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“Uma flor não fica preocupada em competir com  

as flores do lado. Ela apenas FLORESCE”.  
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RESUMO 

 

 

 

A Palinologia é um método excelente para várias áreas da Biologia. Passifloraceae é muito 

interessante, uma vez que apresenta uma grande variabilidade de características polínicas, a 

maioria ainda pouco explorada. No Brasil, poucos estudos abordam a palinologia e o estudo da 

estrutura da esporoderme dos grãos de pólen, os quais podem preencher lacunas existentes. O 

gênero estudado, Passiflora, possui quatro subgêneros, dos quais Passiflora, Astrophea e 

Decaloba foram estudados neste trabalho. Suas variações polínicas foram profundamente 

estudadas, com o objetivo de descrever a estrutura morfológica e histoquímica da esporoderme 

de Passifloras que ocorrem na América do Sul, buscando fornecer ferramentas adicionais para a 

filogenia da família. Além de inferir tendências evolutivas, descrevemos o número de aberturas, 

tipo, reticulo e variações de morfologia, além de variações da esporoderme e relacionamos com 

possíveis tendências evolutivas para o grupo. O material analisado é proveniente de coleções no 

Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Pará e Colômbia. Foram analisados 18 espécies do 

gênero, contando com 13 do subgênero Passiflora, 3 Decaloba e 2 Astrophea. Os botões em pré 

antese foram armazenados em fixador FAA 50% e testes histoquímicos foram realizados 

seguindo o protocolo de Johansen (1940) e acetólise. Foram realizadas análises Boxplot, para 

representar a variação do tamanho dos grãos de pólen através do Software R x64 versão 3.3.0 e 

para análises de agrupamento das características, foi utilizado o Programa Mesquite 3.40 (build 

877). O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Botânica Estrutural da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. Como resultado, os grãos de pólen não escaparam dos padrões 

propostos na literatura, salvo exceções. As espécies do subgênero Passiflora possuem colpos 

fusionados, variando de 6 a 12-colpos, com exina reticulada tipo 2. As espécies do subgênero 

Astrophea apresentaram colporos e as espécies de Decaloba variaram no tipo de aberturas. 

Quanto à histoquímica da esporoderme o subgênero Passiflora apresentou intina espessa, 

endexina fina e ausência de camada basal. Enquanto os outros dois subgêneros apresentaram 

intina fina, com endexina espessa e presença de camada basal, entre outras características que 

variam tanto a nível de espécie quanto de subgênero. O tamanho do grão de pólen pareceu estar 

relacionado à espessura da intina, e consequentemente relacionado com possíveis polinizadores. 

Através da análise de agrupamento reforçamos a afinidade das espécies para seus respectivos 

subgêneros. Como conclusão, a análise conjunta da ultraestrutura do esporoderme e a 

morfologia externa foram úteis em uma interpretação quase completa das variações que ocorrem 

no gênero, dando-nos informações de que o subgênero Passiflora é derivado em relação aos 

outros dois estudados. Além disso, o presente trabalho levanta novas hipóteses que podem 

contribuir para futuras análises filogenéticas dentro do grupo. 

 

 

Palavras-chave: Esporoderme, palinologia, polinização. 
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ABSTRACT 

 

 

The Palynology is an excellent method for several areas in Biology. Passifloraceae is very 

interesting, since it shows a great variability of pollen characteristics, mostly very unsuficciently 

explored. In Brazil, few studies use palynology and the study of the sporoderm structure in 

pollen grain, which could fills existing gaps. The studied genus, Passiflora, has four subgenres, 

from which Passiflora, Astrophea and Decaloba were studied in this work. Their pollen 

variations were deeply studied, with the objective of describing the morphological and 

histochemical structure of the sporoderm of Passiflora occurring in South America, trying to 

supply additional tools for the family's phylogeny. We inferred evolutive trends, and also 

described number of apertures, type, reticle and variations in morphology, in addition to 

variations of the sporoderm and we related them with possible evolutive tendencies for the 

group. The analyzed samples came from collections on Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito 

Santo, Pará and Colombia. Eighteen species of the genus were analyzed, with 13 from de 

subgenre Passiflora, 3 Decaloba and 2 Astrophea. The buttons before anthesis were stored in 

FAA fixative 50% and histochemical tests were performed following the Johansen (1940) 

protocol and acetolysis. Boxplot analysis were performed to represent the variation of size in the 

pollen grains through R x64 Software version 3.3.0 and for cluster analysis the program 

Mesquite 3.40 (build 877) was used. The work was developed in the Laboratório de Botânica 

