
Bela planta esguia que decora os telados
Que além do atributo de ser bela flor,
Vai buscando dólares no exterior
Para o fazendeiro e seus empregados.

Com cores, aromas e sabores variados,
Já caiu no gosto do povo europeu.
Conquista clientes e forma mercados
E traz esperanças aos que a mereceu.

E se for benéfica a globalização,
Tanto faz; gente ou planta em paz viverá.
Pode ser eletricista ou maracujá
Que não será  caçado dentro de estação.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

O Brasil e a Colômbia, grandes produtores de maracujá
(Meletti, 1998), são os países que têm maior diversidade de
Passifloraceae (Killip, 1938), entretanto, P. edulis Sims

(maracujá-amarelo, maracujá-azedo, maracujá-roxo, entre outros nomes
populares) ocupa 95% dos pomares brasileiros (Meletti, 1998). Além de P.
edulis, apenas P. alata Curtis (maracujá-doce, maracujá-açu) atinge escala de
mercado, como frutífera (Melleti & Maia, 1999). Pesquisas conduzidas pelo Dr.
J.C. Oliveira (UNESP, Jaboticabal, SP) levaram à seleção de material de P.
nitida Kunth (maracujá-suspiro, maracujá-do-cerrado) com características
possíveis para ser lançado no mercado1. Algumas outras espécies são
exploradas localmente2 (P. cincinnata Mast., maracujá-do-mato – ou cultivadas
em escala doméstica (P. quadrangularis L., maracujá-de-quilo, maracujá-

gigante, badea3).

Embora P. edulis seja nativa do Brasil (Killip, 1938), seu cultivo só

adquiriu expressão econômica na década de 1980, com o incentivo da

agroindústria de sucos e, principalmente, devido à crescente demanda no

mercado de fruta fresca (Meletti, 1998). Por ser cultivado em escala,

5 Observação pessoal,  DATA

2 Observação pessoal ....DATA

3 Observação pessoal
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relativamente há pouco tempo, a espécie passou por melhoramento incipiente

e é suscetível a uma série de doenças, tais como: viroses, bacterioses,

fusariose entre outras, que são fatores limitantes ao crescimento ainda maior

da cultura (Meletti, 1998). Além da utilização como alimento, as Passifloraceae

têm importância econômica como medicinais: P. edulis e P. alata e

ornamentais: P. coccinea Aubl. em escala muito reduzida4.

Somado ao interesse econômico, a família Passifloraceae tem

fundamental importância ecológica, e a diversidade de espécies ganha

destaque. Vários estudos têm enfocado as relações das Passifloraceae com

seus polinizadores (abelhas, vespas, beija-flores e morcegos) e a existência ou

não de compatibilidade nas plantas (Semir & Brown Jr., 1975, Sazima &

Sazima, 1978, Buzato & Franco, 1992, Varassin, 1996, Koschinitzke & Sazima,

1997, Sazima & Sazima, 1987; Sazima et al., 1999 ) ou com seus predadores,

especialmente, borboletas Heliconidae ( Benson et al., 1978, Plotze et al.,

2005), evidenciando relações evolutivamente complexas entre as plantas e os

animais.

Entretanto, as altas taxas de desmatamento a que têm sido sujeitas as

regiões tropicais transformaram fortemente a paisagem com a redução das

florestas a fragmentos de tamanho e qualidade diversos (Whitmore, 1997). A

Mata Atlântica, que se estende pela Região Leste do Brasil, constitui um

bioma ímpar e apresenta um dos mais altos níveis de diversidade e de

endemismo no mundo (Mori et al., 1981, Fonseca, 1985). Todavia, é um dos

biomas mais ameaçados (Dean, 1996, Vianna & Tabanez, 1996). A maioria dos

fragmentos florestais da Mata Atlântica são de domínio privado (Fonseca,

1985, Ranta et al., 1998) submetidos a diferentes pressões. A cobertura

florestal original em São Paulo foi bastante reduzida ao longo do tempo,

cobrindo atualmente menos de 5% da área territorial desse estado (Viana &

Tabanez, 1996). O Cerrado é a vegetação menos protegida no Brasil, e o

Código Florestal não tem sido suficiente para garantir a preservação dessa

vegetação.

4 Observação pessoal  DATA
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No processo de destruição do ambiente natural, a fragmentação de
ecossistemas torna-se cada vez mais acentuada, afetando de forma negativa a
biodiversidade existente. Ambientes fragmentados comportam menor número
de espécies mantendo, por sua vez, menor diversidade genética, trocas
gênicas entre populações restritas, invasão de espécies agressivas no
ambiente, o que pode levar à exclusão competitiva (Zuidema et al., 1986). Um
dos grandes desafios que a ciência tem hoje em dia é a conservação da
biodiversidade existente em um cenário de ambientes naturais sujeitos a fortes
pressões antrópicas.

Diante desse quadro, pretende-se avaliar a diversidade das
Passifloraceae brasileiras e a sua conservação.

