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O Brasil e a Colômbia (os maiores produtores de maracujá) são osO Brasil e a Colômbia (os maiores produtores de maracujá) são os
países que apresentam o maior número de espécies nativas.países que apresentam o maior número de espécies nativas.

Poucas espécies são cultivadas como frutíferas e menos ainda atingemPoucas espécies são cultivadas como frutíferas e menos ainda atingem
escala de mercado.   Algumas espécies são exploradas através doescala de mercado.   Algumas espécies são exploradas através do
extrativismo.extrativismo.

Destacam-se ainda como plantas medicinais ou ornamentais, emboraDestacam-se ainda como plantas medicinais ou ornamentais, embora
poucas espécies sejam utilizadas.poucas espécies sejam utilizadas.

No aspecto ecológico, a diversidade ganha destaque:No aspecto ecológico, a diversidade ganha destaque:

- existem espécies polinizadas por abelhas, vespas, beija-flores ou- existem espécies polinizadas por abelhas, vespas, beija-flores ou
morcegos;morcegos;

- a dispersão das sementes pode ser feita por aves, morcegos, formigas- a dispersão das sementes pode ser feita por aves, morcegos, formigas
ou outros animais ou pelos rios;ou outros animais ou pelos rios;

- apresentam relações complexas com predadores, especialmente- apresentam relações complexas com predadores, especialmente
borboletas borboletas HeliconidaeHeliconidae e são afetadas por muitas pragas. e são afetadas por muitas pragas.



Distribuição e BiodiversidadeDistribuição e Biodiversidade

A família A família PassifloraceaePassifloraceae é largamente distribuída nos trópicos e regiões é largamente distribuída nos trópicos e regiões
temperadas quentes, principalmente da América e África.temperadas quentes, principalmente da América e África.

São aceitos entre 17 a 20 gêneros: aceitamos 19 gêneros.São aceitos entre 17 a 20 gêneros: aceitamos 19 gêneros.
Brasil – 5 gêneros: Brasil – 5 gêneros: AncistrothyrsusAncistrothyrsus, , DilkeaDilkea, , MitostemmaMitostemma, Passiflora e, Passiflora e
TetrastylisTetrastylis..

São aceitas entre 500 a 650 espécies ou mais, mas muitas espécies são apenasSão aceitas entre 500 a 650 espécies ou mais, mas muitas espécies são apenas
supostas e ainda não têm nome e não foram publicadas, não sendosupostas e ainda não têm nome e não foram publicadas, não sendo
consideradas válidas: aceitamos 530 espécies.consideradas válidas: aceitamos 530 espécies.

Passiflora:Passiflora: 400 espécies; 400 espécies;
AdeniaAdenia:: 100 espécies. 100 espécies.

Brasil: 130 espécies (Brasil: 130 espécies (PassifloraPassiflora 120 espécies). 120 espécies).

Muitas espécies pouco conhecidas.Muitas espécies pouco conhecidas.
Destruição do ambiente: extinção?Destruição do ambiente: extinção?



Histórico da ClassificaçãoHistórico da Classificação

América - América - CiezaCieza de  de LeónLeón (1553): “ (1553): “granadillasgranadillas” (romã: granada)” (romã: granada)
nomes indígenas: nomes indígenas: múrucuyamúrucuya (tupi) ou  (tupi) ou mburucuyamburucuya (guarani) →  maracujá. (guarani) →  maracujá.

CesiCesi (1651):  (1651): PassifloraPassiflora

1753 (Lineu): publicação efetiva – 22 espécies1753 (Lineu): publicação efetiva – 22 espécies

BrasilBrasil

Flora Flora BrasiliensisBrasiliensis ( (MastersMasters 1872): 82 espécies 1872): 82 espécies

KillipKillip (1938): 112 espécies (66 anos + 30 espécies) (1938): 112 espécies (66 anos + 30 espécies)

Descritas e aceitas depois de Descritas e aceitas depois de KillipKillip ou novas ocorrências: 26 espécies ou novas ocorrências: 26 espécies
(67 anos)(67 anos)

Novos sistemas de classificação: Novos sistemas de classificação: MacDougalMacDougal e  e FeuilletFeuillet (2004);  (2004); MuschnerMuschner  etet al. al.
(2003); (2003); YocktengYockteng e  e NadotNadot (2003) (2003)



Identificação e Caracterização.Identificação e Caracterização.

Passiflora ischnoclada Harms

Passiflora jilekii Wawra



Flora de São Paulo

-aumento de 35% no número de espécies,
da família, citadas para o Estado;

- primeiras ilustrações para quatro espécies:
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);

Entretanto

- 60 % do total de espécies ocorrentes em
São Paulo chegou a ser indicado para a lista
de espécies ameaçadas de extinção.

Atualmente
Passiflora campanulata Mast., P. malacophylla Mast., P. racemosa Brot. e P. setulosa Killip

são consideradas extintas, na natureza, em São Paulo.



Passiflora urubiciensis CerviPassiflora nephrodes Mast.Passiflora filamentosa Cav.

Passiflora tuberosa Jacq.Passiflora mucugeana T.N.SennaPassiflora cordistipula Cervi

Passiflora spicata Mast.Passiflora margaritae SaccoPassiflora chlorina L.K.Escobar

Passiflora setulosa KillipPassiflora malacophylla Mast.Passiflora amalocarpa
Barb.Rodr.

Passiflora saxicola Gontsch.Passiflora ischnoclada HarmsMitostemma glaziovii Mast.

Passiflora saccoi CerviPassiflora imbeana SaccoMitostemma brevifilis Gontsch.

Passiflora retipetala Mast.Passiflora ichthyura Mast.Dilkea wallisii Mast.