Estrutural from Universidde Estadual do Centro-Oeste. As a result, the grains didn't fall far from 

the patterns from literarute, with some exceptions. The species of the subgenre Passiflora have 

fused colpo, varying from 6 to 12, with reticulated exine of type 2. The species from the 

subgenre Astrophea presented colpores and the species of Decaloba varied in the type of 

apertures. For the histochemistry of the sporoderm, the subgenre Passiflora showed thick intine, 

thin endexine and abscence of the basal layer, among other characteristics that varied according 

to species or level of subgenre. The size of the pollen grain seemed to be related to the thickness 

of the intine, and consequently related to possible pollinators. Through the cluster analysis, we 

stress the affinity of species with its subgenres. As a conclusion, the joined analysis of the 

ultrastructure of the sporoderm and the external morphology were useful for an almost complete 

interpretation of the variations that ocurr in the genus, giving us information that the subgenre 

Passiflora is derivative in relation to the other two. Besides, the present work has raised some 

hypothesis that may contribute to future phylogenetic analysis inside the group. 

 

Keywords: Sporoderm, palynology, pollination. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A palavra Palinologia foi criada por Hyde & Williams (1945) baseada no termo grego 

“paluno” (palynien) que significa espalhar, difundir farinha. Este ramo da ciência estuda os 

grãos de pólen, esporos e outras estruturas com parede orgânica ácido-resistente de 

Angiospermas, Gimnospermas, Pteridófitas, Fungos, cistos de algas, dinoflagelados, 

foraminíferos, acritarcas, entre outros grupos (SALGADO-LABOURIAU, 1961). Erdtman 

definiu como a “ciência que trata principalmente das paredes do grão de pólen e esporos, e não 

de seu interior vivo” (ERDTMAN, 1952), sendo a terminologia mais utilizada atualmente.  

A palinologia é um excelente método para a reconstituição paleogeográfica e 

paleoclimática de uma região. Bradley (1984) afirma que onde existem grãos de pólen e esporos 

depositados, um registro da vegetação permanece e podem ser interpretados devido a duas 

características polínicas: especificidade e resistência. Cada grão de pólen ou esporo possui 

características próprias de cada espécie: forma, tamanho, estrutura e ornamentação, o que 

permite a identificação da planta produtora. A parede externa do grão de pólen é composta por 

esporopolenina, uma substância extremamente resistente e inerte quimicamente, o que permite a 

conservação dos palinomorfos em sedimentos por milhões de anos.  

O estudo da morfologia do pólen iniciou-se em 1935 quando Wodehouse percebeu que 

a morfologia diferenciava-se quando observada em aumento.  Com o avanço da microscopia de 

luz, Malpighi (1675) observou vários tipos de grãos de pólen em variadas plantas 

monocotiledôneas, dando enfoque principalmente para cor e forma, enquanto Sprengel, estudava 

pólen de dicotiledôneas. Posteriormente, outros autores enriqueceram a literatura palinológica. 

Desde a última década, os estudos palinológicos com fins taxonômicos vem ganhando 

espaço, principalmente pela grande variedade de morfotipos dos grãos de pólen, o que permite o 

auxílio na taxonomia de grupos vegetais. Melhem, em 1978, enfatiza a importância taxonômica 

e evolutiva da morfologia polínica, onde podem ser analisadas a nível de gêneros e superiores a 

estes, representando alto valor taxonômico e evolutivo. 

O estudo da morfologia polínica auxilia na identificação de diversas famílias, gênero e 

espécie. Dentre tantas características peculiares, a exina, camada mais externa do pólen, é 

registrada como principal elemento para a identificação e até mesmo separação de espécies 

(SALGADO-LABOURIAU, 1973; MIRANDA, 2003). Contudo, a palinologia vai, além disso: 
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sua utilização para estudos de viabilidade polínica, estudos ecológicos relacionandos 

principalmente com polinização e a conservação genética, parece ter grande contribuição 

(ALEXANDER, 1969). Aliado a morfologia, a citoquímica da esporoderme de grãos de pólen 

podem inferir variáveis de extrema importância tanto a nível de gênero quanto espécie. 

A família Passifloraceae mostra-se bastante interessante, pois apresenta uma ampla 

variabilidade de características, a maioria ainda pouquíssimo exploradas. Para as espécies 

ocorrentes no Brasil, poucos trabalhos abordam o tema de forma completa: unindo a morfologia 

e a histoquímica da esporoderme do grão de pólen. Sendo assim, nota-se a necessidade de 

estudos voltados para esse tema, principalmente àqueles destinados a preencherem as lacunas e 

controvérsias existentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Apresentação da família Passifloraceae Juss. 
 