DistribuiçãDistribuiçãDistribuiçãDistribuiçãDistribuição e biodiversidadeo e biodiversidadeo e biodiversidadeo e biodiversidadeo e biodiversidade
A família Passifloraceae é largamente distribuída nos trópicos e regiões

temperadas quentes, em especial, da América e da África (Cronquist, 1981).
Não existe consenso sobre o número de gêneros na família. Escobar (1988)
listou 20 gêneros, no que foi seguida por Cervi (1997), enquanto Brummitt
(1992) considerou apenas 17 gêneros na família. Escobar (1988) aceitou os
gêneros Basananthe que teriam 25 espécies e Tryphostemma com 10 espécies.
Entretanto, Wilde (1974) considerou Tryphostemma circunscrito em
Basananthe que teria 25 espécies. Até 1988, foram publicados 28 nomes de
espécies em Basananthe, incluindo novas combinações a partir de
Tryphostemma, dos quais três deles foram publicados depois de 1974 (Royal
Botanic Gardens, 1997). Assim, ao menos aparentemente, é possível que
Escobar (1988) possa ter se equivocado ao aceitar Tryphostemma. Brummit
(1992) não aceitou os gêneros Tetrapathea e Tetrastylis. Wilde (1974)
apresentou argumentação para a aceitação de Tetrapathea. Tetrastylis foi
reconhecido como gênero monotípico por vários autores americanos (Buzato
& Franco, 1992, Sazima et al., 1999, Bakker & Bernacci, 1998, Vitta et al.,
2003). Bernacci et al. (2003) aceitou 19 gêneros para a família.

O número de espécies também é incerto. Escobar (1988) considerou
que a família teria pouco menos de 600 espécies e Cronquist (1981) sugeriu
650, ficando Holm-Nielsen et al. (1988) em um número intermediário: 630
espécies. Bernacci et al. (2003) considerou um número mais conservador, 530
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espécies. É importante observar que entre as espécies descritas, embora
novos nomes tenham sido propostos há pouco tempo, muitos sinônimos
foram indicados. Assim, é possível que existam mais espécies do que as
indicadas por Bernacci et al. (2003), mas elas não foram ainda descritas e
existem dúvidas sobre a identidade de muitas já descritas. O número de
espécies que ainda pode ser descrito é absolutamente especulativo. Mesmo
no caso daquelas mais bem conhecidas, podem existir dúvidas ou problemas
taxonômicos, tal como em relação ao maracujá-doce (P. alata), para a qual
somente há pouco tempo (Bernacci et al., 2003) foram resolvidas as dúvidas
sobre autoria, data e obra da descrição original da espécie.

Grande parte das espécies, cerca de 400, é do gênero Passiflora que se
distribuiu principalmente na América (apenas 20 ocorrem na Índia, China,
Sudeste Asiático, Austrália, ilhas da Oceania e regiões vizinhas). O segundo
maior gênero, Adenia, apresenta cerca de 100 espécies (Cronquist, 1981),
com ocorrência na África, Ásia e Oceania. Entre os outros gêneros apenas
Basananthe apresenta mais do que 20 espécies e sete gêneros são
monotípicos (Escobar, 1988). No Neotrópico, ocorrem cinco gêneros e quase
400 espécies e, no Brasil, ocorrem cerca de 130 (Bernacci et al., 2003).

Histórico da classificaçãoHistórico da classificaçãoHistórico da classificaçãoHistórico da classificaçãoHistórico da classificação
Embora espécies do gênero e da família ocorram no Velho Mundo

(África e Ásia), apenas com a descoberta da América a ciência veio a tomar
contato com o grupo. A primeira menção a representantes da família deve-se a
Cieza de León 1553) citado por Kugler & King, 2004, fazendo referência a frutos
comestíveis denominados com o nome espanhol de granadillas. Tal nome faz
referência à romã (Punica granatum L.), espécie asiática conhecida de longa
data no Velho Mundo. Entretanto, existiam, também, nomes de origem
indígena, como maracujá, derivado de múrucuya (tupi) ou mburucuya
(guarani) (Kugler & King, 2004).

Pouco tempo depois, houve referência a detalhes das plantas da família
e associação à crucificação (paixão) de Cristo (Monardes, 1569 citado por
Kugler & King, 2004). O nome Passiflora foi utilizado pela primeira vez por Cesi
(1651) citado por Kugler & King, 2004), mas a efetiva publicação do nome é
creditada a Lineu (1753), quando foram definidas as regras básicas dos
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sistemas de classificação, sendo publicadas 22 espécies para o gênero, entre
as quais sete ocorrentes no Brasil.

Roemer (1846) é um botânico cuja obra é pouco conhecida, entretanto,
que trabalhou intensamente com a família Passifloraceae. O britânico Masters
(1872), através da Flora Brasiliensis, foi responsável pelo grande avanço inicial
para a taxonomia dessa família tendo publicado 82 espécies brasileiras. Outra
grande contribuição à taxonomia dessa família é devida a Harms (1925),
entretanto, a maior contribuição para a taxonomia para a América ainda é
devida a Killip (1938) que, além de descrever várias espécies, estudou todas as
conhecidas até a ocasião e propôs um sistema de classificação largamente
utilizado até hoje.

Entre os botânicos brasileiros, destacam-se Vellozo (1881), Barbosa-
Rodrigues (1898), Hoehne (1915), Sacco (1980), Pessoa (1994) & Cervi (1997),
além das contribuições mais recentes de Bernacci & Vitta (1999), Nunes &
Queiroz (2001), Bernacci et al. (2003) e Milward-de-Azevedo & Baumgratz (2004).

