.  

Plantas-matrizes com características desejáveis, como elevada produtividade e 

frutos com teores elevados de suco e de sólidos solúveis totais, podem ser 

propagadas através de estaquia e enxertia. Entretanto, deve-se levar em 

consideração que o maracujazeiro é uma planta auto-incompatível (BRUCKNER et 

al., 1995), e por isso, no caso da propagação vegetativa, faz-se necessária a 

utilização de material de várias plantas, para viabilizar a produção de frutos.  

Ruggiero e Oliveira (1998) afirmam que os processos de enxertia mais utilizados são 

fenda cheia e inglês simples, com pegamento superior a 90%, em ambos os 

processos devendo ser realizados no início da brotação primaveril. 

Segundo Minami (1995), uma das estratégias para melhorar o pomar e tornar mais 

competitiva à produção, objetivando o aumento da exportação, deve-se à utilização 
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de mudas de alta qualidade. Por esse motivo é interessante a produção de mudas 

clonais do maracujazeiro, permitindo que uma planta com características desejáveis 

possa ser preservada e multiplicada, transmitindo integralmente as características 

da planta mãe. 

Para Alexandre et al. (2009), a qualidade das mudas utilizadas, na implantação do 

pomar é responsável pelo êxito da fruticultura. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

estudar a qualidade da muda obtida por meio de enxertia por garfagem no topo 

hipocotiledonar em fenda cheia com miniestacas apicais em maracujazeiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultura do maracujá 

 

O maracujazeiro pertence à ordem Violales e à família Passifloraceae, atualmente 

dividida em duas tribos: a Paropsieae com distribuição restrita no hemisfério oriental, 

que possui seis gêneros distribuídos, principalmente na Europa, Ásia e África; e a 

tribo Passifloraceae, com distribuição restrita no hemisfério ocidental, que possui 

quatorze gêneros, dos quais, cinco são encontrados nas Américas, e dois no Brasil: 

Dilkea e Passiflora. O gênero Passiflora é o que domina completamente essa 

família, com cerca de 600 espécies, das quais 150 são indígenas. É um gênero 

predominantemente tropical que inclui plantas conhecidas popularmente como 

maracujá (do tupi maracú-yá, "fruto daquilo que se bebe") ou mara-cuiá ("comida 

preparada em cuia").  

São registrados quatro gêneros no Brasil (Mitostemma Mast.,  Dilkea Mast.,  

Passiflora L. e Tetrastylis Barb. Rodr.) com 83 espécies, a maioria delas no 

gênero Passiflora (AGUIAR; SANTOS, 2001; BARROSO, 1978; MANICA et al., 

2005). Entretanto, há divergências de informações quanto ao número de gêneros e 

espécies, havendo autores que concordam que seja composta por 18 gêneros e 

aproximadamente 630 espécies (CUNHA; BARBOSA, 2002), enquanto 

Feuillet (2004) menciona o registro de 700 espécies distribuídas em 18 gêneros. 

No Brasil, a família é representada pelos gêneros Passiflora e Dilkea, sendo que o 

primeiro é composto de 24 subgêneros e 465 espécies. Dessas espécies, mais de 

150 são originárias do Brasil e aproximadamente 70 apresentam frutos comestíveis 

e de maior importância econômica (CUNHA; BARBOSA, 2002). 

O gênero Passiflora possui três espécies importantes economicamente: Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa (maracujá-amarelo), Passiflora alata (maracujá-doce) e 

Passiflora edulis Sims (maracujá-roxo), sendo o maracujá roxo e o maracujá-            

-amarelo os mais cultivados para fins econômicos no mundo (ALEXANDRE et al., 

2009).  
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Os principais países produtores de maracujá encontram-se principalmente na 

América do Sul (PIRES; MATA, 2004). Quênia, Zimbábue, África do Sul e Burundi 

são os maiores produtores de maracujá-roxo, enquanto Brasil, Colômbia e 

Venezuela são os maiores produtores de frutos na cor amarela in natura (SOUZA et 

al., 2002). 

O Brasil é o maior produtor e maior consumidor mundial de maracujá. Em 2006, 

apresentou uma produção de 615 mil toneladas, com área de aproximadamente 45 

mil hectares, destacando-se o Estado da Bahia como o principal produtor, com 207 

mil toneladas em 15,8 mil hectares (IBGE, 2010), tendo atingido uma produção de 

718.798 toneladas em 2009, com uma área de 50.795 hectares. (IBGE, 2010). 

O consumo interno brasileiro do fruto é bem difundido destacando-se os Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco (SOUZA et al., 

2002). A produção do fruto vem se destacando em outras regiões brasileiras como o 

Centro-Oeste, isso graças ao complexo industrial do Triângulo Mineiro e Goiânia, 

que absorve cerca de 40% da produção brasileira (RANGEL, 2002).  

Em 2002, o Distrito Federal destacou-se como o segundo maior produtor de 

maracujá da região Centro-Oeste, onde a safra teve 145 hectares de área plantada. 

Esse crescimento foi atribuído ao fato da região apresentar condições climáticas e 

edáficas propícias para tal cultivo (AGRIANUAL, 2005).  

O maracujazeiro-amarelo apresenta grande importância no setor agrícola, devido às 

características físico-químicas e fármaco-terapêuticas das frutas, alta produtividade 

e grande aceitação do suco no mercado nacional, além de boas perspectivas nos 

mercados europeu e norte-americano (SOUZA et al., 2002). 

Conforme Rossi (1998), cerca de 35% da produção de maracujá-amarelo são 

destinados à indústria e 65% ao consumo natural, onde a maior parte dos pomares 

de produção de maracujá encontram-se em pequenas propriedades. Pires e Mata 

(2004) afirmam que 33% das propriedades produtoras possuem até 10 hectares e 

48%, se a área considerada for de até 20 hectares. Souza et al. (2002) destacam o 

caráter social dessa cultura, visto que é cultivada em grande escala em pomares de 

até quatro hectares, permitindo assim geração de empregos e um fluxo de renda 
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mensal equilibrado, trazendo benefícios para a agricultura familiar e fixando mão de 

obra no meio rural. 

No Brasil, o maracujá é utilizado principalmente para o consumo in natura e 

fabricação de suco. O principal uso está na alimentação humana, na forma de 

sucos, geléias, licores e sorvetes. É rico em cálcio, fósforo e vitamina C. Em função 

de suas propriedades terapêuticas, também possui valor medicinal, onde as suas 

folhas e o suco contêm passiflorina, um sedativo natural, e o chá preparado com as 

folhas tem efeito diurético. As suas propriedades farmacológicas, como a 

maracujina, a passiflorine e a calmofilase são especialidades farmacêuticas de 

amplo uso como sedativos e antiespasmódicos (LIMA; FANCELLI, 2005). 

O fruto in natura tem sido vendido para CEASAS, feiras livres e supermercados. 

Este segmento de mercado é o mais atrativo para os produtores, uma vez que os 

preços alcançados têm sido compensadores, mesmo ocorrendo variações durante o 

ano. Para mercado mais exigente, os frutos são classificados e embalados de 

acordo com os padrões estabelecidos pelo programa brasileiro para a melhoria dos 

padrões comerciais e embalagens de hortigranjeiros. A classificação deve ser feita 

para separar o fruto por cor, tamanho, formato e qualidade (DURIGAN et al., 2004). 

O mercado europeu é o principal importador do fruto in natura brasileiro, com 

destaque para a Holanda, a Alemanha e a França, que em 2001 importaram 56% do 

total produzido pelo Brasil. Nos países das Américas despontam com mercados em 

potencial a Argentina e o Canadá, já que importaram em 2001, respectivamente, 

26% e 16% do fruto brasileiro. Segundo Pires e Mata (2004), o mercado uruguaio 

também tem importado o fruto in natura. 

De acordo com Meletti e Bruckner (2001), o maracujá-roxo é bastante receptivo no 

mercado internacional, logo o despertando interesse de alguns produtores na 

produção para exportação do fruto in natura, porém, para que isso seja viável é 

necessária a ampliação dos pomares dessa frutífera, a fim de garantir a regularidade 

de oferta. Um dos fatores para comercialização a longas distâncias está associado 

com o tempo de prateleira dos cultivares, e o maracujá-roxo possui um tempo maior 

de prateleira do que o maracujá-amarelo (DURIGAN et al., 2004). 
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2.2 Cultivares de maracujá 

 

2.2.1 Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. 

 

O maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma espécie da família 

Passifloraceae, concentrando-se na América do Sul,  e provável origem no Centro-    

-Oeste brasileiro. Manica (1997) relata que há mais de 152 espécies conhecidas, e 

entre essas, aproximadamente 51 a 65 produzem frutos comestíveis.  

Ruggiero et al. (1996) descrevem a espécie Passiflora edulis f. flavicarpa como uma 

planta arbustiva, trepadeira sub-lenhosa, glabra de caule cilíndrico e vigoroso, 

apresentando crescimento contínuo e vigoroso, podendo atingir até 10 metros de 

extensão. Após 160 dias de idade, os ramos passam a ter um crescimento linear, as 

raízes desenvolvem-se rapidamente. Seu sistema radicular é pouco distribuído, 

concentrando-se num raio de 50 cm do tronco e na profundidade de 30 a 40 cm. 

Suas folhas trilobadas apresentam margem serreada, com face superior lustrosa. As 

flores são hermafroditas, axilares e solitárias, brancas com franja roxa, de até 7 cm 

de diâmetro. Os filamentos da corona, em 4 ou 5 séries, são de cor púrpura na base 

e brancos no ápice. Suas flores são solitárias e axilares, monóicas, brancas com 

franja roxa, de até 7 cm de diâmetro. Os filamentos da corona em 4 ou 5 séries, 

sendo de cor púrpura na base e brancos no ápice. 

Possui sépalas brancas e pétalas oblongas. O androginóforo colunar é bem 

desenvolvido, o androceu é formado por 5 estames, com filetes livres e inseridos a 

baixo do ovário. O fruto é uma baga globosa, amarelo quando maduro com 

pericarpo pouco espesso, apresentando de 5 a 7,5 cm de seu maior diâmetro, 

contendo numerosas sementes ovais e achatadas, de coloração pardo-escura e de 

polpa ácida, com 5 a 6 mm de comprimento e 3 a 4 mm de largura; são de aspecto 

reticulado e cobertas por pontuações mais claras quando completamente secas, e 

estão envolvidas por uma polpa sulcosa, amarela e muito aromática (MANICA, 1997; 

LIMA; TRINDADE, 2004). 
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2.2.2 Passiflora alata Curtis  

 

O maracujá-doce (Passiflora alata) conhecido pela sinonímia de maracujá-de-           

-refresco, maracujá-do-grande, maracujá-alado, maracujá-guassu ou maracujá de 

comer. É uma espécie provavelmente originária do Brasil, sendo que suas áreas de 

dispersão estão localizadas na Bahia, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás, no Amazonas, no 

Distrito Federal e no Pará. Os frutos são ovais ou periformes, de casca alaranjada, 

com peso de aproximadamente 80 a 190 g. É rico em suco de sabor adocicado e 

com aroma agradável. Pode ser destinado à exportação devido ao fato de seus 

frutos agradarem aos consumidores, principalmente no mercado europeu. Embora 

ainda desconhecido da maioria da população, é encontrado no Peru, Paraguai e 

Argentina, (CUNHA; BARBOSA, 2002).  

Segundo Meletti e Maia, (1999) os pomares de maracujá surgiram como atividade 

econômica no final da década de 80, embora várias espécies já fossem cultivadas 

desde o período colonial. Iniciativas de expansão do cultivo do maracujá-doce estão 

sendo observadas.  

Os pomares têm se expandido em função do preço comercial do produto, sendo 

cultivado também para fins medicinais, porque produz passiflorina, um calmante 

natural (MELETTI; MAIA, 1999). Seu valor ornamental está associado às flores 

coloridas e perfumadas.  