Passifloraceae Juss. pertence à ordem Malpighiales (APG IV, 2016) e compreende 

entre 520 (KILLIP 1938; CERVI 1997) e 700 espécies (FEUILLET; MACDOUGAL 2004). Os 

primeiros estudos com dados morfológicos relacionaram a família Passifloraceae às famílias 

Malesherbiaceae, Turneraceae e Flacourtiaceae, integrando a ordem Parietales (WETTSTEIN, 

1935). Posteriormente, a família foi inclusa à ordem Passiflorales, juntamente com Loasaceae, 

Turneraceae e Malesherbiaceae. A partir de 1964, Passifloraceae foi inclusa na ordem Violales, 

próxima a Flacourtiaceae, Violaceae, Achariaceae e Malesherbiaceae, através de carácteres 

morfológicos, sendo a placentação parietal fator determinante (ENGLER 1894; TAKHTAJAN 

1980; DAHLGREN 1980; CRONQUIST 1981; SPICHIGER; SAVOLAINEN 1997). Após a 

inserção de dados moleculares, Passifloraceae passa a fazer parte de Malpighiales (APG IV; 

2016). 

Atualmente, a taxonomia de Passiflora é bastante complexa, pois são bastante 

controversos os limites de circunscrição de vários subgêneros, seções e séries (FEUILLET; 

MACDOUGAL, 2003). Em 1938, Killip publicou uma proposição de classificação infragenérica 

para Passiflora, dividindo o grupo em 22 subgêneros, que se dividiam em várias seções e 

algumas séries. Mais tarde, Escobar (1989) adicionou mais um subgênero, totalizando 23 

subgêneros para a classificação. 

Feuillet & MacDougal (2003) sugeriram o agrupamento das espécies de Passiflora em 

apenas quatro subgêneros, sendo eles Astrophea (DC.) Mast., Deidamioides (Harms) Killip, 

Decaloba (DC.) Rchb. e Passiflora L. Essas classificações são baseadas, exclusivamente em 

caracteres morfológicos e ecológicos. Muschner et al. (2003), Muschner (2005) e Zamberlan 

(2007), comprovam a monofilia de Astrophea, Decaloba e Passiflora, propostos por Feuillet e 

MacDougal (2003) mediante análise filogenética molecular. Contudo, as informações do 

subgênero Deidamioides permanecem indeterminadas.  

De um modo geral, ainda há controvérsias para essa classificação e a maioria das 

lacunas ainda permanecem em aberto e longe de uma elucidação, principalmente devido ao 

aumento no número de espécies e divergências entre autores (DETTKE; SANTOS, 2009). A 

classificação adotada no trabalho referente aos subgêneros seguirá a proposta de Feuillet e 
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MacDougal (2003). 

 

 

2.2 Caracterização da planta 

 

Conhecida como Passiflora, “Flor da Paixão” ou “passion flowers”, foi uma planta da 

América que despertou atenção e admiração dos colonizadores portugueses e espanhóis, nos 

séculos XVI e XVII, durante a expansão da Europa na conquista e exploração espanhola do 

Novo Mundo. Além da beleza excêntrica das flores, o misticismo criado pelas pessoas, que 

começaram a propagação das suas “flores” no sentido religioso, fez da planta um significado 

cultural marcante, criado entre as pessoas (CERVI, 1982). 

A expressão “flor-da-paixão” está relacionada à primeira espécie descoberta, conhecida 

como Passiflora incarnata L. Os missionários espanhóis atribuíram às flores e folhas da planta 

importância religiosa ao observarem semelhanças com a paixão de Cristo. Deste modo, as cinco 

sépalas e cinco pétalas representam os dez apóstolos, excluindo Pedro, que negou a Jesus e 

Judas, que traiu Jesus. A corona de filamentos representa a coroa de espinhos utilizada por 

Jesus, as cinco anteras representam as cinco chagas de Cristo e os três estigmas representam os 

três pregos que prenderam Jesus à cruz. As gavinhas seriam os açoites utilizados durante o 

martírio, as folhas seriam a lança que transpassou seu corpo e o fruto seria o mundo que Cristo 

teria vindo redimir (Fig. 01). A partir disso, Passiflora tornou-se um símbolo religioso (URIBE, 

1955; CERVI, 1997).  

As plantas são geralmente trepadeiras ou lianas com gavinhas axilares ou, raramente, 

arbustos e árvores. Folhas alternas, frequentemente simples e lobadas, com venação palmada e 

nectários presentes no pecíolo. As flores possuem uma ampla gama de cores, e são geralmente 

monóicas. A corona consiste de uma até várias linhas de filamentos, projeções ou membranas, e 

nasce no ápice da superfície interna do receptáculo floral, sendo usualmente colorida, o que atrai 

polinizadores. Há um disco nectarífero na base do hipanto (Fig. 02). Os frutos são do tipo 

cápsula ou baga, com arilos carnosos e coloridos ao redor das sementes (KILLIP 1938; JUDD et 

al. 1999). 