A descrição de novas espécies, com freqüência, leva à necessidade de
alterações nos sistemas de classificações para acomodar adequadamente essas
novas descobertas. Assim, Escobar (1988) descreveu um novo subgênero,
aditivo aos de Killip (1938). MacDougal (1994) propôs um rearranjo na seção
Pseudodysosmia. De forma mais radical, MacDougal & Feuillet (2004) sugeriram
severas alterações no sistema proposto por Killip (1938). Embora algumas
análises iniciais, baseadas em evidências das novas técnicas filogenéticas que
utilizam macromoléculas (Muschner et al., 2003), suportem, em linhas gerais, a
proposta de apenas três subgêneros. Tal como proposto no sistema de
MacDougal & Feuillet (2004), outras análises colocam em dúvida o próprio
monofiletismo do gênero Passiflora (Muschner et al., 2003), enquanto análises
com mais espécies (Yockteng & Nadot, 2003) indicam a possibilidade de
reconhecer mais subgênero entre aqueles propostos por Killip (1938).

Identificação e caracterizaçãoIdentificação e caracterizaçãoIdentificação e caracterizaçãoIdentificação e caracterizaçãoIdentificação e caracterização
Com o prosseguimento das pesquisas, novos registros de ocorrência

têm acontecido e novas espécies têm sido descritas. Por sua vez, a
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devastação da vegetação nativa tem-se acelerado, e a preocupação com a
conservação da biodiversidade nativa torna-se crescente.

Considerando-se o caso de São Paulo, Killip (1938) citou 25 espécies
de Passiflora para a família, para o Estado. Posteriormente, apenas quatro
espécies (Cervi, 1997, Vitta 1997 e Bernacci & Vitta, 1999) foram acrescidas
àquela lista. Com a realização do levantamento da Flora Fanerogâmica do
Estado de São Paulo, embora uma espécie próxima

à Passiflora elegans ainda possa ser distinta, e a delimitação de
espécies no subgênero Astrophea, do gênero Passiflora, necessite de estudos
posteriores, foram descritos dois gêneros (Passiflora e Tetrastylis) e 38 espécies
de Passifloraceae (Bernacci et al., 2003). Ou seja, o número de espécies
reconhecidas e caracterizadas representou aumento de 35% no número de
espécies da família citadas para o Estado.

Merece destaque especial a identificação e a caracterização, a partir de
material herborizado de P. ischnoclada Harms, uma espécie endêmica de São
Paulo, conhecida, anteriormente, apenas por meio de seu material-tipo que foi
coletado há quase 100 anos e que se julgava destruído (Bernacci, 2001). Dado o
pequeno conhecimento sobre a espécie, esta chegou a ser considerada
sinônimo de outra espécie (P. jilekii Wawra, Série Simplicifoliae) – (Cervi, 1997), no
entanto, é claramente distinta, pertencendo a um grupo diferente (Série
Laurifoliae). Mais recentemente, por meio de uma expedição de coletas,
patrocinada pelo Instituto Plantarum, foi possível observar a espécie na natureza
e constar diferenças ainda mais marcantes e conspícuas, entre
P. ischnoclada (Figura 1) e P. jilekii (Figura 2), tais como a coloração das flores
(Bernacci et al., 2002).

Além das novas ocorrências indicadas por Bernacci et al. (2003), foram

apresentadas descrições (caracterizações) atualizadas e baseadas no material

coletado no Estado de São Paulo, chave dicotômica para a identificação das

espécies e ilustrações de algumas delas, para facilitar sua identificação,

incluindo ilustrações de quatro espécies pela primeira vez ilustradas:

P. deidamioides Harms (Figura 3 A-C), P. ischnoclada Harms (Figura 3 D-F),

P. lepidota Mast. (Figura 3 G-K) e P. marginata Mast. (Figura 3 L).
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Figura 2. Passiflora jilekii Wawra em floração.
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Figura 1. Passiflora ischnoclada Harms, espécie
endêmica do Estado de São Paulo, em floração.
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Figura 3. A-C Passiflora deidamioides Harms: A- hábito, B- fruto, C- semente; D-F
P. ischnoclada Harms: D- hábito, E- base da folha, evidenciando estípula, nectário e
nervação, F- corte longitudinal da flor em início de antese; G-K P. lepidota Mast.:
G- hábito, H- estípula, I- bráctea, J- flor, K- semente; L P. marginata Mast.: hábito.
A Hoehne s.n. (SP 4692), B-C Pabst s.n. (HB 11075), D-F. Jouy 975, G-H Handro 725,
I-J Souza 4677, K Hoenhe s.n. (SP 36728), L Brade 7391. (Bernacci et al., 2003).
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Apesar desse aumento de espécies citadas para São Paulo, cerca de
60% do total de espécies ocorrentes nesse Estado chegou a ser indicado para
a lista de espécies ameaçadas de extinção (São Paulo, 1998; Bernacci et al.,
2003), representando uma situação dramática em relação à conservação da
família na natureza.

Entretanto, com recentes esforços de coleta, novos registros ocorreram
e, atualmente, apenas quatro (10% do total de espécies) espécies (Passiflora
campanulata Mast., P. malacophylla Mast., P. racemosa Brot. e P. setulosa Killip)
foram incluídas na Resolução SMA 48 (São Paulo, 2004), na lista de espécies
ameaçadas, sendo que estão sendo consideradas como extintas no território
paulista, ao menos em estado natural. Como um alento, pode-se considerar,
contudo, que, apesar do grande desmatamento ocorrido em São Paulo, o
Estado ainda apresenta grande biodiversidade de Passifloraceae. É possível,
ainda, que, ampliando-se o esforço de coletas e o conhecimento sobre a
família ou tomando-se medidas para reintroduzi-la na natureza, o número de
espécies da família incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção possa
ser ainda mais reduzido.