Essa espécie apresenta plantas trepadeiras totalmente glabras, vigorosas, que 

necessitam de um suporte sobre o qual possam se desenvolver e frutificar. 

Apresenta o caule com secção quadrangular, com ângulos alados; a base é lenhosa 

e bastante lignificada, diminuindo o teor de lignina à medida que se aproxima o ápice 

da planta; e as estípulas são lineares e as folhas inteiras, amplamente ovadas ou 

ovado-oblongas, alcançando 21,5 cm de comprimento e 10 cm de largura, com 2 a 4 

glândulas no pecíolo. As flores são grandes, solitárias, pesadas, hermafroditas, 

destacando-se o androginóforo, pendentes, vistosos e odoríferos, com pétalas e 

sépalas oblongas, geralmente de coloração vermelho-romã e com filamentos da 
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corona com listras de coloração branca, púrpura e violeta (CUNHA; BARBOSA, 

2002; KAVATI; PIZA JÚNIOR, 2002). 

As brotações laterais originam-se do caule ou do cordão principal, cujas folhas 

apresentam na axila gemas floríferas, que ao brotarem, originam os frutos. O 

formato dos frutos é variável, entre ovóide, oboval ou piriforme; a coloração é 

amarela ou laranja brilhante quando maduros; são comestíveis e adocicados, com 

polpa muito perfumada e ligeiramente ácida, medem aproximadamente 8 a 11 cm de 

comprimento, com 4 a 7 cm de largura e com peso variando de menos de 100 a 

mais de 500 g, dos quais 10 a 25% são constituídos pela polpa (CUNHA; 

BARBOSA, 2002). A seleção realizada por produtores tecnificados possibilitou obter 

plantas produtivas e frutos com mais de 350 g, ovais, amarelo-alaranjados, de sabor 

e aroma agradáveis (SILVA, 1998). As sementes apresentam testa reticulada, com 6 

mm de comprimento por 5,5 mm de largura, envoltas por um arilo doce e saboroso 

(KAVATI; PIZA JÚNIOR, 2002). 

 

2.2.3 Passiflora edulis Sims 

 

O interesse pelo maracujá-roxo vem crescendo acentuadamente no Centro-Sul do 

país, visando, principalmente, a exportação. Um número significativo de formas 

selvagens, nativas, compatíveis entre si, propagadas por sementes de polinização 

aberta tem sido observado (MELETTI, 2005). 

Segundo Carvalho-Okano e Vieira, (2001), o maracujá-roxo (Passiflora edulis), 

conhecido pela sinonímia de maracujá-peroba-roxo ou maracujá-de-comer é 

cultivado principalmente na África do Sul, Austrália, Havaí, Índia e Ceilão; é uma 

planta trepadeira glabra, de caule cilíndrico e vigoroso. Suas folhas são trilobadas, 

glandular-serradas e apresenta a face superior lustrosa. As brácteas são foliáceas, 

serradas, ovadas pectinadas ou quase laceradas. As flores apresentam as pétalas 

brancas e sépalas oblongas. Os filamentos da corona são de cor púrpura na base e 

branca no ápice. O androginóforo é bem desenvolvido, sendo o androceu constituído 

por 5 estames, com filetes livres e inseridos abaixo do ovário. Seus frutos são 

ovóides e apresentam casca verde antes da maturação, adquirindo a coloração 
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púrpura na medida em que amadurece. Seus frutos apresentam peso médio entre 

50 e 130 gramas, sendo que a ‘IAC paulista’ apresenta frutos com peso entre 100 a 

160 g. A casca exterior é dura, a polpa é doce e aromática, com maior teor de 

sólidos solúveis (Brix) quando comparado com o maracujá amarelo, sendo mais 

indicado para produção no Centro-Sul do País, devido ao clima ameno, que induz à 

produção de frutos adequados a um segmento diferenciado de mercado (LIMA; 

CUNHA, 2004; MELETTI, 2005). As sementes apresentam coloração preta, sendo 

de forma oval e achatada, com 5 a 6 mm de comprimento por 3 a 4 mm de largura; 

são de aspecto reticulado e quando secas apresentam-se recobertas por 

pontuações mais claras, e estão envolvidas por uma polpa sulcosa, amarela e muito 

aromática (MANICA, 1997). Além do aroma mais intenso, apresenta capacidade 

para produzir de 30 a 40 toneladas por hectare (MELETTI, 2005). 

 

2.3 Moléstias do maracujazeiro  

 

As moléstias e a consequente morte prematura de plantas constitui-se em um sério 

problema para a cultura do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa), 

responsável pela redução de área plantada e pelo caráter itinerante da cultura, 

segundo Oliveira e Ferreira (1991).  

As áreas cultivadas de maracujá vêm aumentando e consequentemente gerando 

maior produção, mas também se observam o surgimento de diversos problemas de 

ordem fitossanitária, especialmente as doenças causadas, por bactérias e fungos. 

Entre elas, tem merecido destaque não somente no Brasil, mas também em outras 

partes do mundo, a enfermidade denominada morte prematura, ou morte súbita, 

definhamento precoce, morte precoce ou morte repentina (NAKAMURA, 1987). 

A morte prematura está associada a fungos do solo, como Fusarium oxysporum f. 

passiflorae, Fusarium solani, Phytophthora spp. e a bactéria Xanthomonas 

axonopodis f. passiflorae. A doença geralmente ocorre em reboleiras, na maioria das 

vezes 4 a 5 plantas em uma única linha, com sintomatologia variável e cuja causa 

não foi ainda identificada com segurança (UFLA, 2004). 
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De acordo com Piza Júnior (1998), o maior problema fitossanitário da cultura do 

maracujazeiro é a morte prematura, pois a morte das plantas ocorre em plena idade 

produtiva e as tentativas de se identificar os possíveis agentes causais não têm sido 

eficazes. 

As regiões onde o maracujá-roxo é o mais cultivado são consideradas áreas para 

fins de melhoramento à resistência de podridão radicular (NAKASONE; PAULL, 

1999). Como objetivos gerais do melhoramento genético, Meletti e Bruckner et al. 

(2001) citam a qualidade dos frutos, a produtividade e a resistência à doenças. 

Antes da morte, a planta tem seu sistema radicular afetado com a entrada do 

patógeno, evoluindo para um apodrecimento na região do colo e, 

consequentemente, a decomposição do tronco pela destruição da casca e vasos 

liberianos. A translocação da seiva é interrompida, causando a murcha repentina, de 

forma que as plantas morrem, sendo que as folhas e frutos ficam retidos (SÃO 

JOSÉ, 1997). 

Desta forma, tem-se procurado estudar aspectos relativos à produção de mudas 

enxertadas, compatibilidade entre enxerto e portaenxerto e sobrevivência de plantas 

no campo, mas ainda é pequeno o número de espécies testadas e os resultados 

obtidos, necessitando de trabalhos envolvendo a fase de produção (HARTMANN et 

al., 1997). 

Alguns autores enfocam ampla variabilidade genética existente no gênero Passiflora 

(OLIVEIRA; FERREIRA, 1991; BRUCKNER et al., 1995; MELETTI; BRUCKNER, 

2001; MANICA et al., 2005; ALEXANDRE et al., 2009). 

Um dos mais importantes centros de diversidade de maracujá é o Brasil, portanto a 

caracterização e a exportação da variabilidade genética entre as espécies de 

Passiflora podem revelar materiais promissores para programas de melhoramento 

(OLIVEIRA; RUGGIERO, 2005). 
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2.4 Propagação de maracujazeiros 

 

O maracujazeiro pode ser propagado por sementes, estaquia e enxertia 

(RUGGIERO; CORREA, 1980). No entanto, sua propagação, em escala comercial, é 

realizada por via sexual, mas a elevada heterozigosidade existente determina alta 

variabilidade, decorrendo deste fato a falta de uniformidade dos pomares. Plantas-

matrizes com características desejáveis, como elevada produtividade e frutos com 

teores elevados de suco e de sólidos solúveis totais, podem ser propagadas através 

de estaquia e enxertia. Entretanto, deve-se levar em consideração que o 

maracujazeiro é uma planta auto-incompatível (BRUCKNER et al., 1995), e por isso, 

no caso da propagação vegetativa, faz-se necessária a utilização de material de 

várias plantas, para viabilizar a produção de frutos. 

No Brasil e em outros países normalmente se cultiva maracujazeiros existentes por 

meio de propagação seminífera ou via sexuada e por propagação vegetativa, por 

meio de estaquia, alporques e enxertia (OLIVEIRA, 2000).  

Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), a multiplicação em escala comercial é feita, 

no Brasil e em muitas partes do mundo, através de sementes. Muitos autores têm 

relatado que o poder germinativo das sementes do maracujazeiro não é superior a 

um ano, e o período de armazenamento das sementes influi efetivamente sobre a 

capacidade de emergência e vigor das mesmas, bem como o ambiente de 

conservação também afeta o poder germinativo das sementes. Conforme Lima e 

Trindade (2004), no Brasil os pomares comerciais são 100% estabelecidos por meio 

de mudas obtidas de sementes. 

 

2.4.1 Propagação seminífera 

 

A multiplicação por sementes é a maneira mais usual para o estabelecimento de 

plantações comerciais de maracujá, embora se saiba que esse método de 

propagação resulta em grande variabilidade genética na descendência (MELETTI, 

2000). 
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No Brasil, a propagação do maracujazeiro-amarelo é feita basicamente através de 

sementes, havendo segregação e existência de indivíduos diferentes (STENZEL; 

CARVALHO, 1992). 

Segundo Medina et al. (1980) e Manica (1981), um cuidado que se deve tomar é 

quanto à procedência das sementes. É muito importante que a aquisição das 

mesmas seja feita de empresas fornecedoras, que apresentem idoneidade quanto à 

qualidade genética do material. Nos casos em que os produtores desejam produzir 

suas próprias sementes, alguns cuidados deverão ser considerados durante a 

colheita dos frutos, tais como: 

• As plantas devem ser produtivas, de bom aspecto sanitário e de preferência 

de histórico conhecido; 

• Os frutos devem apresentar cor, tamanho, rendimento de polpa e 

porcentagem de açúcar compatíveis com as exigências do mercado; 

• Durante a seleção, a coleta dos frutos deve ser de plantas diferentes, com o 

objetivo de minimizar os problemas da auto-incompatibilidade (RUGGIERO et 

al., 1996). 

Segundo Souza et al. (1988), a semeadura pode ser feita em saquinhos plásticos de 

30 cm de comprimento por 9 cm de diâmetro e furados na parte inferior, colocando 

de 3 a 4 sementes por recipiente. 

A família Passifloreceae apresenta dois tipos de germinação: fanerocotiledonar e 

criptocotiledonar, sendo a germinação das sementes de Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg correspondente ao tipo fanerocotiledonar (DUKE, 1969). Beltrati e 

Paoli (2003) descrevem que na germinação fanerocotiledonar os cotilédones se 

libertam dos envoltórios da semente, ao passo que na criptocotiledonar, os 

cotilédones permanecem encerrados no interior dos envoltórios. Pela classificação 

de NG (1978), a germinação destas sementes é do tipo epigeal, em que os 

cotilédones são elevados acima da superfície do solo. Nesse caso, o caráter epígeo 

está associado ao fanerocotiledonar e, esses termos, para esta espécie são 

considerados equivalentes. A germinação epigeal também foi observada por Maciel 

et al. (1997b), sendo que a plântula emergente apresenta hipocótilo ereto em cuja 

extremidade encontram-se os dois cotilédones foliáceos opostos e o epicótilo não 



28 

 

  

visível macroscopicamente. As plântulas de Passiflora edulis Sims. podem ser 

enquadradas, quanto à morfologia, do tipo faneroepígea, pois apresentam 

cotilédones fotossintetizantes livres dos restos seminais, elevados acima da 

superfície do solo pelo hipocótilo. 