As espécies exploradas comercialmente no país são duas: Passiflora alata Curtis 

(maracujá-doce) e Passiflora edulis Sims (maracujá-roxo) além de sua forma amarela P. edulis 

Sims f. flavicarpa Deg. (PADUÁ, 2004). Ainda, segundo PADUÁ (2004), o gênero tem grande 

importância na área medicinal por apresentarem compostos químicos como passiflorina, 

(MELETTI, 1995) C heterosídeos do apigenol e da luteolina e glicosídeos cianogênicos 
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(COSTA, 1994) possuindo potencial para o desenvolvimento de medicamentos ansiolíticos e 

hipnótico/sedativos. 

Figura 01. Primeiro desenho de Passiflora, por Euginio Petrelli (1610) e Passiflora incarnata L. 

  

Fonte: Jean Robin (1614) – extraído da obra de Ulmer e MacDougal 2004, Passiflora – Passinflowers of the 

World. 

Figura 02. Vista longitudinal de flor de P. ambigua Hemsl. destacando as estruturas da flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia de Paulo Hilst. Retirada do site do “Fotografando pelo mundo” 

(http://www.fotografandopelomundo.com/as-cores-das-flores.html), A. Estigma B. Antera C. Corona de filamentos 

D. Coluna do androginóforo E. Opérculo F. Tubo do cálice G. Límen H. Sépala (cálice) I. Pétala (corola) J. 

Ovário. 
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2.3  Passiflora L. 

 

Passiflora ocorre desde florestas tropicais até elevadas altitudes nas montanhas dos 

Andes, onde está concentrada sua maior diversidade. Ocasionalmente podem ser encontradas em 

regiões subtropicais ou temperadas na América do Norte e Nova Zelândia, e mais raramente na 

África tropical, Ásia e Austrália (DEGINANI, 2001; IRVINE, 2010; PORTER-UTLEY, 2014). 

O gênero conta com aproximadamente 580 espécies (OCAMPO; 

D’EECKENBRUGGE, 2017) sendo 150 registradas no Brasil (85 endêmicas) (BERNACCI et 

al. 2014), tornando-o maior gênero da família. No Brasil, encontra-se aproximadamente um 

terço das espécies conhecidas, o que garante ao país ser um grande possuidor de germoplasma 

(PADUÁ, 2004) e privilegiado em relação aos recursos genéticos de maracujás (FERREIRA, 

1994). Além disso, os gêneros Ancistrothysus Harms, Dilkea Mast., Mitostemma Mast também 

ocorrem no Brasil (BFG, 2015).   

Passiflora abriga arbustos e ervas principalmente lianas (CERVI, 1997). As flores são 

monóicas e coloridas, apresentando uma corona de filamentos, característica marcante tanto para 

o gênero quanto para a família, além de possuirem simetria radial e a presença de um disco 

nectarífero na base do hipanto (ULMER; MACDOUGAL 2004). Possuem cinco estames, cinco 

sépalas, cinco pétalas e três estiletes (exceto Passiflora ovalis Vell. ex Roemer - 4) e órgãos 

reprodutivos elevados em uma coluna conspícua, o androginóforo. Os frutos são carnosos do 

tipo baga, indeiscentes, globosos a fusiformes, ou do tipo cápsula e deiscentes, ocasionalmente. 

As sementes são comprimidas, com arilo carnoso colorido (KILLIP 1938; JUDD et al. 2009) 

(Figura 3).  

As flores de Passiflora possuem uma ampla gama de polinizadores: abelhas, vespas, 

borboletas e mariposas, até vertebrados como morcegos e pássaros. As diversas síndromes 

florais estão presentes nos subgêneros, tendo surgido, portanto, mais de uma vez no grupo 

(MUSCHNER, 2005).  

Além da diversidade de coloração das flores, a variedade de polinizadores e a 

heterofilia, o gênero conta com grãos de pólen com características diversificadas, desde o 

número de aberturas, com grãos de pólen 3-12 colpado/colporado (JUDD et al., 2009) até 

variações do retículo e composição química das paredes (intina e exina), podendo variar dentro 

dos subgêneros ou até mesmo de espécie para espécie, em menor escala. 

A diversidade genética que apresenta aliada a sua ampla distribuição geográfica faz de 

Passifloraceae uma família de extrema importância biológica. Contudo, estudos sobre o aspecto 

evolutivo da família e do gênero Passiflora L. são escassos, o mesmo pode-se dizer para a 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062015000300391#B7
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062015000300391#B7
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palinologia do grupo (PADUÁ, 2004). 

Figura 03: Passiflora. caerulea L. com a corona de filamentos em destaque e a presença de gavinhas auxiliares, 

estípulas, brácteas e fruto do tipo baga. 

 
Fonte: Ilustração de Chen Min. Retirado do site http://www.elisabethdowle.com. 

 

 

Visando a importância de se estudar as variações palinológicas dentro dos subgêneros, 

o presente trabalho adotou a classificação proposta por Feuillet & MacDougal, (2003), onde a 

descrição de três dos quarto subgêneros estão apresentadas abaixo. 