Vitta & Bernacci (2004), além de apresentarem a descrição de uma nova
espécie de Passifloraceae, preocuparam-se em suprir informações sobre a
caracterização e área de distribuição de duas outras espécies, descritas há
muito tempo, mas ainda muito pouco conhecidas: P. hypoglauca Harms e
P. luetzelburgii Harms.

Mais recentemente, colaborando com a Fundação Biodiversitas6 para
elaborar a Revisão da Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção
(http://www.biodiversitas.org.br/florabr/index.asp), constatou-se que, para
várias espécies de Passifloraceae (Tabela 1), não existe registro de coletas há
bastante tempo (mais de 30 ou 50 anos) e que essas espécies poderiam ser
consideradas extintas. Entretanto, tal como aconteceu com as Passifloraceae
de São Paulo, ao menos a maioria dessas espécies não deve estar sofrendo
ameaça iminente de extinção, mas simplesmente não foram coletadas ou são
mal conhecidas. Logo, isso só poderá ser confirmado com a realização de

expedições de coleta e visita a áreas de possível ocorrência dessas espécies.

5 Observação pessoal DATA
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Tabela 1. Lista de Passifloraceae do Brasil pouco conhecidas e indicadas para análise
como candidatas à Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, informando-se o
estado brasileiro de ocorrência e outros países onde a espécie ocorre, caso isso
aconteça.

Espécie Estados brasileiros Outros países
de ocorrência de ocorrência

Ancistrothyrsus hirtellus A.Gentry Amazonas Peru, Venezuela
Dilkea acuminata Mast. Amazonas
Dilkea retusa Mast. Amazonas Peru
Dilkea wallisii Mast. Pará Peru, Venezuela
Mitostemma brevifilis Gontsch. Rio Grande do Sul
Mitostemma glaziovii Mast. Rio de Janeiro
Passiflora amalocarpa Barb.Rodr. Amazonas Peru
Passiflora chlorina L.K.Escobar Minas Gerais
Passiflora cordistipula Cervi Amazonas
Passiflora filamentosa Cav. Espírito Santo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro
Passiflora hatschbachii Cervi Minas Gerais
Passiflora holtii Killip Amazonas
Passiflora hypoglauca Harms Minas Gerais
Passiflora ichthyura Mast. Goiás Bolívia
Passiflora imbeana Sacco Rio de Janeiro
Passiflora ischnoclada Harms São Paulo
Passiflora malacophylla Mast. Bahia, Minas Gerais,

Santa Catarina
Passiflora margaritae Sacco Espírito Santo
Passiflora mucugensis T.N.Senna Bahia
Passiflora nephrodes Mast. Amazonas Bolívia, Peru
Passiflora oerstedii Mast. Mato Grosso Colômbia, Costa

Rica, Equador,
México, Paraguai,
Peru, Venezuela

Passiflora phaeocaula Killip Amazonas
Passiflora quadrifaria Vanderpl. Pará
Passiflora retipetala Mast. Amazonas Guiana
Passiflora saccoi Cervi Minas Gerais
Passiflora saxicola Gontsch. Bahia
Passiflora setulosa Killip Paraná
Passiflora spicata Mast. Amazonas
Passiflora tuberosa Jacq. Acre Guiana, Santo

Thomas, Trinidade-
Tobago, Venezuela

Passiflora urubiciensis Cervi Santa Catarina
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Definições de espécies e entidades infra-específicasDefinições de espécies e entidades infra-específicasDefinições de espécies e entidades infra-específicasDefinições de espécies e entidades infra-específicasDefinições de espécies e entidades infra-específicas
A taxonomia é a disciplina que classifica os seres vivos. Classificar é uma

atividade intrínseca ao raciocínio humano, mas a classificação biológica tomou

as feições atuais apenas a partir do sistema hierárquico-binomial por Lineu

(1753). Dentro de um sistema padronizado de classificação e nomenclatura,

passou a ser possível armazenar, resgatar e relacionar informações acumuladas

em diversas épocas e diferentes partes do mundo. Desde sua criação, o sistema

de Lineu tem sofrido diversas modificações, estando, atualmente, composto de

um conjunto de princípios e regras organizado por uma comissão e publicado na

forma de códigos (Rapini, 2004).

Existem várias definições para espécie, sustentadas por diversas

opiniões filosóficas a cerca da maneira pela qual essa importante entidade

taxonômica deveria ser definida (Raven et al., 1978). Contudo, o conceito mais

amplamente aceito é o biológico de espécie, ou seja, o de que espécies são

grupos de populações naturais intercruzantes que são isolados

reprodutivamente de outros grupos (Watanabe, 1987).

Qualquer espécie está representada por um sistema gênico integrado,

selecionado através de gerações, de modo a estabelecer-se em um ambiente

apropriado. Sua unidade é assegurada e controlada por processos que

impedem ou dificultam o cruzamento com outras espécies, denominados de

mecanismos de isolamento reprodutivo. Esses mecanismos são entendidos

como propriedades biológicas de natureza intrínseca, inerentes aos indivíduos

real ou potencialmente reprodutivos que constituem as populações

pertencentes a cada espécie (Bezerra & Fernandes, 1984).