A germinação é descrita por Pereira e Andrade (1994) e Maciel et al. (1997a),  

inicialmente com a protusão da raiz primária através do envoltório duro, o 

episperma, abrindo uma linha de sutura longitudinalmente. A radícula apresenta-se 

com aproximadamente 5 mm de comprimento e o hipocótilo prolonga-se, formando 

uma curvatura em forma de gancho, até alcançar a posição vertical. Depois da 

emergência dos cotilédones, as plântulas passam a não mais depender de reservas 

da semente, pois os cotilédones funcionam como estruturas fotossintéticas. 

Muitas informações são conhecidas quanto à germinação de sementes do 

maracujazeiro, porém, é unânime a afirmativa de que o início e o término da 

germinação das sementes de Passifloráceas ocorrem de forma irregular, podendo, 

esse período, ser de dez dias a três meses, o que dificulta a formação das mudas, 

por não serem uniformes (AKAMINE et al., 1956; KUHNE, 1968; LUNA, 1984). 

As sementes ao serem removidas do fruto apresentam-se envoltas por um tecido 

mucilaginoso denominado arilo. Geralmente, a germinação é lenta e desuniforme, 

ocasionada por fatores de natureza variada, como: utilização de sementes obtidas 

de plantas não selecionadas (BATISTA; GOMES, 1981); presença de substâncias 

fitorreguladoras (PEREIRA; DIAS, 2000); sementes com tegumento impermeável 

(REIS, 2001; ALEXANDRE, 2002; DIAS et al., 2003); e presença de fungos 

associados às sementes, como a Alternaria, Cladosporium, Colletotricum e 

Fusarium. Segundo Torres et al. (2000), o agente causal da fusariose, o fungo 

Fusarium oxysporum passiflorae pode afetar a germinação, o vigor e a emergência 

das plântulas. Sementes infectadas por esse fungo dão origem a plântulas com 

sintomas de enfraquecimento e necrosamento nas raízes e as condições do 

ambiente também interferem significativamente na germinação das sementes, 

afetando a porcentagem de plântulas normais obtidas ao final do processo. 

Algumas espécies apresentam dormência em suas sementes. Essa dormência 

consiste em um mecanismo de sobrevivência, pois pode retardar a germinação, que 
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não ocorre quando as condições para o estabelecimento das plântulas são 

limitantes, além de permitir a distribuição das sementes germinadas ao longo do 

tempo, favorecendo sua sobrevivência (RAMOS et al., 2002).  

Com a domesticação das plantas, ocorre seleção contra a dormência das sementes 

que, na maioria das espécies cultivadas, apresentam germinação rápida e uniforme.  

A presença do arilo pode interferir negativamente na germinação das sementes de 

maracujá. Segundo São José e Nakagawa (1987), a remoção do arilo por meio de 

liquidificador ou por fermentação natural por 4 dias melhora a qualidade das 

sementes de maracujá-amarelo. Segundo Melo et al. (1997),  em sementes de 

Passiflora nitida, a remoção mecânica do arilo em liquidificador é mais eficiente para 

elevar a germinação do que a fermentação natural. Tsuboi e Nakagawa (1992) 

mostraram que as sementes de Passiflora edulis f. flavicarpa, quando submetidas à 

fermentação para a retirada do arilo, tiveram maior germinação em menor período 

de tempo, em relação àquelas providas de arilo. A retirada do arilo, além de 

promover maior germinação das sementes, possibilita melhor controle do Fusarium, 

patógeno transmitido pelas sementes (MANICA, 1981).  

Na tentativa de uniformizar a germinação, vários estudos vêm sendo realizados 

principalmente relacionados à remoção da mucilagem que envolve as sementes, 

propondo técnicas que não as danifiquem fisicamente. Entre os tratamentos já 

testados encontram-se: a fermentação seguida de secagem das sementes (SÃO 

JOSÉ; NAKAGAWA, 1987); a fermentação apenas (MELO et al., 1997; MELETTI; 

MAIA, 1999; SANTOS et al., 1999; CONEGLIAN et al., 2000; MELO et al., 2000a; 

ROSSETTO et al., 2000; CARDOSO et al., 2001); as lavagens sucessivas com água 

e atrito com tecido de algodão (ALMEIDA et al., 1988a); a fricção em peneira, lixa e 

abrasão com cal; e a imersão em ácido clorídrico (PEREIRA; DIAS, 2000). 

Lopes et al. (2007) descreveram a utilização de água corrente e quando necessário 

pano para remover o arilo das sementes de Passiflora edulis f. flavicarpa, sendo que 

aquelas com o arilo completamente removido apresentaram emergência de 84,5% e 

as com arilo 68,33%. 

Outras formas de remoção do arilo, como a abrasão com cal, fricção manual das 

sementes em peneira com o auxílio de cal e água corrente, fermentação por cinco 
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dias e imersão em HCl 37% diluído a 1:2, 1:4 e 1:6 por uma ou duas horas são 

descritas por Pereira e Dias (2000) alcançando resultados significativos.  

A fricção de sementes em areia também tem sido utilizada para a remoção do arilo. 

(VASCONCELLOS et al., 1998; ZUCARELLI et al., 2001; MARTINS et al., 2003). 

Para Martins et al. (2003), sementes submetidas à fricção em areia obtiveram maior 

germinação do que aquelas submetidas à fermentação. 

Apesar dos diversos relatos sobre os efeitos positivos da remoção do arilo na 

qualidade das sementes de maracujá, apenas a remoção da mucilagem, sem a 

aplicação de tratamento físico ao tegumento, não é suficiente para se obter valores 

máximos de germinação. 

A água tem papel fundamental na compreensão da biologia da semente, 

particularmente nos processos de desenvolvimento e germinação (VILLELA, 1998). 

Morley-Bunker (1974) menciona que algumas espécies de Passiflora spp. 

apresentam dormência em suas sementes, ocasionada pelo mecanismo de controle 

da entrada de água, devido à dureza do tegumento, necessitando de tratamento 

para sua superação.  

A hidratação de sementes maduras, secas e não dormentes estabelece o início do 

processo de germinação, possibilitando a reativação do sistema metabólico e a 

síntese de novos compostos (LABOURIAU, 1983). 

De acordo com Carvalho e Nakagawa (2000), por meio do fornecimento da água 

ocorre a reidratação dos tecidos e a consequente intensificação da respiração e de 

todas as outras atividades metabólicas, que culminam com o fornecimento de 

energia e nutrientes necessários para a retomada do crescimento do eixo 

embrionário. 

Ferreira (1998) descreve que em sementes de Passiflora giberti e Passiflora alata 

não há impedimento à absorção de água pelo tegumento. Martins et al. (2004) 

relatam que resultados similares foram observados nas espécies Passiflora edulis f. 

flavicarpa e Passiflora alata. Wagner Júnior et al. (2005) também relataram que altas 

porcentagens de germinação para sementes escarificadas e embebidas em água, 

por 12 horas, e não escarificadas e embebidas em água, por 24 horas, 
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apresentaram as maiores porcentagens de germinação, indicando a não ocorrência 

de dureza tegumentar. 

 

2.4.2 Propagação Vegetativa 

 

A propagação assexuada ou vegetativa baseia-se na capacidade de regeneração 

das partes da planta a partir de células somáticas, que dependem de duas 

características básicas: diferenciação e totipotência (SIMÃO, 1998). A reprodução 

vegetativa é de suma importância, pois garante a reprodução fiel de plantas que não 

se reproduzem por sementes, ou são estéreis. Uma das vantagens da propagação 

vegetativa é a multiplicação de plantas selecionadas e o estabelecimento de plantios 

clonais uniformes (OLIVEIRA; FERREIRA, 1991). 

A propagação vegetativa do maracujazeiro deve ser usada para se obter plantas 

resistentes a doenças de raízes, para que se mantenham as características da 

variedade, bem como para a produção de frutos mais precoces (OLIVEIRA, 2000). 

Em muitas regiões brasileiras, o cultivo está se tornando inviável por muitos fatores, 

entre eles as doenças que afetam o sistema radicular, as podridões de tronco e a 

morte prematura de plantas. 

Para tentar solucionar esse problema e também formar mudas de potencial 

produtivo, pode-se lançar mão da técnica de enxertia, utilizando espécies do gênero 

Passiflora como portaenxerto e material de plantas mais produtivas como cavaleiro. 

Segundo Lima e Trindade (2004), a enxertia é um processo de se unir duas plantas, 

o enxerto e o portaenxerto, que contribui com o sistema radicular, e o cavaleiro ou 

enxerto, que contribui com a copa e frutifica. 

Quanto aos tipos de enxertia mais recomendados, existem estudos evidenciando 

que os tipos borbulhia em “T” invertido e garfagem, tanto “inglês simples” como 

“fenda cheia” são os que apresentam melhores resultados (LEONEL; SAMPAIO, 

2007). 
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Alexandre et al. (2009) descreveram que a enxertia por garfagem em maracujá 

amarelo é viável, tanto para o tipo fenda cheia quanto para o inglês simples. Quando 

se usou garfos de plantas adultas, a garfagem por fenda cheia foi significativamente 

superior ao tipo inglês simples e quando se utilizou garfos de “seedlings”, o tipo 

inglês simples foi melhor que o de fenda cheia. Segundo esses autores, as mudas 

enxertadas desenvolveram-se menos do que de pé franco. 

Kimura (1994) recomenda a técnica da enxertia hipocotiledonar por apresentar 

excelente rendimento, por ser de metodologia simples e apresentar redução de 

tempo para a formação de mudas, quando comparada à enxertia em mudas 

desenvolvidas. 

No Brasil, a época mais adequada para a realização da garfagem é no início da 

brotação da primavera, embora se obtenham bons índices de pegamento quando a 

enxertia é realizada em outras épocas (RUGGIERO; OLIVEIRA, 1998). Menezes et 

al. (1994) observaram que o maior número de mortes dos enxertos ocorreu entre 30 

e 60 dias após a enxertia e o total vingamento dos enxertos estabiliza-se por volta 

de 60 dias após a enxertia. 

No Brasil, apesar de ser possível obter elevados índices de pegamento, a enxertia 

praticamente não é usada em escala comercial, por demandar maior trabalho e 

maior tempo gasto entre a semeadura e o plantio no campo, aumentando assim o 

custo de produção (RUGGIERO; OLIVEIRA, 1998).  

Ruggiero e Oliveira, (1998) descrevem ainda que não estão definidos 

experimentalmente os melhores portaenxertos para o maracujazeiro, havendo 

necessidades de estudos com o objetivo de se avaliar compatibilidade 

portaenxerto/enxerto, produtividade, qualidade dos frutos, custo de produção, 

longevidade e resistências às diversas doenças  
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4 CAPÍTULO 1 - EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS  DE 

MARACUJAZEIRO  PARA OBTENÇÃO DE PORTAENXERTOS 

 

RESUMO – Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a emergência e 

o crescimento inicial das plântulas de três espécies de maracujazeiro para obtenção 

de portaenxertos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), em 

Alegre-ES, no período de agosto de 2009 a janeiro de 2010. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 3, 

perfazendo seis tratamentos com quatro repetições de 25 sementes cada. Os 

tratamentos foram constituídos por sementes intactas e escarificadas das espécies: 

Passiflora edulis f. flavicarpa Deg., Passiflora alata Curtis e Passiflora edulis Sims. 

Com base nos resultados, concluiu-se que: a escarificação aumenta a emergência 

de plântulas das espécies Passiflora edulis f. flavicarpa e Passiflora alata; a 

porcentagem de emergência de plântulas P. edulis é similar entre sementes intactas 

e escarificadas; a semeadura das três espécies pode ser feita na mesma época para 

atingirem o diâmetro de enxertia; e as três espécies estudadas apresentam diâmetro 

médio do coleto com 2,0 ± 0,05 cm após 150 dias da semeadura. 

Palavras-Chave: Passiflora sp.. Emergência. Vigor. Enxertia. 