 

 

2.3.1 Passiflora subgênero Astrophea DC. 

 

Passiflora subgênero Astrophea conta com aproximadamente 60 espécies, com 

diferenças marcantes em relação ao padrão típico do gênero. Seus representantes são arbustivas 

ou trepadeiras lenhosas e folhas inteiras, hipanto campanulado ou tubular e opérculo 

membranoso ou tubular. Possuem dois nectários peciolares próximos ao ápice e estípulas 

minúsculas. As brácteas são de tamanho pequeno e as flores coloridas variam de branco até 

alaranjado com corona amarela (FEUILLET; MACDOUGAL, 2007).  

O centro de diversidade do grupo encontra-se em áreas de baixas altitudes no norte da 

América do Sul (ULMER; MACDOUGAL, 2004). As espécies do subgênero Astrophea 

abordadas no trabalho são duas: P. haematostigma Mart.ex Mast e P. rhamnifolia Mast: 
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- Passiflora. haematostigma  Mart. ex Mast: Possui hábito escandente, é lenhosa e possui 

gavinhas. Suas estípulas são setáceas e o pecíolo mede de 2-4 centímetros. Apresentam folhas 

inteiras e não lobadas, com até 13 cm de comprimento. As sépalas de pétalas são brancas e a 

corona possui duas séries de filamentos. É registrada desde o estado de Minas Gerais até sul o 

Estado de Santa Catarina, ocorrendo também em encostas íngremes da Serra Geral (Floresta 

Atlântica), campos rupestres e áreas de cerrado (SACCO, 1980; BERNARCCI et al., 2014; 

MILWARD-DE-AZEVEDO;  BAUMGRATZ, 2004; CERVI; LINSINGEN, 2008).  

 

- Passiflora rhamnifolia Mast.: possui hábito escandente, gavinhas robustas, pubescente. 

Estípulas setáceas. Folhas inteiras, de formato ovado-oblongo até ovado-elíptico. Brácteas 

setáceas. Flores brancas. Sépalas brancas na face adaxial e esverdeada na abaxial, com formato 

oblongo-lanceolado. Pétalas similar às sépalas. Corona de filamentos em duas séries (ou 

raramente 3), de coloração esverdeada e manchada. Ovário ovóide. Fruto ovoide a subgloboso, 

amarelo. Encontra-se distruibuída em todos os estados do Brasil.  

 

2.3.2 Passiflora subgênero Decaloba DC. 

 

Passiflora subgênero Decaloba abrange cerca de 200 espécies e sua distribuição é 

registrada no Novo Mundo, Sudeste da Ásia, Oceania e Austrália. É representado por trepadeiras 

de pequeno porte, geralmente com folhas bilobadas ou trilobadas e flores pequenas, nascidas 

sobre uma gavinha, de coloração amarelo-esverdeadas, brancas ou avermelhadas com a corona 

possuindo de 1-3 séries de filamentos (FEUILLET; MACDOUGAL, 2007; MILWARD-DE-

AZEVEDO; GONÇALVES-ESTEVES; BAUMGRATZ, 2010). Caracteriza-se por apresentar: 

caule cilíndrico, glândulas peciolares presentes, 2 ou até 4, lâmina foliar com ocelo próximos a 

nervura principal. Fruto variando de roxo a preto, ou avermelhados (FEUILLET; 

MACDOUGAL, 2003).  

Os representantes de Passiflora subgênero Decaloba amostrados neste trabalho são: 

Passiflora guatemalensis S. Wats., P. morifolia Mast., P. suberosa L. e P. urnifolia Rusby: 

- Passiflora guatemalensis S. Wats.: planta glabra, com estípulas reniforme, longo-ciliada. 

Folha discretamente trilobada e peltada. Brácteas decíduas. Sépalas oblongo a oblongo-ovado. 

Pétalas oblongo a oblongo-ovado. Corona de filamentos de 2-3 séries, amarelo ou amarelo-

alaranjado. Ovário ovóide. Fruto subgloboso. Distribuição geográfica: México, América Central 

e Colômbia (FEUILLET; MACDOUGAL, 2003). 
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- Passiflora morifolia Mast.: conhecida como “purple sweet passion fruit”. Planta glabra. 

Estípulas semi-ovadas. Folha trilobada, denticulada. Brácteas setáceas. Sépalas oblongo-linear, 

verde e glabro. Pétalas linear-lanceoladas, de coloração branca. Corona de filamentos em uma 

única série, branca com azul ou violeta. Ovário subgloboso, densamente pubescente. Fruto 

globoso. Distribuição geográfica: México, Guatemala, Peru, Bolivia, Paraguai, Argentina e no 

Brasil, com maior número de registros no Rio Grande do Sul (FEUILLET; MACDOUGAL, 

2003).  