Nas plantas, esses mecanismos podem ser:

a) isolamento ecológico: espécies ocorrentes em uma mesma área diferem

em relação ao habitat que ocupam, em função de diferenças quanto ao

solo, luz, temperatura, umidade;

b) isolamento etológico: espécies diferentes apresentam diversas afinidades

em relação aos polinizadores;
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c) isolamento estacional: quando existe defasagem quanto ao período

reprodutivo (floração) entre as espécies;

d) isolamento fisiológico: em que a inviabilidade reprodutiva é motivada por

processo fisiológico, como no caso de antagonismo quimiotrópico entre

os gametas;

e) isolamento estrutural: determinado pela existência de particularidades

anatômicas ou morfológicas que impedem a polinização ou a fertilização.

f) isolamento genético stricto sensu: relacionado com a inviabilidade ou a

esterilidade dos híbridos, em virtude do comportamento dos cromossomos,

em geral, ou da incompatibilidade entre os respectivos genes, em particular.

Embora os organismos estejam constantemente evoluindo (mudando) e

o relacionamento entre eles também esteja mudando, esse conceito de

espécie pode ser aplicado com relativa facilidade para os animais superiores,

mas não pode, normalmente, ser aplicado, por exemplo, a bactérias e ao

protista Euglena, nos quais a recombinação gênica, virtualmente, não ocorre.

Em relação às plantas, existem inúmeras dificuldades para a aplicação desse

conceito de espécie (Raven et al., 1978).

Mesmo existindo casos em que os cruzamentos entre plantas de

espécies diferentes podem originar híbridos estéreis, em maior ou menor grau,

existem muitos casos em que isso não ocorre. É o caso dos carvalhos

(Quercus - Fagaceae) nos quais, aparentemente, qualquer espécie pode ser

cruzada com quase todas as outras, produzindo híbridos férteis. Por sua vez,

entre ervas, tal como em Clarkia rhomboidea Douglas ex Hook. (Onagraceae),

diferentes populações da espécie cruzam-se livremente entre si, enquanto

outras produzem descendentes estéreis (Raven et al., 1978).

Em orquídeas (Orchidaceae), é possível promover o cruzamento entre

plantas de vários gêneros (Laelia, Brassavola, Cattleya) diferentes, produzindo-se

descendentes férteis. Em Passiflora, a hibridização ocorre em diferentes graus,

sendo mais fácil entre algumas espécies, mas não possível entre outras7.

6 Observação pessoal DATA
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Em um grupo particular, é razoável dizer que quanto maiores as

diferenças entre os indivíduos que se cruzam, maior a probabilidade de que

seus híbridos sejam menos férteis, mas no caso de grupo para grupo é difícil

estabelecer a correlação entre a capacidade de formação de híbridos e uma

dada posição taxonômica (Raven et al., 1978).

Como os organismos vivos seguiram caminhos evolutivos

diversificados, não se deveria esperar que as unidades denominadas espécies

nas bactérias ou em Euglena correspondessem ao mesmo tipo de unidade

que nos carvalhos (Quercus). Entretanto, o termo espécie é útil, representando

uma possibilidade de referir-se aos organismos e de catalogá-los.

Outro princípio que é levado em conta é que organismos mais próximos

são, igualmente, mais semelhantes entre si. Organismos bastante semelhantes

entre si, representariam então a espécie.

De acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica

(Código Internacional..., 2003), o nome de um táxon, tal como a espécie, está

associado a um tipo. A publicação de um nome funciona como um

documento legal, estando diretamente associado à classificação dos tipos e,

segundo o princípio de prioridade, o nome mais antigo, validamente

publicado, prevalece (Rapini, 2004).

Assim, na prática, os organismos de uma mesma espécie são aqueles

semelhantes ao material-tipo, conforme reconhecidos pelo taxonomista.

Atualmente, análises filogenéticas, com o uso de macromoléculas, têm

sido utilizadas como ferramenta para distinguir espécies, Existe, até mesmo, a

sugestão de que a seqüência de DNA passaria a ser o instrumento-padrão na

descrição e na identificação de espécies, eliminando a subjetividade

associada ao uso do tipo na classificação e funcionando como código de

barras (Herbert et al., 2003 citado por Rapini, 2004).

Todavia, há alguns problemas evidentes na aplicação de seqüências de

DNA para a descrição de espécies. Cada espécie inclui a variação morfológica

e de outras naturezas adotada pela hipótese de circunscrição do táxon em
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questão, podendo variar conforme o grau de conhecimento ou as premissas

assumidas, enquanto a associação tipo-nome é técnica, estando o nome

associado a um material ou conjunto de material selecionado. Assim, tal como

características diferentes podem ser usadas para definir uma espécie,

diferentes genes também poderiam ser utilizados, mantendo-se o grau de

instabilidade nomenclatural característico da taxonomia. O polimorfismo

genético é amplamente conhecido, e o uso de seqüências poderia levar à

descrição de indivíduos e não de espécies. Poderia haver um gene ideal para

ser utilizado na descrição das espécies? Ou deveriam ser utilizados mais do

que um gene? Quantos seriam o ideal? Assim, ao menos aparentemente, não

existe uma razão clara para que o DNA seja considerado um caráter mais

apropriado na definição de uma espécie (Rapini, 2004).

De qualquer forma, nenhuma ferramenta, a princípio, pode contribuir

para a definição de uma espécie e sempre se deve incentivar o uso de novas

ferramentas, embora a subjetividade presente no reconhecimento de um

espécie parece ser a dificuldade em organizar ou expressar os princípios ou os

mecanismos utilizados nesse reconhecimento.