 

 

EMERGENCY AND INITIAL GROWTH OF SEEDLINGS OF PASSIO N FRUIT FOR 

OBTAINING GRAFTING 

 

ABSTRACT - This work aimed to evaluate the emergence and initi al 

development of three species passion fruit to obtai n plants suitable for 

grafting.  The experiment was carried out in a greenhouse at Centro de Ciências 

agrárias da universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), em Alegre-ES, 

from August 2009 to January, 2010. It was used a completely randomized design 

(CRD), in a 2 x 3 factorial design, with a combination of six treatment with four 

replications of 25 seeds for each treatment. The treatments were constituted of intact 

and scarified seeds of the species: Passiflora edulis f. flavicarpa Deg., Passiflora 
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alata Curtis e Passiflora edulis Sims. Based on the results, the followings conclusions 

were drawn: the scarification increases the emergencies of the species; Passiflora 

edulis f. flavicarpa and Passiflora alata; the emergence of Passiflora edulis is 

indifferent to intact and scarified seed. The sowing of all species can be made at the 

same time to reach the diameter of grafting; all three studied species have an 

average diameter of stean neck with 2.0 ± 0.05 after 150 days from sowing. 

 

Key words : Passiflora sp. Emergence. Vigor. Grafting. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O maracujá, um dos primeiros frutos que os descobridores descreveram nas 

Américas, tem denominação indígena de origem Tupi e significa "alimento em forma 

de cuia"; planta trepadeira, de caule lenhoso na base e herbáceo no ápice 

(MELETTI, 2000).  

A obtenção de mudas de maracujazeiro pode ser pelo processo de propagação 

sexuada ou assexuada, entretanto, para plantios comerciais normalmente a muda é 

obtida pela via seminífera, e a germinação é baixa e desuniforme (FERREIRA et. al., 

2005; ALEXANDRE et al., 2009). É necessário que as espécies do gênero Passiflora 

apresentem facilidade de propagação, principalmente nos aspectos relacionados à 

germinação e crescimento das plantas no viveiro. As sementes apresentam 

germinação lenta e demorada, devido à dureza tegumentar, caracterizada pela 

presença de lignina, suberina e outras substâncias no tegumento, causando o 

fenômeno da dormência, dificultando a embebição (MORLEY-BUNKER, 1974; 

MACIEL et al., 1997; MELETTI, 2002). Muitas espécies apresentam as sementes 

semipermeáveis, o que permite a pronta captação de água, entretanto, possui em 

sua constituição inibidores de germinação (ELLIS et al., 1985). Além disso, as 

sementes perdem rapidamente a viabilidade, e apresentam tendência a originar 

plântulas frágeis (OLIVEIRA; RUGGIERO, 2005).  

Alguns fatores podem interferir na emergência de plântulas e no desenvolvimento 

pós-seminal, como fatores de estrutura, aeração, capacidade de retenção de água, 

grau de infestação de patógenos, entre outros (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). As 

espécies P. giberti, P. cincinnata e P. edulis f. flavicarpa apresentam grande 

variabilidade quanto à porcentagem de plântulas normais, uniformidade e velocidade 

de germinação, fato este que influencia no manejo das mudas na fase de viveiro 

(VASCONCELLOS et al., 2005). Com relação aos diversos substratos utilizados no 

crescimento de mudas de maracujazeiro, os mais recomendados foram aqueles 

livres de patógenos, ricos em nutrientes essenciais, com pH, textura e estrutura 

adequados (SILVA et al., 2001), e entre estas características, a presença de 

patógenos pode interferir mais acentuadamente no processo germinativo das 

sementes. São José e Nakagawa (1987) observaram que a presença do arilo nas 
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sementes contribuiu para reduzir a porcentagem de germinação das sementes do 

maracujazeiro. Assim, com o objetivo de proporcionar uma uniformidade na 

germinação, outros autores também estudaram métodos de remoção da mucilagem 

e tratamentos físicos nas sementes do maracujá (ALMEIDA et al., 1988; MELETTI; 

MAIA, 1999; SANTOS et al., 1999;  PEREIRA; DIAS, 2000; CARDOSO et al., 2001; 

ALEXANDRE et al., 2004b; MARTINS et al., 2004; WAGNER JÚNIOR et al., 2005; 

ALEXANDRE et al., 2009).  

A propagação vegetativa é importante no melhoramento de fruteiras, abreviando o 

tempo gasto no processo. Entre os vários métodos de propagação vegetativa, a 

estaquia e a enxertia são os mais usados. Diversos autores realizam pesquisas com 

enxertia de Passiflora edulis f. flavicarpa sobre outras espécies, e entre os aspectos 

a considerar estão a compatibilidade entre as partes, bem como o diâmetro do 

portaenxerto e do enxerto, método utilizado principalmente com a finalidade de 

propagar genótipos selecionados, que além de reduzir o período juvenil e o porte e, 

no caso da enxertia, promover adaptação a solos específicos ou resistência a 

doenças, mediante a utilização de portaenxertos que apresentem resistência a 

fatores abióticos adversos ou adaptados a condições específicas do solo 

(BRUCKNER et al., 2005).  

A viabilidade comercial dessa prática depende de que as plantas tenham 

crescimento uniforme e sejam vigorosas, atingindo o ponto de enxertia num período 

de tempo curto (VASCONCELLOS et al., 2005). Com relação à produção, Braga et 

al. (2004) não encontraram diferenças significativas de produtividade entre os três 

sistemas de propagação (seminífera, estaquia e enxertia). Os autores inferiram que 

por ser uma espécie alógama, o maracujazeiro-amarelo (P. edulis f. flavicarpa) 

apresenta alto grau de heterozigose, resultando em ampla segregação nas suas 

descendências, com indivíduos com as mais diferentes características fenotípicas. 

Nesse sentido, a enxertia, embora possível, não é utilizada devido à inexistência de 

portaenxertos tolerantes ou resistentes a patógenos de solo, compatíveis com as 

variedades de copa e com alta produtividade (OLIVEIRA; RUGIERO, 2005).  

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a emergência e o 

crescimento inicial das plântulas de três espécies de maracujazeiro (P. edulis f. 
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flavicarpa Deg, Passiflora alata Curtis e Passiflora edulis Sims) para obtenção de 

portaenxertos.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

  

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e em casa de 

vegetação do Departamento de Produção Vegetal do Centro de Ciências Agrárias 

de Universidade Federal do Espírito Santo em Alegre (ES), durante o período de 

setembro de 2009 a janeiro de 2010. A região fica localizada entre os paralelos 

20o45’48’’ de latitude sul e 41o31’57’’ de longitude oeste de Greenwich, 

apresentando uma altitude de cerca de 250 metros. O clima predominante é quente 

e úmido no verão com inverno seco, e com uma precipitação anual média de 1200 

mm. A temperatura média anual oscila em torno de 23 oC (ESPÍRITO SANTO, 

1994). 

Foram utilizadas sementes manualmente extraídas de frutos coletados, em 

diferentes pontos da região sul capixaba, sendo o Passiflora edulis f. flavicarpa 

Degener no entorno do Caparaó capixaba no município de Ibitirama-ES e na área 

experimental do Centro de Ciências Agrárias - Alegre-ES, o Passiflora alata Curtis, 

no sítio Palmital no município de Alegre, e o Passiflora edulis Sims, no Sítio 

Assentamento Santa Fé, no município de Apiacá-ES.  

Após a coleta, os frutos foram conduzidos ao Laboratório, as sementes foram 

extraídas com a mucilagem. Para a separação das sementes e da mucilagem foi 

utilizada uma peneira de malha fina, friccionando as sementes com cal virgem a 

10% por 10 minutos para remoção do arilo. Posteriormente, as sementes foram 

lavadas em água corrente e dispostas em folhas de papel toalha à sombra e 

mantidas por três dias para secagem.  

Para avaliação do potencial fisiológico das sementes, foram utilizadas sementes 

intactas e sementes escarificadas com lixa d’água n° 120, que foram semeadas em 

caixas de poliestireno, contendo Plantmax® como substrato, mantidos em casa de 

vegetação sob irrigação itermintente. Foram avaliados: a emergência, o vigor pelo 

índice de velocidade de emergência de plântulas, o tempo médio de emergência e o 

desenvolvimento até a fase ideal para a realização da enxertia, além da 

determinação do grau de umidade inicialmente. 
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Grau de umidade : foi determinado utilizando-se duas subamostras de 20 sementes, 

que foram pesadas em balança com precisão de 0,0001 g, em seguida colocadas 

em estufa a 105 ± 3 ºC, por 24 horas, de acordo com as Regras para Análise de 

Sementes - RAS (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em porcentagem 

média de umidade (base úmida). 

Emergência de plântulas : o teste foi conduzido em casa de vegetação com sistema 

de irrigação por nebulização intermitente. A semeadura foi feita a uma profundidade 

de aproximadamente 0,3 cm, em tubetes mantidos em bandejas de poliestireno, 

contendo como substrato o Plantmax® hortaliça, utilizando-se 100 sementes 

distribuídas em quatro repetições de vinte e cinco sementes. Os resultados foram 

expressos em porcentagem média de plântulas emergidas aos 28 dias após a 

semeadura. 

Índice de velocidade de emergência  (IVE): foi conduzido concomitante com o teste 

de emergência, computando-se diariamente o número de sementes que se 

apresentou emersa com altura ≥ 2 mm, sempre no mesmo horário durante o teste. 

Calculou-se o índice de velocidade de emergência pelo somatório do número de 

sementes germinadas (G1, G2, G3..., Gn) a cada dia, dividido pelo número de dias 

decorridos (N1, N2, N3..., Nn) entre a semeadura e a germinação, de acordo com a 

fórmula de Maguire (1962), onde: IVE = índice de velocidade de emergência de 

plântulas; G = número de sementes emersas; e N = número de dias transcorridos da 

semeadura à última contagem.  

Tempo médio de emergência : calculado utilizando-se a fórmula proposta por 

Labouriau (1983):        

 

onde:  TME = tempo médio de emergência;  ni = número de sementes germinadas 

(emersas) num intervalo de tempo;  n = número total de sementes emergidas; e  ti = 

dias de germinação. 
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Frequência relativa de emergência : foi calculada a partir dos dados de emergência 

diária, em função do tempo de incubação: fr = ni/Σni, onde ni = nº de sementes 

germinadas por dia e Σni = número total de sementes germinadas (LABOURIAU; 

VALADARES, 1976). 

Diâmetro do coleto : avaliado após 150 dias da semeadura, tomadas as medidas 

com o auxílio de um paquímetro digital. O resultado foi expresso em mm. 

Altura de planta : avaliada após 150 dias da semeadura, com o auxílio de uma 

régua milimetrada, mediante a tomada da medida entre o colo e a folha de maior 

comprimento. O resultado foi expresso em mm. 

Comprimento de raiz : foi avaliado aos 150 dias após a semeadura, medindo-se as 

plântulas normais da extremidade da raiz à sua base, com o auxilio de uma régua 

milimetrada. O resultado foi expresso em mm. 

Procedimento estatístico : adotou-se o delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) com quatro repetições de 25 sementes. Os dados  coletados foram 

submetidos ao teste de normalidade e homogeneidade, indicando a não 

necessidade de transformação, à exceção dos valores para tempo médio de 

emergência, cujos dados foram transformados para 5,0+X . A análise de variância 

foi feita em delineamento fatorial 2 x 3 (2 tratamentos das sementes x 3 espécies) e 

processadas no programa estatístico SAEG (1992).  As médias dos resultados foram 

comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

  

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grau de umidade das sementes após a coleta, a extração da mucilagem e a 

secagem à sombra revelaram valores de 16%. As sementes com tegumento intacto 

da espécie P. edulis é a que resultou no maior valor de emergência das plântulas 

(65%), seguida das espécies P. edulis f. flavicarpa (48%) e P. alata (10%) (Tabela 

1).  