- Passiflora suberosa L.: planta liana glabra ou pilosa, com estípulas lineares subuladas. Suas 

folhas podem ser inteiras ou até profundamente trilobadas, apresentando grande heterofilia com 

variações tanto da forma quanto do tamanho. O fruto varia de globoso a ovoide, de cor púrpura 

ou preto, quando maduro. As flores variam de amarelo a verde, são axiladas, solitárias ou aos 

pares, com ausência de pétalas, característica marcante para a espécie. Distribuição geográfica 

desde os Estados Unidos até o Sul do Brasil (exceto as Guianas), (SACCO, 1980). 

- Passiflora urnifolia Rusby.: hábito escandente. Caule cilíndrico e globoso. Estípulas 

subuladas. Folhas trilobadas, com lóbulo central bem inferior ou ausente. Brácteas alternas, 

lineares, membranáceas e inteiras. Sépalas oblongas, estreitas na base e branco-esverdeadas. 

Pétalas oblongas, brancas. Corona de filamentos em duas séries e de coloração branca. Ovário 

subgloboso. Fruto subgloboso de cor roxa. Distribuição geográfica: No Brasil nos estados: 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Peru, Bolívia e Argentina 

(FEUILLET; MACDOUGAL, 2003). 

 

2.3.3 Passiflora subgênero Passiflora L. 

 

Subgênero típico, com cerca de 240 espécies distribuídas nos Estados Unidos, América 

Central e América do Sul (ULMER; MACDOUGAL 2004; ZAMBERLAN, 2007; FARIA; 

STEHMANN, 2010). Compreende trepadeiras herbáceas, de caule flexível ou lenhoso, com 

brácteas inteiras, flores grandes e de coloração vibrante, filamentos da corona com duas a várias 

séries, opérculo encurvado e ovário estreitando-se em direção ao ápice (NUNES; QUEIROZ, 

2006).  

No presente trabalho foram utilizadas 12 espécies de Passiflora subgênero Passiflora. 

Abaixo está uma descrição sucinta de cada uma, segundo Killip (1938), Cervi (1997) e Cervi e 

Linsingen (2008) e demais autores citados ao final: 
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- Passiflora actinia Hooker.: planta escandente e glabra. Caule cilíndrico. Estípulas semi-

ovadas ou subremiformes. Folhas inteiras, ovadas ou suborbiculares com cinco nervuras.  

Gavinhas axilares bem desenvolvidas. Brácteas em número de três. Corona de filamentos em 4 

ou 5 séries. Ovário ovoide e glabro. Fruto de cor amarela quando maduro. Distruibuição 

geográfica registrada no estado do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina, São Paulo. 

- Passiflora amethystina Mikan.: planta escandente, glabra (com exceção do ovário). Caule 

cilíndrico e estriado. Estípulas ovado-lanceoladas ou ovado-oblongas. Folhas trilobadas. 

Gavinhas axilares solitárias e bem desenvolvidas. Brácteas verticiladas, caducas e situadas 

aproximadamente a 5 mm da base da flor. Flores solitárias de 6 a 10 cm de diâmetro. Sépalas 

verdes na face abaxial e azul na adaxial, pétalas cor azul-púrpura. Corona de filamentos com 4 

séries (ou 5, raramente). Ovário elipsóide, elíptico ou ovóide, muito piloso. Fruto elipsoidal. 

Distribuição geográfica no Brasil: Bahia, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São 

Paulo; Argentina, Bolívia e Paraguai. 

- Passiflora caerulea L.: hábito escandente, inteiramente glabra. Caule estriado subangular ou 

cilíndrico. Estípulas semi-ovadas e subreniformes. Folhas palmatilobadas e pentalobadas com 

presença de heterofilia. Brácteas verticiladas próximas à base da flor. Sépalas oblongo-

lanceoladas ou oblongas, subcoriáceas, verdes na face abaxial e alvas na face adaxial. Pétalas 

oblongas com três nervuras longitudinais, alvas ou rosadas. Corona de filamentos em 3 ou 4 

séries, brancas e púrpuras  Ovário ovóide ou subgloboso, pruinoso. Fruto subgloboso ou ovóide. 

Ocorrências: Argentina, Brasil e Paraguai. 

- Passiflora galbana Mast.: planta escandente e glabra. Caule cilíndrico, estriado e flexuoso. 

Estípulas ovado-lanceoladas. Folhas oblongo-lanceoladas a ovadas. Gavinhas axilares solitárias 

e bem desenvolvidas. Flores alvas ou branco-esverdeadas, com antese noturna. Sépalas e pétalas 

oblongas. Corona de fulamentos em 2 séries. Ovário ellipsoidal, glabro. Fruto ovóide. No Brasil, 

a distribuição ocorre na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na 

Inglaterra como planta cultivada. 