Com a evolução da tecnologia computacional, novas ferramentas têm

sido desenvolvidas, ao menos em caráter experimental, utilizando-se a visão

computacional por meio de técnicas de distância exata e dimensão fractal

multiescala (Plotze et al., 2005). Por meio dessa técnica, é possível que sejam

geradas, pela imagem de uma folha (Figura 4 a), novas linhas ou imagens que

representam distâncias progressivas do contorno dessa folha (Figura 4 b). É

possível, então, dispor em gráfico a área de influência do objeto e a área

efetivamente ocupada por ele (folha). Com a utilização desses valores em

escala logarítmica (Figura 4 c), obtém-se uma regressão linear cujo coeficiente

angular representa o valor da dimensão fractal de Minkowsky. Com o método

multiescala (Figura 4 d), calcula-se a derivada numérica de cada ponto da

regressão e a sua representação gráfica possibilita a obtenção de vários

pontos, tais como: pico de fractalidade, escala de máxima fractalidade e

largura de alta fractalidade, em vez de um único valor, como no caso do

coeficiente angular (Plotze et al., 2005).
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Esses valores da dimensão fractal multiescala podem ser analisados por

meio de análises multivariadas de classificação (Figura 5) ou ordenação,

podendo-se investigar as afinidades entre as espécies, em uma abordagem

filogenética, sendo que as possibilidades nesse sentido são promissoras

(Plotze et al., 2005).

Nas Passifloraceae, a morfologia, tanto reprodutiva, sobretudo, flores e

brácteas, quanto vegetativa, especialmente folhas e estípulas, é muito variável,

sendo que a variação na morfologia foliar representa a maior variação descrita

em angiospermas (MacDougal, 1994). Em alguns casos, é possível distinguir

as espécies apenas pela morfologia foliar, como é o caso de Passiflora

cirrhiflora Juss., da região Amazônica (Ribeiro et al., 1999). Todavia, em outras

espécies (crípticas) há semelhança, inclusive, molecular (Pádua, 2004), é muito

acentuada, de forma que a correta identificação torna-se uma tarefa difícil.

Figura 4. (a) Contorno da imagem de uma folha; (b) Transformada da distância exata;
(c) Gráfico do Log(distância) x Log(área) em que a inclinação determina os valores da
dimensão fractal; (d) Respectivas assinaturas da dimensão fractal multiescala.

Fonte: modificado de Plotze et al.(2005).
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Abaixo do nível de espécies, podem ser reconhecidos outros níveis
hierárquicos, ou seja, as variações dentro da espécie podem constituir
padrões identificáveis. Esses padrões representam diferenças em relação à
normalidade da espécie, mas são considerados insuficientes para o
reconhecimento como espécies diferentes da espécie em questão.
Normalmente, é considerada a variação em mais de um caráter que deve variar
associadamente e não apenas a variação em um único caráter, para se
reconhecer e definir essas entidades infra-específicas.

Entre essas categorias está a subespécie que representa um padrão de
variação associado à distribuição geográfica. Outra categoria infra-específica
é a variedade que representa um padrão de variação natural relativamente
evidente não associada à distribuição geográfica. Por fim, a forma é aplicável
a padrões de variação natural, igualmente, não associados à distribuição
geográfica, em caracteres de menor importância relativa, sendo de uso pouco
freqüente na taxonomia em geral. Cultivar também é uma entidade
taxonômica, infra-específica, entretanto, aplicado às plantas originadas
através de cultivo, mesmo que exclusivamente por seleção na natureza.

Figura 5. Dendrograma utilizando os valores da dimensão fractal multiescala e
distância mínima para 10 espécies do gênero Passiflora, considerando-se o formato
e a nervação foliares, sendo possível reconhecer os subgêneros Passiflora, Decaloba
e Dysosmia e as séries Lobatae e Passiflora, do subgênero Passiflora.

Fonte: Modificado de Plotze et al. (2005).
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Para Passiflora, justamente para a espécie de maior importância

econômica, P. edulis Sims, a distinção de formas chegou a ser utilizada
(Degener, 1932). Embora frutos de casca amarela fossem conhecidos de longa
data no Brasil (Masters, 1872) e Degener (1932) surpreendeu-se com o
surgimento de frutos com essa característica em uma plantação de maracujá-
roxo no Havaí, acreditando serem provenientes de mutação. Observou, ainda,
que além da coloração diferencial dos frutos, as plantas em questão

apresentavam nectários nas sépalas, o que não ocorreria nos outros indivíduos
da plantação, descreveu então P. edulis forma flavicarpa O. Deg. (Degener,
1932) distinguindo-a, então, do maracujá-roxo, P. edulis Sims forma edulis.

Killip (1938) não chegou a conhecer o estudo de Degener (1932) e
considerou que tanto variedades como formas descritas para P. edulis eram
inconsistentes já que diferentes caracteres não variavam associadamente,
tratando a espécie sem a distinção de variedades ou formas. Mesmo

posteriormente, Killip (1960) não fez referência ao estudo de Degener (1932) e
Bernacci et al. (2003) contribuíram com argumentos que fortaleceram a
posição de Killip (1938) e sugeriram a utilização de categorias de cultivares
para esse caso.