Valores baixos de emergência, como estes encontrados para a espécie P. edulis f. 

flavicarpa, podem ser explicados pelos resultados obtidos por Alexandre et al. 

(2004b), que, similarmente verificaram uma grande variação nessa característica 

entre genótipos (0 a 85%), sugerindo que as causas possam estar relacionadas à 

constituição genética das plantas já que são aparentadas.  

A diversidade genética entre progênies de P. edulis f. flavicarpa com base em 

características das sementes, pôde mostrar que os caracteres que mais contribuíram 

para a dureza tegumentar foram: a porcentagem de emergência, o número de folhas 

e o índice de velocidade de emergência das plântulas (NEGREIROS et al., 2008). 

Por outro lado, Araújo et al. (2009) verificaram que o controle do progenitor 

masculino não contribuiu para a melhoria da qualidade das sementes de P. edulis. 

 

Tabela 1 -  Emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo 
médio de emergência (TME) de plântulas de maracujazeiros Passiflora edulis f. 
flavicarpa, Passiflora alata e Passiflora edulis oriundas de sementes submetidas a 
tratamento físico no tegumento, CCA-UFES, Alegre-ES, 2011 

 

Características 

 

Tegumento 

Espécies 

P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

 

E (%) 

Intacto 48 Bb 10 Cb 65 Aa 

Escarificado 92 Aa 65 Ba 63 Ba 

 

IVE 

Intacto 1,36 Aa 0,83 Bb 1,22 Aa 

Escarificado 1,37 Aa 1,14 Aa 1,14 Aa 

 

TME (dias) 

Intacto 19,75Aa 17,77Aa 19,35Aa 

Escarificado 20,42Aa 21,20Aa 19,72Aa 

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, em 5% de probabilidade.   
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As sementes foram submetidas à escarificação mecânica do tegumento e apenas as 

espécies P. edulis f. flavicarpa (92%) e P. alata (65%) apresentam os valores de 

emergência aumentados de 44 e 55%, respectivamente (Tabela 1). Alexandre et al. 

(2004a) também observaram aumento menor (27%), mas significativo na 

porcentagem de emergência das plântulas quando as sementes foram escarificadas 

(67%) para as intactas (40%).  

Isso sugere a eficiência do uso de tratamentos físicos no tegumento das sementes 

para a superação da dormência tegumentar dessas espécies. Entretanto, para a 

espécie P. edulis, a escarificação mecânica não apresenta efeito significativo na 

emergência das plântulas (Tabela 1). Tsuboi e Nakagawa (1992) já haviam 

observado que a escarificação com lixa é fundamental para a fase inicial da 

germinação das sementes de P. edulis f. flavicarpa tendo reflexo na porcentagem de 

emergência das plântulas.  

Sementes de Passifloráceas apresentam dureza tegumentar, caracterizada pela 

presença de lignina, suberina e outras substâncias no tegumento, o que acarreta em 

dificuldades na embebição durante a germinação, tornando esse processo lento e 

demorado (MORLEY-BUNKER, 1974; MACIEL et al., 1997). Dessa forma, 

tratamentos específicos aplicados ao tegumento das sementes podem reduzir o 

tempo necessário para a germinação e consequentemente reduzir o tempo para a 

emergência das plântulas (ALEXANDRE et al., 2009). Morley-Bunker (1974) já 

recomendava o uso de processos mecânicos para a remoção da dureza tegumentar 

e a melhoria das condições ambientais para promover germinação rápida e 

uniforme.   

As sementes com tegumento escarificado das espécies P. edulis f. flavicarpa e P. 

edulis não apresentam diferenças significativas nos índices de velocidade e no 

tempo médio de emergência das plântulas (Tabela 1 e Figura 1). Para a espécie P. 

alata, a escarificação aumenta significativamente o índice de velocidade de 

emergência, embora não tenha havido diferença no tempo médio de emergência. 

Quanto menor o valor obtido para a velocidade de emergência, maior o vigor das 

sementes, pois a mesma estima a velocidade através do número médio de dias 

necessários para germinar (NAKAGAWA, 1994).  Entretanto, a frequência relativa de 
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germinação (Figura 1) sugere grande variação no processo germinativo entre as 

espécies, independente do tratamento da semente. 

Verifica-se que há início da emergência no 13º dia, em todos os tratamentos, no 

entanto com polimodalidade na distribuição da frequência de emergência, com 

vários picos, distribuídos no tempo de incubação, sugerindo heterogeneidade 

fisiológica das sementes de Passiflora, em função da espécie e do tratamento físico 

na semente, característica importante para sobrevivência das sementes sob 

condições de campo.  

Todas as espécies estudadas, independente do tratamento físico da semente, 

apresentam tempo médio de emergência entre 19 e 21 dias, à exceção do P. alata 

que é de 17,77 dias, entretanto, com baixa porcentagem de emergência. A 

irregularidade observada com a distribuição da germinação no tempo é uma 

característica associada ao fenômeno da dormência, conforme já constatado por 

vários autores (ALEXANDRE et al., 2004a; LOPES et al., 2007). 
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Figura 1 -  Distribuição da frequência relativa de emergência de sementes intactas e 
escarificadas de Passiflora edulis f. flavicarpa, Passiflora alata e Passiflora edulis. 
CCA-UFES, Alegre-ES, 2011. (NS = número total de sementes germinadas e TM = 
tempo médio de emergência). 
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Considerando-se as três espécies estudadas para trabalhos com enxertia, 

independentemente da velocidade de emergência, ao final de 150 dias da instalação 

do experimento as plântulas não apresentaram diferença estatística quanto ao 

diâmetro do coleto, altura e comprimento de raiz (Tabela 2). Isso significa que, 

principalmente para a característica diâmetro do coleto nessas espécies estudadas, 

não há uma preocupação em fazer a semeadura antecipada para aquelas que 

apresentam menores valores de índice de velocidade de emergência (IVE) ou 

decaptação do ápice, com a quebra de dominância apical e subsequente eliminação 

de brotações laterais das plântulas para retardar o crescimento naquelas com 

maiores valores de velocidade de emergência. 

 

Tabela 2 - Diâmetro do coleto (DC), altura de plantas (AP) e comprimento de raiz 
(CR) de plântulas de Passiflora edulis f. flavicarpa, Passiflora alata e Passiflora 
edulis cultivadas em casa de vegetação, dados em mm, após 150 dias. CCA-UFES, 
Alegre-ES, 2011 

 

Espécies 

Características avaliadas (mm) 

DC AP CR 

P. edulis f. flavicarpa 1.94 a 224,5 a 189,8 a 

P. alata 2.02 a 236,6 a 190,7 a 

P. edulis 2.18 a 258,2 a 182,2 a 

Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em 5% de probabilidade. 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

A escarificação aumenta a emergências de plântulas das espécies Passiflora edulis 

f. flavicarpa e Passiflora alata. 

A porcentagem de emergência de plântulas P. edulis é similar entre sementes 

intactas e escarificadas. 

A semeadura das três espécies pode ser feita na mesma época para atingirem o 

diâmetro de enxertia. 

As três espécies apresentam diâmetro médio do coleto com 2,0 ± 0,05 mm após 150 

dias da semeadura. 
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5 CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DE MINIENXERTIA EM MARAC UJAZEIROS  

 

RESUMO – O trabalho teve por objetivo avaliar a metodologia de enxertia pela 

modalidade garfagem no topo hipocotiledonar em fenda cheia, utilizando 

miniestacas adultas de segmentos apicais de P. edulis f. flavicarpa, P. edulis, P. 

alata, P. mucronata e P. foetida e segmentos internodais de P. mucronata. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação equipada com sistema de 

irrigação com nebulização intermitente, do Centro Universitário Norte do Espírito 

Santo (CEUNES), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A metodologia 

empregada é uma nova opção de enxertia para essas espécies do gênero 

Passiflora. 

Palavras-chave:  Passifloras spp.. Propagação. Garfagem. 

 

METHODOLOGY OF MINIGRAFTING ON PASSION FRUITS 

 

ABSTRACT –  The work had for objective to evaluate the graft methodology for the 

modality grafting in the top hypocotiledonary in full rift, using adult minicuttings of 

segments apicals of P. edulis f. flavicarpa, P. edulis, P. alata, P. mucronata and P. 

foetida and segments internodes of P. mucronata. The experiment was conducted in 

a greenhouse equipped with irrigation with intermittent mist, Centro Universitário 

Norte do Espírito Santo (CEUNES) and Centro de Ciências Agrárias (CCA-UFES) da 

Universidade Federal do Espírito Santo. The used methodology is a new grafting 

option for those species of the genus Passiflora.
 

Key words:  Passifloras spp.. Propagation. Grafting. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros trabalhos de enxertia já foram executados com o gênero Passiflora, entre 

eles aqueles pela modalidade hipocotiledonar (CAVICHIOLI et al., 2009; NOGUEIRA 

FILHO et al., 2010a, b, c, d); garfagem em fenda cheia (CORRÊA, 1978; GRECH; 

RIJKENBERG, 1991; MALDONADO, 1991; STENZEL; CARVALHO, 1992; 

MENEZES et al., 1994; SILVA et al., 2005; LENZA et al., 2009a, b); CORRÊA et al., 

2010; PIRES et al., 2009), inglesa simples (SILVA et al., 2005) e garfagem em fenda 

lateral (CHAVES et al., 2004). 

A recomendação da enxertia para o gênero Passiflora é que muitos garfos sejam 

retirados de diferentes plantas e não muitos garfos de poucas plantas matrizes para 

evitar a endogamia, que pode levar à perda de vigor das plantas após algumas 

gerações (ALEXANDRE et al., 2009), bem ainda diminuir a incompatibilidade no 

processo de fertilização dupla após a polinização. Além disso, os garfos devem ser 

provenientes de plantas previamente selecionadas, vigorosas, produtivas, precoces, 

resistentes a pragas e a doenças, originárias de frutos grandes, maduros com 

grande porcentagem de suco e boa qualidade com bons hábitos de crescimento, 

resistentes a pragas e doenças, originárias de frutos grandes, maduros e com 

grande porcentagem de suco e boa qualidade (GONZALES et al., 1995; MELETTI; 

BRUCKNER, 2001; LIMA;TRINDADE, 2002). 

Uma metodologia inovadora criada por Ribeiro (2006) foi a microenxertia ex vitro. A 

metodologia de enxertia empregada nesse trabalho foi a inserção de um ápice 

caulinar da espécie P. edulis f. flavicarpa, no epicótilo, por meio da incisão em forma 

de janela na proximidade da região apical de uma plântula da mesma espécie 

(RIBEIRO et al., 2008). 

Segundo a metodologia de microenxertia ex vitro descrita por Ribeiro et al. (2008), 

Pereira et al. (2009) obtiveram valores de pegamento das combinações  P. edulis f. 

flavicarpa x  P. edulis f. flavicarpa, P. edulis f. flavicarpa x P. cincinnata, P. edulis f. 

flavicarpa x P. alata, P. edulis f. flavicarpa x P. setacea, de 30,3; 10; 1,6 e 0%.  

Novas tecnologias estão surgindo e, portanto, o objetivo deste trabalho é a de 

divulgar uma nova metodologia de enxertia pela modalidade garfagem no topo 
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hipocotiledonar em fenda cheia, utilizando miniestacas de plantas adultas de 

segmentos apicais de P. edulis f. flavicarpa, P. edulis, P. alata, P. mucronata e P. 

foetida e de segmentos internodais de P. mucronata. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na casa de vegetação pertencente ao Departamento 

Ciências Agrárias e Biológicas, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

(CEUNES) pertencente à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Os 

enxertos foram coletados de plantas matrizes das coleções do CEUNES/UFES. 