- P. glandulosa Cav.: ramo clilíndrico a anguloso. Estípulas ausentes. Brácteas ovadas a 

lanceoladas, verdes, ápice agudo a acuminado. Flor glabra, com pétalas oblongas, róseo-

escarlates. Corona de filamentos em duas series, a exterior branca e a interior róseo-escarlate. 

Ovário glabro, elipsóide a oblongo. Fruto bacóide e amarelo. A espécie distribui-se no Brasil nas 
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Regiões Norte Nordeste e Sudeste e também encontrada na Guiana, Guiana Francesa, Suriname 

e Venezuela. 

- Passiflora mixta L.: caule angular e glabro. Estípulas suberiformes. Folhas trilobadas. 

Brácteas longas, agudas, inteiras e com fissuras profundas. Sépalas oblongas de coloração 

amarelo-esverdeado, rosa ou branco. Pétalas de mesmo formato, de cor rosa a alaranjado e 

branco na base. Corona de filamentos em 1 ou 2 séries (com filamentos mais curtos) de 

coloração roxa. Ovário elipsoidal e glabro. Fruto ovóide. Distribuição geográfica: Venezuela, 

Equador, Colômbia e Peru.  

- Passiflora mucronata Lam.: planta escandente, totalmente glabra. Caule cilíndrico e flexível. 

Estípulas ovado-lanceoladas. Folhas ovado-cordadas subpeltadas a cordiformesna base e 

arredondadas no ápice. Brácteas oblongo-lanceoladas. Sépalas lineares e obtusas no ápice. 

Pétalas lineares. Flores alvas. Corona de filamentos de 2 séries: a externa muito delgada e a 

interna filiforme e clavada. Ovário e fruto ovoide. Distribuição geográfica: Brasil: Bahia, 

Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro.  

- Passiflora tarminiana Coppens & Barney: Planta liana. Estípulas aciculares ou auriculares. 

Folhas trilobadas com lobulos ovais, glabra ou pouco pubescente. Flores solitárias e axilares, 

Brácteas ovadas e acuminadas. Pétalas e sépalas de cor rosa brilhante, sendo as pétalas mais 

curtas que as sépalas. Flores com antese em ângulo perpendicular. Tubo floral longo. Corona 

reduzida em um anel tuberculoso. Ovário e frutos fusiformes. Distribuição: Colômbia e 

Equador.  

- Passsiflora tenuifila Killip: planta escandente, glabra. Caule cilíndrico, estriado; caule jovem, 

subanguloso. Estípulas foliáceas, semioblongas ou subreniformes. Folhas trilobadas, com 

lóbulos oblongos. Gavinhas axilares solitárias e bem desenvolvidas. Brácteas verticiladas, 

cordado-ovadas. Flores de 4 a 5 cm de diâmetro. Sépalas e pétalas linear-oblongas. Corona de 

filamentos em 4 séries. Ovário ovóide, glaucecente, glabro. Fruto subgloboso. Distribuição 

geográfica no Brasil: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo. Registrada também na Argentina, Bolívia e  Paraguai.  

- Passiflora tholozanii Sacco: planta trepadeira. Caule cilíndrico e estriado. Estípulas lineares. 

Folhas inteiras ovado-elípticas e membranáceas. Brácteas foliáceas, oval-elípticas. Sépalas e 

pétalas linear oblongas, vermelhas. Corona com duas séries de filamentos livres desde a base, 

sendo a série interna com filamentos de tons de vermelho a um vermelho mais escuro nos 
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ápices, alvos nas laterais. Ovário ovóide e fusiforme. Frutos globosos e verdes.  Distribuição no 

Brasil: Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. 

- Passiflora tripartita var. mollissima Juss.: liana perene. Caule lenhoso. Folhas trilobadas, 

pubescentes. Estípulas obliquamente ovadas. Tubo floral longo. Brácteas com até 3 cm de 

comprimento. Flores pendentes e vistosas. Sépalas e pétalas lanceoladas e oblongas, de 

coloração rosa ou tons de rosa. Corona de filamentos tuberculada a dentada, de cor roxa ou 

branca. Fruto do tipo baga, oblongo-ovóide de coloração amarelo ou alaranjado.  Distribuição 

registrada no Equador e Colômbia. 

- Passiflora vellozzi Gardn.: Planta escandente. Caule fino com tricomas amarelados ou 

branco. Estípulas semi-ovadas. Gavinhas delgadas e pubescentes. Folhas com até 15 cm de 

comprimento, trilobadas. Brácteas lanceoladas, verdes. Flores brancas com sépalas oblongas e 

pétalas lineares. Corona de filamentos em 3 séries, as duas séries exteriores filiformes, série 

interna clavado-filiforme, ambas de cor púrpura. Ovário ovoide e piloso. Fruto ovoide, amarelo 

quando maduro. Distribuição geográfica: oeste do Brasil (VANDERPLANK, 2013). 

