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Na família Passifloraceae, existem fatores que são responsáveis pela produção do fruto, 

principalmente aqueles cuja a função é a atração dos polinizadores. As flores exercem grande 

atração pelo seu tamanho, pela exuberância de suas cores e formas. Deste modo são necessários 

estudos sobre as estratégias reprodutivas e recursos florais disponíveis desta espécie. Este 

trabalho visa avaliar o efeito do  porta-enxerto sobre a biologia floral de maracujazeiro azedo 

enxertado sobre as espécies de Passiflora alata e P. nítida. Os experimentos foram conduzidos 

no laboratório de Botânica e na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

no município de Tangará da Serra, MT. No experimento de campo, foi utilizado o delineamento 

blocos casualizados, num esquema fatorial 4x2+4 (genótipos x porta enxertos), com três 

repetições e nove plantas por parcela. Como enxerto foram utilizados duas populações 

provenientes do programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo da UNEMAT 

denominados  UNEMAT S10 e  UNEMAT S30  e as cultivares comerciais FB200 e FB300. Os 

porta-enxertos utilizados foram as espécies de  P. alata e P. nítida e as quatro testemunhas foram 

os genótipos sem a enxertia. As mudas foram produzidas  utilizando a propagação por enxertia 

garfagem do tipo fenda cheia. Para o estudo da morfologia e recurso floral, foram coletadas 10 

flores de cada parcela. Para viabilidade polínica os grãos de pólen foram retirados e colocados 

sobre lâminas histológicas, adicionado uma gota do corante carmim acético (CA) e cobertas com 

lamínula. Foram contados até 200 grãos de pólen por lâmina. Para receptividade estigmática foi 

utilizado o teste com o Peróxido de Hidrogênio (PH) a 3%, e os estigmas foram considerados 

receptivos quando houve a formação imediata de bolhas após a imersão. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. Na avaliação da viabilidade polínica e receptividade estigmática não houve 

interação significativa entre os fatores porta enxerto e copa para estas características. Os 

resultados obtidos no presente estudo demonstram elevada taxa de viabilidade polínica, 

apresentando porcentagens acima de 83% de polens viáveis. A receptividade do estigma foi  de 

100% nas populações  e cultivares observadas. Deste modo os porta-enxertos utilizados não 

influenciariam na viabilidade do pólen e receptividade do estigma, sendo estes fatores favoráveis 

para o sucesso reprodutivo de Passiflora edulisSims em condições de enxertia.  
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