A emergência das plântulas de Passiflora edulis f. flavicarpa utilizadas como 

portaenxertos iniciou-se após 5 dias da montagem do ensaio, e atingiram o tamanho 

ideal para a enxertia (comprimento: 8 cm e diâmetro: 2,5 mm) com o primeiro par de 

folhas verdadeiras totalmente expandidas aos 30 dias da semeadura. 

O método de enxertia utilizado foi o de garfagem no topo hipocotiledonar em fenda 

cheia. Neste estudo, utilizou-se, como enxerto, miniestacas apicais de Passiflora 

edulis f. flavicarpa, Passiflora alata, Passiflora mucronata e P. foetida e de 

segmentos internodais de Passiflora mucronata. 

Essa modalidade de enxertia consiste em inserir um minisegmento de ramo (garfo) 

de comprimento e diâmetro compatível com o do portaenxerto coletado de várias 

plantas matrizes, em uma fenda por meio de um corte longitudinal no centro da 

superfície podada, preparada no topo do portaenxerto de origem seminífera. 

Feita a decapitação do portaenxerto e a incisão vertical, inseriu-se o garfo, com 

valores de diâmetro muito semelhantes ao do portaenxerto, contendo duas a três 

gemas. Na base desses garfos, fez-se uma cunha longa, em forma de bisel duplo. 

Introduziu-se a cunha do garfo na fenda do portaenxerto, tomando-se o cuidado de 

colocar os tecidos de ambos em perfeito e estreito contato, em pelo menos um dos 

lados. 

Na região da enxertia, utilizou-se fita Micropore® (2 cm de largura), para unir o 

enxerto ao portaenxerto. Após a enxertia, os enxertos foram cobertos com sacos 

plásticos transparentes, de forma a constituir uma câmara úmida. 
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5.2.1 Modalidade de garfagem no topo hipocotiledona r em fenda cheia - 

Obtenção e preparo dos portaenxertos ( P. edulis f. flavicarpa)   

 

A obtenção dos portaenxertos foi mediante o semeio de uma única semente do 

maracujazeiro (P. edulis f. flavicarpa), em orifício de 0,5 cm de diâmetro por 1,0 cm 

de profundidade para uniformizar a profundidade, executado mediante uso de um 

perfurador de substrato (Figura 2A), por célula das bandejas de isopor, contendo 

como substrato o produto comercial Plantmax® (Figura 2a). Este substrato foi 

irrigado antes mesmo da semeadura, e após, mediante sistema de nebulização 

intermitente com controlador automático.  

As plântulas iniciaram a emergência após cinco dias da montagem do ensaio. As 

sementes foram mantidas em casa de vegetação com sistema de irrigação com 

nebulização intermitente, para a obtenção dos portaenxertos com o primeiro par de 

folhas verdadeiras totalmente expandidas aos 30 dias da semeadura, com 

comprimento de 8 cm e diâmetro de 2,5 mm (Figura 2b). Os portaenxertos ao 

atingirem tais dimensões foram decapitados, por meio de uma lâmina de aço, abaixo 

das folhas cotiledonares, a 5 cm da superfície do solo (Figura 2c). Após a 

decapitação (Figura 2d) sofreram uma incisão longitudinal de 1 cm no centro da 

superfície podada (Figura 2e-f). 

 
Figura 2 -  Garfagem no topo hipocotiledonar em fenda cheia e preparação do 
portaenxerto. Esquema do perfurador (A) de substrato para confecção de orifício 
utilizado na semeadura das sementes de maracujazeiros. Vista aérea de porta-
exnertos (P. edulis f. flavicarpa) em bandejas de isopor (a); portaenxertos 
visualizados frontalmente (b); decapitação do portaenxerto abaixo das folhas 
cotiledonares (c); portaenxerto decapitado (d); e realização da incisão do 
portaenxerto (e, f).  

a b c 

d e 
f 
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5.2.2 Tipos de enxerto 

 

 

5.2.2.1 P. edulis (enxerto) x P. edulis f. flavicarpa (portaenxerto) 

 

Miniestacas apicais de plantas adultas do maracujazeiro P. edulis no campo foram 

retiradas por meio de um corte utilizando uma lâmina de aço (Figura 3a). Cada 

miniestaca retirada foi transferida para caixas de isopor contendo água destilada e 

imersas com o objetivo de manter o tecido hidratado, para manter a qualidade do 

enxerto. Com um número suficiente de enxertos coletados, estes foram 

transportados imediatamente para o local de enxertia.  

Os enxertos foram submetidos a uma limpeza para a remoção de folhas e gavinhas. 

Em seguida, também foi feita uma incisão na base do garfo, em forma de cunha 

(bisel duplo) de 2 cm de comprimento (Figura 3b). Introduziu-se a cunha do garfo na 

fenda do portaenxerto, tomando-se o cuidado de colocar os tecidos de ambos em 

perfeito contato, em pelo menos um dos lados (Figura 3c). Depois da justaposição 

dos biontes, na região de enxertia, fez um amarrio, utilizando-se fita Micropore® (2 

cm de largura), para unir o enxerto ao portaenxerto (Figura 3d). Após a enxertia, os 

enxertos foram cobertos com sacos plásticos transparentes, que foram presos ao 

substrato por meio de um clips, de forma a constituir uma câmara úmida (Figura 3e). 

Transcorridos 45 dias da enxertia retirou-se a fita Micropore®, para a visualização do 

pegamento do enxerto com a conexão bem estabelecida entre enxerto (P. edulis) e 

portaenxerto (P. edulis f. flavicarpa) (Figura 3f-g). 
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a b c d 

e f g
m 

P. edulis 
(ENXERTO) 

P. edulis f. 
flavicarpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3 -  Garfagem no topo hipocotiledonar em fenda cheia, preparação e inserção 
do garfo. Garfo coletado no extremo distal dos ramos de plantas adultas de P. edulis 
(a), duplo bisel realizado no garfo (b) justaposição dos biontes (c, seta); ligadura-
atadura (d); colocação do saquinho plástico (e); e detalhe do pegamento do enxerto 
com a conexão bem estabelecida entre o enxerto (P. edulis) e o portaenxerto (P. 
edulis f. flavicarpa) (f, g).  
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5.2.2.2 P. edulis f. flavicarpa (enxerto) x P. edulis f. flavicarpa (portaenxerto); P. 

alata (enxerto) x P. edulis f. flavicarpa (portaenxerto); P. mucronata (enxerto) x 

P. edulis f. flavicarpa (portaenxerto) e P. foetida (enxerto) x P. edulis f. 

flavicarpa (portaenxerto). 

  

 

A descrição é a mesma apresentada no item 5.2.2.1, portanto, procurou-se mostrar 

apenas as imagens do pegamento dos enxertos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Detalhes do pegamento da interação enxerto x portaenxerto: P. edulis f. 
flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa (a); P. alata x P. edulis f. flavicarpa (b); P. 
mucronata x P. edulis f. flavicarpa (c); e P. foetida x P. edulis f. flavicarpa (d, e). 
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5.3 CONCLUSÕES 

 

A metodologia empregada é uma nova opção de enxertia para essas espécies do 

gênero Passiflora. 

A utilização de ápices de ramos das espécies estudadas é uma opção menos 

destrutiva às plantas. 
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6 CAPÍTULO 3 - DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE MINIES TACAS APICAIS 

DE MARACUJAZEIROS ENXERTADAS POR GARFAGEM NO TOPO 

HIPOCOTILEDONAR EM FENDA CHEIA. 

 

 

RESUMO – Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento de plantas de 

miniestacas apicais de maracujazeiros enxertadas por garfagem no topo 

hipocotiledonar em fenda cheia, utilizando-se miniestacas adultas de segmentos 

apicais de Passiflora edulis f. flavicarpa Deg., Passiflora alata Curtis e Passiflora 

edulis Sims. Foram utilizadas sementes intactas e escarificadas, semeadas em 

tubetes em casa de vegetação com nebulização intermitente e coberta com tela de 

poliolefina preta, com 50% de sombreamento, para obtenção dos portaenxertos. A 

enxertia foi feita inserindo-se um minissegmento de ramo (garfo) de comprimento e 

diâmetro compatíveis com os dos portaenxertos, contendo de duas a três gemas, 

em uma fenda feita por meio de um corte longitudinal no centro da superfície 

decapitada, preparada no topo do portaenxerto. Foram avaliados semanalmente e 

após 60 dias da enxertia: a sobrevivência dos enxertos, a altura dos enxertos, o 

número de folhas, o volume de raiz, as massas fresca da raiz e da parte aérea; e as 

massas seca da raiz e da parte aérea. A enxertia feita com miniestacas de plantas 

de Passiflora edulis f. flavicarpa e de Passiflora edulis sobre elas mesmas, mostram-

-se mais vigorosas do que os demais enxertos. 

Palavras-chave:  Passifloras spp.. Propagação. Garfagem. 

 

 

DEVELOPMENT OF PLANTS OF CUTTINGS GRAFTED PASSION F RUIT APEX 

OF THE TOP BY HYPOCOTYL GRAFTING CLEFT. 

 

 

ABSTRACT –  The objective of this study was to evaluate the development of apical 

cuttings of plants of passionfruit on top grafted grafting in cleft hypocotyls, using 

cuttings from adult apical segments of Passiflora edulis f. flavicarpa Deg., Passiflora 

alata Curtis and Passiflora edulis Sims. Seeds intact and scarified and sown in 
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plastic pots in a greenhouse with intermittent mist and covered with black polyolefin 

fabric, with 50% shading to obtain the rootstocks. The grafting was performed by 

inserting a mini-segment branch (fork) length and diameter compatible with those of 

rootstocks, containing two to three gems in a slit made through a slit in the center of 

the surface decapitated, prepared on top of the rootstock. Were evaluated weekly 

and after 60 days of graft survival of grafts, graft height, leaf number, root volume, 

fresh root and shoot and root dry mass and shoot. The grafting done with mini plant 

cuttings of Passiflora edulis f. flavicarpa and Passiflora edulis upon themselves, were 

more vigorous than the other grafts. 

 

Key words:  Passiflora spp.. Propagation. Grafting. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

O maracujazeiro é originário da América Tropical e possui mais de 150 espécies 

nativas do Brasil. Alexandre et al. (2009) relatam que o maracujazeiro é uma planta 

dicotiledônea de clima tropical e sub-tropical pertencente à família Passifloraceae, 

gênero Passiflora o qual é constituído de 630 espécies. O gênero Passiflora é um 

gênero predominantemente tropical que inclui plantas conhecidas popularmente 

como maracujá (do tupi maracú-yá, "fruto daquilo que se bebe") ou mara-

cuiá ("comida preparada em cuia"). 

 A denominação do gênero Passiflora, ou flor da paixão, tem origem religiosa devido 

a semelhança da flor com o símbolos da Paixão de Jesus Cristo (OLIVEIRA, 1980). 

Algumas espécies desse gênero possuem grande potencial de utilização no 

mercado de frutas frescas e de suco concentrado. 

A cultura do maracujazeiro no Brasil expandiu-se em ritmo acelerado, na última 

década, rendendo divisas ao País, especialmente pela exportação de suco. Entre os 

diversos problemas enfrentados pelos fruticultores que cultivam esta passiflorácea, 

destaca-se a propagação. Em muitos países, e também no Brasil, a multiplicação 

em escala comercial é feita através de sementes, apesar de poder ser realizada 

através de enxertia e estaquia (RONCATTO et al., 2004).  

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá (Passiflora spp.). Em 2008, 

apresentou uma produção de 684 mil toneladas, com área de aproximadamente 49 

mil hectares, destacando-se o Estado da Bahia como o principal produtor, com 275 

mil toneladas, em 20 mil hectares. Em seguida, Ceará, com 112 mil, em 5 mil 

hectares; Espírito Santo, com 66 mil toneladas, em 2,5 mil hectares; Sergipe, com 

44 mil toneladas, em 4,5 mil hectares; e Minas Gerais, com 38 mil toneladas, em 2,6 

mil hectares (IBGE, 2010). 