Em vários grupos taxonômicos, muitas formas e variedades, descritas
no passado, são tratadas atualmente como cultivares. A denominação das
cultivares é regida pelo Código Internacional de Nomenclatura das Plantas
Cultivadas (Trehane et al., 1995), existindo a categoria grupos de cultivares que

indicam conjuntos de cultivares com características em comum. Assim, seria
possível utilizar a denominação Passiflora edulis grupo edulis para os
maracujás-roxos e Passiflora edulis grupo flavicarpa para os maracujás-
amarelos, com a finalidade de manter uma denominação que ficou tradicional
na área agrícola, embora a origem de frutos com casca amarela certamente
não tenha ocorrido primeiramente no Havaí. Existem, ainda, frutos com outras

colorações em P. edulis, tais como: avermelhados, esverdeados e rosados8,
para os quais seria necessária a definição de grupos ou seria, então,

7 Observação pessoal DATA
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necessário, definir os grupos anteriores com amplitude suficiente para incluir

essas outras colorações ou matizes de cor da casca. O próprio maracujá-roxo

do comércio tem cor e matizes entre o roxo, lilás e rosado que são bastante

diferentes daqueles das plantas nativas cujos frutos são bastante roxos,

escuros, quase negros. Ainda, outra opção é denominar todo o material, com

todas as variações de casca, apenas, até o nível de espécie, o que tem a

vantagem de ser mais simples. As cultivares podem ser definidas em função de

suas qualidades agronômicas e cada cor ou variação pode ser apresentada

mais informalmente, sem a definição de categorias taxonômicas, apenas

comerciais, se forem convenientes.

Adicionalmente às qualidades agronômicas, diferenças morfológicas,

entre outras, podem e têm sido utilizadas para a distinção de cultivares e na

seleção de material em Passiflora. Para P. alata Curtis (maracujá-doce), foram

observadas, entre outras, diferenças significativas em relação ao comprimento

e largura das folhas, à largura da estípula ou comprimento do pecíolo entre

diferentes acessos (Meletti et al., 2003). Diferenças significativas foram,

também, observadas em relação à largura foliar, comprimento foliar e do

pecíolo, largura do lobo central e comprimento e largura dos lobos laterais,

espessura dos ramos e comprimento das estípulas (Meletti et al., 2005) entre

três diferentes seleções de maracujá-roxo (P. edulis Sims).

Bancos de germoplasmaBancos de germoplasmaBancos de germoplasmaBancos de germoplasmaBancos de germoplasma
Como o Brasil é um dos centros de diversidade da família Passifloraceae

e como muitas das espécies da família têm flores vistosas, a diversidade nativa

das Passifloraceae do País desperta grande interesse, motivando coletas e a

formação de coleções. Entretanto, com a diversidade de Passifloraceae,

igualmente, aqui existe imensa diversidade de pragas e patógenos associados

às plantas que apresentam resistência diferenciada a esses organismos.

Visando selecionar material com resistência a doenças, diferentes espécies

têm sido mantidas em bancos de germoplasma, embora, para o

melhoramento, genótipos das espécies tradicionalmente usadas em cultivo

têm sido as preferidas.



Espécies de maracujá: caracterização e conservação da biodiversidade

577

O Banco Ativo de Germoplasma (BaG-IAC), iniciado em 1991, foi

instalado em Jundiaí (SP), proveniente de doações de sementes da UNESP-
Jaboticabal e CENARGEN e coletas de algumas espécies nativas.

Em 1993, foi feita uma duplicata em Pindorama (SP), localidade mais
quente, para manutenção dos acessos de clima tropical. Por falta de infra-
estrutura, de recursos financeiros e de mão-de-obra qualificada, o BaG foi
reunificado em 1996, em Monte Alegre do Sul (SP), na tentativa de condução e
manutenção do acervo genético em localidade com baixa fonte de inóculo e

maior proximidade, para a realização de caracterização (Meletti et al., 1992,
1994, 1997, 1999). Paralelamente, foi instituído um programa de
melhoramento genético para seleção de cultivares de maracujá-amarelo de
alta produtividade e qualidade de fruto que resultou no lançamento das três
primeiras cultivares nacionais da espécie, em 1999 (Meletti et al., 2000). Além
das espécies em cultivo em Monte Alegre do Sul (SP), algumas espécies mais

delicadas, tais como: P. truncata Regel, P. coriacea Juss. e P. tenuifila Killip têm
sido mantidas em estufa, em Campinas (SP), embora, também, existam
dificuldades para manutenção de muitas espécies de Passifloraceae em cultivo
protegido, tendo ocorrido insucesso para a manutenção de algumas delas.
No conjunto, apesar da relativamente grande diversidade presente nesse
banco de germoplasma, pode-se constatar que, praticamente, não existem
representantes das espécies ameaçadas de extinção mantidas no banco.

Algumas espécies de Passifloraceae apresentam exigências muito

particulares para se desenvolver, sendo extremamente difíceis de serem
mantidas em cultivo. Algumas vezes, as dificuldades iniciam-se na
germinação, sendo raro que ela ocorra em condições usuais de laboratório.
Uma alternativa é a germinação in vitro que mostrou ótimos resultados para P.
nitida (Passos et al., 2004). O cultivo in vitro pode ser uma alternativa para a
conservação das espécies de Passifloraceae. Entretanto, da mesma forma que

para o cultivo no campo ou estufa ou conservação das espécies na natureza,
apresenta dificuldades e os resultados são ainda mais incipientes. Até o
momento, está sendo possível manter plantas de P. alata, P. cincinnata e

P. nitida e foram iniciados teste com P. edulis, P. kermesina Link & Otto,

P. quadrangularis L. e P. suberosa L., no IAC. Passiflora cincinnata tem
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apresentado sintomas de deficiência nutricional e testes complementares têm

sido desenvolvidos. Todas as espécies têm apresentado degeneração ao

longo das repicagens e novos testes são necessários. Melhores resultados

foram indicados por Vieira & Carneiro (2004) que estariam mantendo 20

espécies in vitro, entretanto, a referência a esse cultivo, no texto, é

extremamente pontual e sequer as espécies mantidas são indicadas. Por ser

uma área de desenvolvimento recente, a pesquisa e a publicação de

resultados também deveriam ser incentivadas.