Passiflora quadrifaria Vanderpl.Passiflora hypoglauca HarmsDilkea retusa Mast.

Passiflora phaeocaula KillipPassiflora holtii KillipDilkea acuminata Mast.

Passiflora oerstedii Mast.Passiflora hatschbachii CerviAncistrothyrsus hirtellus
A.Gentry

no Brasil.no Brasil.ameaçadasameaçadasPassifloraceaePassifloraceae



Definições de espécies e entidades Definições de espécies e entidades infraespecíficasinfraespecíficas

conceito biológico de espécie:conceito biológico de espécie:

grupos de populações naturais intercruzantes que são isoladosgrupos de populações naturais intercruzantes que são isolados
reprodutivamente de outros grupos.reprodutivamente de outros grupos.

(mecanismos de isolamento reprodutivo – ecológico, etológico, estacional, fisiológico, estrutural ou genético)(mecanismos de isolamento reprodutivo – ecológico, etológico, estacional, fisiológico, estrutural ou genético)

De acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o nome deDe acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o nome de
um táxon, tal como a espécie, está associado a um tipo.um táxon, tal como a espécie, está associado a um tipo.

A publicação de um nome funciona como um documento legal, estandoA publicação de um nome funciona como um documento legal, estando
diretamente associado à classificação dos tipos e, segundo o princípio de prioridade, odiretamente associado à classificação dos tipos e, segundo o princípio de prioridade, o
nome mais antigo, validamente publicado, prevalece.nome mais antigo, validamente publicado, prevalece.

Assim, na prática, os organismos de uma mesma espécie, são aqueles
assemelhados ao material-tipo, conforme reconhecidos pelo taxonomista.



Novas técnicas no apoio à taxonomiaNovas técnicas no apoio à taxonomia

Atualmente, análises filogenéticas têm sido utilizadas como ferramentas para
distinguir espécies.   Entretanto, existem alguns problemas, sendo que, tal como
características diferentes podem ser usadas para definir uma espécie, diferentes genes
também poderiam ser utilizados, mantendo-se o grau de instabilidade nomenclatural
característica da taxonomia.

O polimorfismo genético é amplamente conhecido e o uso de seqüências poderia levar à descrição de
indivíduos e não espécies.

Poderia haver um gene ideal para ser utilizado na descrição das espécies?
Deveriam ser utilizados mais do que um gene?
Quantos poderia ser o ideal?

(Ao menos aparentemente, não existe uma razão clara para que o DNA seja considerado um caráter mais apropriado
na definição de uma espécie.).)

De qualquer forma, qualquer ferramenta, a princípio,De qualquer forma, qualquer ferramenta, a princípio,
pode contribuir para a definição de uma espécie epode contribuir para a definição de uma espécie e
sempre se deve incentivar o uso de novas ferramentas.sempre se deve incentivar o uso de novas ferramentas.



Visão computacional: Visão computacional: distância exata e dimensão fractal distância exata e dimensão fractal multiescalamultiescala..

PLOTZE, R.O.; FALVO, M.; PÁDUA, J.G.; BERNACCI, L.C.;
VIEIRA, M.L.C.; OLIVEIRA, G.C.; BRUNO, O.M.  Leaf shape
analysis using the multiscale Minkowski fractal dimension, a new
morphometric method: a study with Passiflora (Passifloraceae).
Can. J. Bot., v.83, p.287-301, 2005.



Entidades infra-específicasEntidades infra-específicas

SubespécieSubespécie
VariedadeVariedade
FormaForma

CultivarCultivar

Passiflora Passiflora edulisedulis  SimsSims ‘IAC 273’                             (maracujá-amarelo) ‘IAC 273’                             (maracujá-amarelo)
Passiflora Passiflora edulisedulis  SimsSims ‘IAC 275’                             (maracujá-amarelo) ‘IAC 275’                             (maracujá-amarelo)
Passiflora Passiflora edulisedulis  SimsSims ‘IAC 277’                              (maracujá-amarelo) ‘IAC 277’                              (maracujá-amarelo)

Passiflora Passiflora edulisedulis  SimsSims ‘Paulista’                                  (maracujá-roxo) ‘Paulista’                                  (maracujá-roxo)



Diversidade e Bancos de Diversidade e Bancos de GermoplasmaGermoplasma

 Instituições de pesquisa:  Instituições de pesquisa: predominiopredominio para resistência a doenças para resistência a doenças

 Particulares:  Particulares: predominiopredominio para plantas ornamentais/híbridos para plantas ornamentais/híbridos

No. de espécies brasileiras em cultivo é baixo, em relação ao número de espécies.No. de espécies brasileiras em cultivo é baixo, em relação ao número de espécies.
Praticamente, não existem representantes das espécies ameaçadas mantidas em cultivo.Praticamente, não existem representantes das espécies ameaçadas mantidas em cultivo.

Dificuldades enfrentadas pelos bancos e coleções brasileiras:Dificuldades enfrentadas pelos bancos e coleções brasileiras:

realização de expedições de coleta;realização de expedições de coleta;
manutenção das plantas em cultivo;manutenção das plantas em cultivo;
limitações impostas pela legislação para a coleta, não só para estrangeiros (limitações impostas pela legislação para a coleta, não só para estrangeiros (biopiratariabiopirataria), mas até), mas até

mesmo para pesquisadores de instituições governamentais;mesmo para pesquisadores de instituições governamentais;
dimensão territorial do país e devastação ambiental.dimensão territorial do país e devastação ambiental.

Pelo menos, algumas das espécies ameaçadas de extinção, não estão em cultivo porque ainda nãoPelo menos, algumas das espécies ameaçadas de extinção, não estão em cultivo porque ainda não
foram localizadas na natureza, nos dias atuais.foram localizadas na natureza, nos dias atuais.
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