Com o objetivo de produzir frutos in natura ou para fins de industrialização, as 

espécies mais cultivadas no Brasil e em toda a América Tropical são: Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa (maracujá-amarelo), Passiflora alata Curtis (maracujá-doce) 

e Passiflora edulis Sims (maracujá-roxo). No Brasil e no Hawaí, a espécie P. edulis f. 

flavicarpa Deg destaca-se como a mais cultivada. 
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A estrutura reprodutiva das flores nos vegetais apresenta-se como a principal 

função, de modo que no maracujazeiro não é diferente. Outra característica 

importantíssima atribuída a elas é a identificação das famílias, gêneros e espécies. 

O trabalho desenvolvido por Pérez-Cortêz et al. (2002) no gênero Passiflora mostra 

também que características morfológicas e anatômicas das sementes contribuem 

para distinguir espécies. Entretanto, a importância das sementes não fica limitada 

apenas a essa característica, já que a sua principal função é a produção de espécies 

(ALEXANDRE et al., 2009). 

O maracujazeiro pode ser propagado por sementes, bem como por estaquia e 

enxertia (RUGGIERO; CORRÊA, 1980). No entanto, sua propagação, em escala 

comercial, é realizada por via sexual, mas a elevada heterozigosidade existente 

determina alta variabilidade, decorrendo deste fato a falta de uniformidade dos 

pomares. Plantas matrizes com características desejáveis, como elevada 

produtividade e frutos com teores elevados de suco e de sólidos solúveis totais, 

podem ser propagadas através de estaquia e enxertia. Entretanto, deve-se levar em 

consideração que o maracujazeiro é uma planta auto-incompatível (BRUCKNER et 

al., 1995), e por isso, no caso da propagação vegetativa, faz-se necessária a 

utilização de material de várias plantas, para viabilizar a produção de frutos. 

Alguns profissionais que trabalham com essa cultura têm apontado o uso da 

enxertia, método de propagação vegetativa, como forma de resolver problemas 

fitossanitários, baseados em experiências semelhantes em outros países e ainda em 

problemas similares com outras culturas, como a gomose em citros e a filoxera na 

uva europeia (Vitis vinifera) (CHAVES et al., 2004). 

A enxertia é uma forma de propagação vegetativa, que pode contribuir para a 

implantação de pomares tecnicamente superiores, comparados àqueles formados 

por sementes, seja em função do controle de doenças, principalmente a morte 

prematura de plantas, seja através de portaenxertos resistentes/tolerantes (P. nitida, 

P. gibertii, P. setacea e P. alata), além de proporcionar multiplicação de plantas mais 

produtivas e com frutos de qualidade, obtendo-se pomares menos heterogêneos e 

com resistência a pragas e a doenças (MENEZES, 1990; RUGGIERO; OLIVEIRA, 

1998; RONCATTO et al., 2004).  
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Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento de plantas de miniestacas 

apicais de plantas de maracujazeiros enxertadas por garfagem no topo 

hipocotiledonar em fenda cheia, utilizando miniestacas de plantas adultas de 

segmentos apicais de P. edulis f. flavicarpa, P. alata e P. edulis. 
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6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e em casa de 

vegetação do Departamento de Produção Vegetal do Centro de Ciências Agrárias 

de Universidade Federal do Espírito Santo em Alegre (ES), durante o período de 

setembro de 2009 a janeiro de 2010. A região fica localizada entre os paralelos 

20o45’48’’ de latitude sul e 41o31’57’’ de longitude oeste de Greenwich, 

apresentando uma altitude de cerca de 250 metros. O clima predominante é quente 

e úmido no verão com inverno seco, e com uma precipitação anual média de 1200 

mm. A temperatura média anual oscila em torno de 23 oC (ESPÍRITO SANTO, 

1994). 

As miniestacas apicais das cultivares Passiflora alata e Passiflora flavicarpa foram 

coletadas no Pomar de Fruticultura da Universidade Federal de Viçosa-MG, e as 

miniestacas apicais do Passiflora edulis foram coletadas no Assentamento de Santa 

Fé, distrito de Apiacá-ES, acondicionadas em caixas de isopor com água destilada e 

transportadas para o Laboratório. Posteriormente, as estacas foram selecionadas, 

cortadas em minisseguimentos compatíveis com os diâmetros dos portaenxertos, 

mantendo-se duas a três gemas. Na ponta desses garfos foi feita uma cunha longa 

em forma de bisel duplo, que foi introduzida na fenda feita por meio de um corte 

longitudinal no centro da superfície decapitada, preparada no topo do portaenxerto. 

Na região da enxertia, utilizou-se fita Micropore® (2 cm de largura) para unir o 

enxerto ao portaenxerto (Figura 5). 

 

 
Figura 5 -  Sequência do método de enxertia por garfagem no topo hipocotiledonar 
em fenda cheia com miniestacas apicais: A – decapitação do portaenxerto e a 
incisão vertical; B – miniestaca apical tendo na sua base um corte em bisel duplo; C 
e D – introdução do garfo na fenda do portaenxerto; e E e F – união da miniestaca 
com o portaenxerto utilizando fita Micropore®. 
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Semanalmente e depois 60 dias da enxertia, foram avaliados:  

 

Porcentagem de pegamento  – cada enxerto foi avaliado periodicamente e 

acompanhado o seu desenvolvimento, sendo o resultado expresso pela 

porcentagem de plantas normais observadas no final do experimento (BRASIL, 

2009). 

Comprimento dos enxertos  – foi feita a avaliação do comprimento dos enxertos, 

avaliando-se as plantas normais, tomando-se a medida da altura do coleto até a 

ponta da folha mais alta totalmente expandida, com o auxílio de uma régua 

milimetrada, e os resultados foram expressos em cm. 

Número de folhas  – foi avaliado após 60 dias do enxerto, contabilizando-se o 

número de folhas das plantas normais, sendo consideradas somente as folhas 

totalmente expandidas, e os resultados expressos em valor absoluto por planta. 

Determinação das massas fresca da raiz (MFR) e da p arte aérea (MFPA)  – no 

laboratório, o sistema radicular das plantas normais dos enxertos foi separado da 

parte aérea das plantas normais na região do coleto. As raízes e as partes aéreas 

de cada subamostra foram pesadas em balança de precisão de 0,0001 g, dividindo 

pelo número de plantas da subamostra, obteve-se o peso médio de massas frescas 

em gramas por planta. A média das quatro subamostras correspondeu ao peso 

médio da massa fresca de raiz e de parte aérea da planta no tratamento. 

Determinação do volume de raiz  – depois da determinação da massa fresca, as 

raízes das plantas foram avaliadas quanto ao volume produzido em cada 

subamostra utilizando-se o método de proveta, dividindo pelo número de plantas da 

sobamostra obteve-se o volume médio em mL de raiz por planta. 

Determinação das massas seca da raiz (MSR) e da par te aérea (MSPA) – após a 

obtenção das massas frescas e do volume de raízes, o material de cada subamostra 

foi acondicionado em saco de papel perfurado e mantido em estufa com circulação 

de ar forçada sob temperatura de 80 ºC por um período de 72 horas. Depois desse 

período, o material seco foi pesado, por subamostra, em balança com precisão de 

0,0001 g, e o resultado obtido foi dividido pelo número de plantas de cada 

suabmostra, obtendo-se o peso médio da massa seca de raiz e de parte aérea por 
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planta. A média aritmética obtida das quatro subamostras constituiu na massa seca 

em grama por planta no tratamento. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com nove 

tratamentos, e quatro repetições de 10 plantas (Figura 6). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de normalidade e 

homogeneidade, indicando a não necessidade de transformação dos dados. As 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. 

 

 
Enxerto Portaenxerto 

1. Passiflora edulis f. flavicarpa  Passiflora edulis f. flavicarpa  
2. Passiflora edulis f. flavicarpa  Passiflora alata 
3. Passiflora edulis f. flavicarpa Passiflora edulis   
4. Passiflora alata  Passiflora edulis f. flavicarpa  
5. Passiflora alata  Passiflora alata 
6. Passiflora alata  Passiflora edulis   
7. Passiflora edulis Passiflora edulis f. flavicarpa  
8. Passiflora edulis Passiflora alata 
9. Passiflora edulis Passiflora edulis 
Figura 6 -  Esquema de montagem da enxertia por garfagem no topo hipocotiledonar 
em fenda cheia com miniestacas apicais de Passiflora edulis f. flavicarpa, Passiflora 
edulis e Passiflora alata em portaenxertos obtidos de sementes de Passiflora edulis 
f. flavicarpa, Passiflora edulis e Passiflora alata. 
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6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A melhor combinação enxerto x portaenxerto obtida é para as espécies P. edulis f. 

flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa, atingindo 80% de pegamento aos 60 dias da 

montagem do experimento (Tabela 3) e (Figura 7). Um percentual elevado também 

de sobrevivência (95%) foi encontrado aos 70 dias, com a essa combinação por 

Cavichioli et al. (2009) ao empregar a enxertia hipocotiledonar pelo método 

garfagem na modalidade em fenda cheia. Lenza et al. (2009b) conseguiram 92% de 

pegamento, também com essa combinação da cv. FB 200, aos 60 dias da garfagem 

em fenda cheia, utilizando garfos de plantas adultas. Corrêa et al. (2010) 

conseguiram aos 60 dias o máximo de sobrevivência com essa combinação, pelo 

método de garfagem em fenda cheia.  

Esses valores elevados de pegamento são atribuidos à afinidade genética que 

parece ter entre enxerto e portaenxerto (NACHTIGAL et al., 2005). Essa 

proximidade genética pode ser conferida no trabalho de Nogueira-Filho et al. (2010d) 

onde, um mês após a realização da enxertia, a conexão entre os tecidos vasculares 

do enxerto e do portaenxerto através da enxertia hipocotiledonar por garfagem em 

fenda cheia com a espécie P. edulis f. flavicarpa já tinha se realizado. Segundo 

Nogueira-Filho et al. (2010c), a soldadura para esta espécie já havia ocorrido aos 

nove dias. Também, aos nove dias, observou-se a completa formação da ponte de 

calo, indicando que, a partir daí, pode-se iniciar o processo de aclimatação da muda, 

para levá-la a um ambiente de menor umidade.  

Nogueira-Filho et al. (2010d) verificaram anatomicamente a plasticidade mesmo em 

tecidos vasculares que não ficaram exatamente justapostos, através da reordenação 

de direção, conferindo com isso um perfil sinuoso aos tecidos vasculares na altura 

da linha de união enxerto/portaenxerto de forma a tocar-se para conexão, de modo 

que apesar do contato entre as partes não ser bem estabelecido, não inviabilizou a 

união da enxertia. 

A recomendação da enxertia para o gênero Passiflora é que inúmeros garfos sejam 

retirados de diferentes plantas e não muitos garfos de poucas plantas matrizes para 

evitar a endogamia, que pode levar à perda de vigor das plantas após algumas 
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gerações (ALEXANDRE et al., 2009) e, também com o objetivo de diminuir a 

incompatibilidade no processo de fertilização dupla após a polinização. Além disso, 

devem ser provenientes de plantas previamente selecionadas, vigorosas, produtivas, 

precoces, com bons hábitos de crescimento, resistentes a pragas e a doenças, 

originárias de frutos grandes, maduros e com grande porcentagem de suco e boa 

qualidade (GONZALES et al., 1995; MELETTI; BRUCKNER, 2001; LIMA; 

TRINDADE, 2002). 

 

Tabela 3 -  Pegamento (%) de enxertos de maracujazeiros obtidos através de 
enxertia por garfagem no topo hipocotiledonar em fenda cheia utilizando miniestacas 
apicais de plantas adultas de Passiflora sp., após 60 dias. CCA-UFES, Alegre, ES, 
2011 

 
Portaenxertos 

Pegamento (%) 
Enxertos 

P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 80 Aa 20 Ca 40 Ba 
P. alata 50 Ab   0 Cb 20 Bb 
P. edulis 40 Ab   0 Bb 40 Aa 

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, em 5% de probabilidade. 
 