Tabela 2. Constituição atual do Banco Ativo de Germoplasma de Passifloraceae
(maracujazeiros) do IAC, em Monte Alegre do Sul (SP).

Espécie

Passiflora actinia Hook.
Passiflora alata Curtis
Passiflora ambigua Hemsl.
Passiflora auriculata Kunth
Passiflora caerulea L.
Passiflora cincinnata Mast.
Passiflora coccinea Aubl.
Passiflora edulis Sims
Passiflora foetida L. var. foetida
Passiflora foetida var. fluminensis (M. Roemer) Killip
Passiflora gibertii N.E.Br.
Passiflora laurifolia L.
Passiflora ligularis Juss.
Passiflora loefgrenii Vitta
Passiflora malacophylla Mast.
Passiflora micropetala Mart. ex Mast.
Passiflora misera Kunth
Passiflora morifolia Mast.
Passiflora mucronata Lam.
Passiflora nitida Bonpl. ex Kunth
Passiflora setacea DC.
Passiflora sidaefolia M.Roem.
Passiflora suberosa L. ‘
Passiflora subrotunda Mast.
Passiflora tricuspis Mast.
Passiflora triloba Ruiz & Pav. ex DC.
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Existem, ainda, coleções de Passifloraceae estabelecidas com a

finalidade de plantas ornamentais, para as quais é interessante observar que a
maior parte localiza-se no exterior e em empresas comerciais não no Brasil ou
centros de pesquisa. Tal fato se deve às dificuldades de cultivo das
Passifloraceae, no Brasil, que são bastante consideráveis, o que parece ser
devido, em grande parte, à enorme quantidade de pragas e patógenos
existentes em razão da, igualmente, grande diversidade de espécies de

maracujá. Adicionalmente, existem dificuldades de cultivo, por serem
trepadeiras e demandarem maior área para o desenvolvimento da cultura.
Algumas espécies brasileiras que existem em cultivo no exterior, não são
encontradas em cultivo no Brasil.

Como ornamental, os híbridos são bastante desejáveis para promover a
ampliação e variações em cores e formatos de estruturas florais. Assim, do
mesmo modo que, em relação ao cultivo como frutíferas, algumas espécies

acabam sendo preferidas para a produção desses híbridos e outras menos
vistosas, no caso, são relegadas a segundo plano, comprometendo, da
mesma forma, a manutenção da biodiversidade. Outro aspecto que denota/
apresenta elementos negativos é que, com a produção de híbridos, podem
ocorrer retro-cruzamentos com as espécies paternais, Ademais, seja no Brasil,
seja no exterior, da mesma forma que em relação aos bancos de germoplasma
para seleção de material para melhoramento em fruticultura, praticamente, não

existem representantes das espécies ameaçadas de extinção mantidas em
cultivo.

Mesmo considerando a utilização como ornamentais, o número de
espécies de Passifloraceae brasileiras mantidas em cultivo, mesmo que no
exterior, é relativamente baixo, em relação ao número total de espécies da
família mantidas em cultivo. Tal fato se deve às dificuldades enfrentadas pelas
bancos e coleções brasileiras, tanto para a realização de expedições de coleta

como para a manutenção das plantas em cultivo, mas se deve, também, às
dificuldades crescentes impostas pela legislação que limita a coleta,
especialmente, para estrangeiros e pela própria dimensão territorial do País.
Pelo menos, algumas dessas espécies ameaçadas de extinção, não estão em

cultivo porque ainda não foram localizadas na natureza, nos dias atuais.
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ConclusõesConclusõesConclusõesConclusõesConclusões
As Passifloraceae representam uma família com grande diversidade

natural, sendo que o Brasil é um dos centros de diversidade na família,

concentrando grande número de espécies (130 espécies). Com o avanço das

pesquisas, novas espécies têm sido descritas e novas ocorrências têm sido

registradas, mas a devastação da vegetação nativa caminha em passo mais

acelerado, e a preocupação com a conservação da biodiversidade nativa

torna-se crescente. A correta identificação e caracterização torna possível

conhecer melhor as espécies, inclusive quanto a sua distribuição.

Relativamente, poucas espécies de Passifloraceae nativas do Brasil são

mantidas em cultivo e existem espécies ameaçadas de extinção que são muito

pouco conhecidas e não têm sido encontradas recentemente, inclusive na

natureza. Entretanto, essas lacunas são, ao menos em parte, devidas às

dimensões territoriais do País e ao pouco investimento em bancos de

germoplasma, sobretudo, em relação a coletas de espécies nativas. Com o

progresso das pesquisas, objetiva-se superar as dificuldades enfrentadas

atualmente no cultivo das espécies em campo, estufa, in vitro ou ainda na

conservação das espécies na natureza.
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