A combinação P. edulis f. flavicarpa x P. alata apresenta 50% de pegamento (Tabela 

3) e (Figura 7). Com essa mesma combinação, valores próximos (60%) aos 

encontrados no presente trabalho, também foram observados por Cavichioli et al. 

(2009), aos 70 dias da enxertia hipocotiledonar por garfagem em fenda cheia. 

Corrêa et al. (2010) conseguiram aos 40 dias, também com essa mesma 

combinação, 76,3% de pegamento, e Silva et al. (2005), aos 50 dias, conseguiram 

86,4 e 96,8% de pegamento, utilizando garfo de ponteiro e da parte mediana do 

ramo, respectivamente, ambos através da garfagem em fenda cheia convencional. 

Menezes et al. (1994) atingiram aos 60 dias da enxertia um percentual de 93,7% de 

pegamento. Lenza et al. (2009b) conseguiram 95% de pegamento com a 

combinação P. edulis f. favicarpa cv. FB 200 x P. alata.  

A variação nesses resultados se deve a consistência do tecido (região mediana de 

garfo adulto, hipocótilo e ápice de ramos jovens); e, segundo Lenza et al. (2009b), o 

aprimoramento da técnica; a afinidade dos materiais genéticos, como a utilização de 
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variedade comercial para o maracujazeiro P. edulis f. flavicarpa; e acessos regionais 

que se apresentavam aclimatados na região, o que não ocorreu no presente 

trabalho com enxertos e portaenxertos coletados em regiões diferentes. 

As combinações P. edulis f. flavicarpa x P. edulis, P. edulis x P. edulis f. flavicarpa e 

P. edulis x P. edulis apresentam 40% de pegamento (Tabela 3). Entretanto, Pires et 

al. (2009), aos 61 dias após a enxertia por garfagem em fenda cheia onde o 

portaenxerto foram provenientes de estacas enraizadas, obtiveram com as 

combinações P. edulis  x P. edulis f. flavicarpa híbrido ‘EC-2-0’ e P. edulis x P. edulis 

pegamentos de 85 e 75%, respectivamente. Esses valores mais elevados no 

pegamento da enxertia talvez possam ser atribuídos à espessura e consistência do 

material vegetal, o que não é observado em portaenxertos provenientes de 

sementes onde os caules são mais finos e, portanto, incompatíveis em termos de 

diâmetro com o enxerto (MELETTI; BRUCKNER, 2001).  

A combinação P. alata x P. edulis f. flavicarpa e P. edulis x P. alata apresentam 20% 

de pegamento e as combinações P. alata x P. alata e P. alata x P. edulis não há 

pegamento dos enxertos (Tabela 3) e (Figura 7). A explicação para valores 

extremamente baixos (20%) e nulos de pegamento entre as combinações estudadas 

justifica-se, em alguns casos, à baixa ou nenhuma compatibilidade entre as 

espécies. Quando existe incompatibilidade entre a mesma espécie, a provável 

explicação pode estar em uma ampla variabilidade genética como ocorre em P. 

alata, considerando, segundo Braga et al. (2005) auto-incompatibilidade indicando 

ser uma espécie alógama, requerendo assim indivíduos geneticamente diferentes 

para que ocorra a fertilização dupla, entretanto, em outras situações como no 

processo de enxertia pode ocasionar incompatibilidade entre as partes. Assim, como 

os indivíduos foram coletados de plantas matrizes localizadas em estados distintos, 

pode ter ocorrido uma distância genética bastante ampla de modo a causar essa 

rejeição entre enxerto e portaenxerto apesar de pertencerem à mesma espécie.    

A espécie P. alata não apresenta aceitação pelos portaenxertos da mesma espécie 

e P. edulis e uma baixa aceitação pelo portaenxerto P. edulis f. flavicarpa (Tabela 3), 

indicando haver alguma provável incompatibilidade translocada de algum tipo de 

substância tóxica, como glicosídeos cianogênicos (COSTA, 1994) da copa, para o 

portaenxerto como encontrado em P. adenopoda (SPENCER et al., 1986), P. 
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apetala (OLAFSDORTTIR et al., 1997), P. biflora (SPENCER; SEIGLER, 1985a), P. 

caerulea (SEIGLER et al., 1982), P. capsularis (FISCHER et al., 1982), P. coccninea 

(SPENCER; SEIGLER, 1985b), P. colinvauxii (ADSERSEN et al., 1993), P. coriacea 

(OLAFSDOTTIR et al., 1989), P. indecora (OLAFSDOTTIR et al., 1997), P. lutea 

(SPENCER; SEIGLER, 1985a), P. suberosa (SPENCER; SEIGLER, 1987), P. 

talamansis (SPENCER; SEIGLER, 1985a), P. trifasciata (OLAFSDOTTIR et al., 

1991; SPENCER; SEIGLER, 1985a), P. warmingii (FISCHER et al., 1982; SPENCER 

et al., 1986) e em outras espécies como em seringueira (Hevea brasiliensis) com 

liberação de ácido cianídrio (HCN) atingindo níveis tóxicos (MORAES et al., 2001).  

O crescimento do enxerto é maior com média de 49,26 mm e não mostra diferença 

estatística quando o enxerto foi a espécie P. edulis f. flavicarpa em todos os 

portaenxertos e entre a combinação P. alata e P. edulis f. flavicarpa, indicando 

novamente a aceitação do enxerto P. edulis f. flavicarpa sobre os demais (Tabela 4).  

O menor crescimento (24,36 mm) obtido é com a combinação P. edulis x P. alata 

(Tabela 4) e, segundo Nachtigal et al. (2005), entre as teorias para explicar as 

causas da incompatibilidade, temos o vigor do enxerto medido através de seu 

crescimento. Segundo Cavichioli et al. (2009), o crescimento em altura das mudas 

da combinação P. edulis f. flavicarpa x P. alata foi de 9,4 cm e da combinação P. 

edulis f. flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa de 15,11 cm, ou seja, 5,11 cm a menos 

que a primeira combinação. Lenza et al. (2009a) obtiveram um menor crescimento 

em altura do enxerto (19 cm) na enxertia por garfagem em fenda cheia com a 

combinação P. edulis f. flavicarpa cv. FB 200 x P. alata se comparado ao FB 200 x 

FB 200 que foi de 53 cm, uma diferença de 34 cm. 

 Segundo Nogueira-Filho et al. (2010a), o portaenxerto P. alata influenciou 

negativamente na altura das plantas, número de folhas, diâmetro da região da 

enxertia, diâmetro do enxerto, diâmetro do portaenxerto e na relação 

enxerto/portaenxerto. Isso fortalece a opinião da falta de compatibilidade existente 

entre as espécies P. edulis f. flavicarpa e P. alata. Essas duas espécies apresentam 

diferenças morfológicas muito pronunciadas e uma delas pode comprometer e muito 

a união enxerto e portaenxerto, que é a geometria do caule que é circular em P. 

edulis f. flavicarpa e quadrada em P. alata (MELETTI; BRUCKNER, 2001), 

dificultando a translocação de fluxo floemático, por exemplo, o transporte de 
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carboidratos até o sistema radicular e limitando assim o crescimento da planta como 

um todo.   

 

O enxerto P. edulis f. flavicarpa é o que teve a melhor aceitação dos portaenxertos 

(Tabela 3). Com isso, há uma resposta positiva do crescimento do sistema radicular 

em ordem crescente para as combinações P. edulis f. flavicarpa x P. edulis, P. edulis 

f. flavicarpa x P. alata e P. edulis f. flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa, 

respectivamente (Tabela 4).       

 

Tabela 4 -  Comprimento de enxertos (mm), número de folhas e volume de raiz (mL) 
de mudas de maracujazeiros enxertadas por garfagem no topo hipocotiledonar em 
fenda cheia utilizando miniestacas apicais de plantas adultas de Passiflora sp., após 
60 dias. CCA-UFES, Alegre-ES, 2011 

 
Portaenxertos 

Comprimento de enxertos (mm) 
Enxertos 

P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 45,86 Aa 42,46 Aa 32,83 Bab 
P. alata 47,53 Aa   0,00 Cb 24,36 Bb 
P. edulis 54,40 Aa   0,00 Cb 38,50 Ba 
 

Portaenxertos 
Número de folhas 

Enxertos 
P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 1 Ab 1 Aa 1 Aa 
P. alata 1 Ab 0 Bb 0 Bb 
P. edulis 3 Aa 0 Cb 2 Ba 
 

Portaenxertos 
Volume de raiz (mL) 

Enxertos 
P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 6,56 Aa 0,85 Ca 2,40 Ba 
P. alata 2,30 Ab 0,00 Cb 0,83 Bb 
P. edulis 1,54 Bc 0,00 Cb 2,82 Aa 

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, em 5% de probabilidade. 
 

A maior massa de matéria fresca e seca de mudas obtida é com a combinação P. 

edulis f. flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa (Tabela 5), o que indica uma conexão bem 

estabelecida entre enxerto/portaenxerto proporcionando assim um maior 

crescimento em altura do enxerto (Tabela 4) e diâmetro. Valores altos para essas 
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características são observados quando o enxerto é a espécie P. edulis f. flavicarpa, 

em todos os portaenxertos e não se verifica diferença estatística (Tabela 5). 

 

Tabela 5 -  Massa fresca e seca (mg) de parte aérea e raiz de mudas de 
maracujazeiros enxertadas por garfagem no topo hipocotiledonar em fenda cheia 
utilizando miniestacas apicais de plantas adultas de Passiflora sp., após 60 dias.  
CCA-UFES, Alegre-ES, 2011  

 
Portaenxertos 

Massa fresca (mg) 
Parte aérea 

P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 4663,33 Aa 770,00 Ca 1486,66 Bb 
P. alata 1370,00 Ac     0,00 Bb   336,66 Bc 
P. edulis 1763,33 Ab     0,00 Bb 1846,66 Aa 
 

Portaenxertos 
Massa seca (mg) 

Parte aérea 
P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 1176,66 Aa 137,66 Ca 308,66 Ba 
P. alata   293,33 Ab     0,00 Cb 101,00 Bb 
P. edulis   363,33 Ab     0,00 Bb 393,33 Aa 

 
Portaenxertos 

Massa fresca (mg) 
Raiz 

P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa 5693,33 Aa 513,33 Ca 2073,33 Ba 
P. alata 2056,67 Ab      0,00 Cb    686,67 Bb 
P. edulis 1323,33 Bc      0,00 Cb 2380,00 Aa 
 

Portaenxertos 
Massa seca (mg) 

Raiz 
P. edulis f. 
flavicarpa 

P. alata P. edulis 

P. edulis f. flavicarpa  960,00 Aa 940,00 Aa 350,00 Ba 
P. alata 390,00 Ab     0,00 Cb 156,67 Bb 
P. edulis 223,33 Bc     0,00 Cb 353,33 Aa 

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, em 5% de probabilidade. 
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Figura 7 – Pegamento de mudas de maracujazeiros enxertadas por garfagem no 
topo hipocotiledonar em fenda cheia utilizando miniestacas apicais de plantas 
adultas de Passiflora sp., após 60 dias. 
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6.4 CONCLUSÕES 

 

Utilizando a enxertia hipocotiledonar pelo método de garfagem na modalidade em 

fenda cheia com minestacas apicais de maracujazeiros, os melhores resultados de 

pegamento (enxerto x portaenxerto) são: P. edulis f. flavicarpa x P. edulis f. flavicarpa 

e P. edulis x P. edulis; 

As massas fresca e seca da parte aérea e da raiz indicam que as melhores 

associações (enxerto x portaenxerto) são: P. edulis f. flavicarpa x P. edulis f. 

flavicarpa e P. edulis x P. edulis. 
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