 

2.4 A importância do gênero Passiflora 

 

O Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo, com uma produção de 

aproximadamente 700 mil toneladas em uma área de 50.837 hectares. O Estado da Bahia 

destaca-se com uma produção 297.328 toneladas em 24.345 hectare, sendo o local de maior 

produção registrado, seguido do estado do Ceará (93.079 toneladas em 5.952 hectares). O 

Paraná encontra-se em 10° lugar, com produção de 16.532 toneladas de maracujá em uma área 

de 1.134 hectares, IBGE (2015). 

O país abriga grande número de espécies, no entanto, apenas duas são exploradas 

comercialmente: Passiflora edulis (maracujá roxo) e P. edulis Sims. f. flavicarpa (maracujá-

amarelo), representando cerca de 90% do uso comercial e P. alata (maracujá doce).  

Além do seu uso comercial, algumas espécies como P. edulis e P. incarnata são 

utilizadas para fins fitoterápicos devido os componentes químicos que apresentam: alcalóides, 

fenóis e glicosídeos cianogênicos (DHAWAN et. al, 2004). Como exemplo, AKHONDZADEH 

e colaboradores em 2001, identificaram o uso de P. incarnata para tratamento e controle da 

ansiedade e as folhas de P. edulis como anti-hipertensivo.  

As passifloras também possuem um grande papel ecológico: são as únicas hospedeiras 

das larvas das borboletas do gênero Heliconius (Lepidoptera: Nymphalidae; Kluk 1780), sendo 
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considerado uma interação espécie-específicos (BENSON et al. 1975 apud ZAMBERLAN, 

2007). Em função disso, o grupo compõe um sistema modelo de co-evolução entre borboletas e 

plantas. 

 

2.5 Características palinológicas e evolução do pólen em Passiflora 

 

As primeiras observações sobre a morfologia dos grãos de pólen de Passiflora foram 

relatadas por Mohl (1834) e Fischer (1890). O primeiro autor citado, afirmava que os grãos de 

pólen desse gênero poderiam ser globosos, com profundos colpos ou também elipsóides 

(esféricos) e com opérculos.    

Erdtman (1952) define alguns termos importantes para a descrição polínica do grupo 

(Figura 4). Spirlet (1965) analisou 24 espécies de Passiflora a fim de verificar o valor 

taxonômico das variações polínicas visando resolver lacunas de gêneros e espécies. Como 

resultado desse estudo, diversas características relevantes às variações das camadas da 

esporoderme, em especial a exina, como presença ou ausência de báculas, distância dos lumens, 

variações do retículo e tipos de aberturas.  

Simultaneamente, Spirlet (1965), inferiu subdivisões para os grãos de pólen baseado 

inicialmente em formatos (variando de prolato a esferoidais) e posteriormente no número de 

colpos e aparência do pontopérculo, termo designado por Erdtman (1952) como “aberturas 

alongadas onde a parte apical do opérculo se funde com a exina que cerca as aberturas”, 

chamado de “opérculo” por Presting (1965). 

 

Figura 04. Diagrama ilustrando as aberturas do grão de pólen do subgênero Passiflora L. em vista polar. 

 

Fonte: A autora, redesenhado a partir do desenho original de Presting (1965), fig.1, pág 197. ap = apocolpo, ps = 

pseudopérculo, pt = pontopérculo. 
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Presting (1965) destaca a importância do conhecimento da evolução das aberturas dos 

grãos de pólen da família. Primeiramente, a partir das aberturas é que ocorre a emergência do 

tubo polínico, quando o grão de pólen entra em contato com o estigma da flor. O autor 

demonstra alguns tipos de aberturas e suas possíveis variações (Figura 5). Segundo o autor, a 

partir de um pólen tricolporado com colpos longos e estreitos e com membranas psiladas com 

endoabertura circular (Fig 5.1) inicia-se a variação das aberturas. Após, aparecem membranas 

finas e granulares, trazendo a formação de um opérculo propriamente dito, além de um número a 

mais de aberturas, podendo ser quatro (Fig. 5.2). 

Em algumas espécies de Passiflora, Presting (1965) observou a fusão dos opérculos na 

região do apocolpo, denominados “opérculos primários” (Fig. 5.3). Assim, aparece a duplicação 

das aberturas (agora, seis). De forma esquemática, o autor representa como ocorreu a duplicação 

das aberturas (Figura 6). Após a individualização das endoaberturas (Fig. 6-A), a fusão dos 

opérculos no apocolpo (Fig. 6-B) possuem tendência de rotação externa e fusão aos pares, com 

os colpos vizinhos. Característica essa, segundo o autor, vias seguintes de evolução em 

Passifloraceae. Assim, cada abertura do par se funde com uma abertura do par vizinho, 

formando uma larga faixa parecida com um “grande opérculo”, denominada mesocolpo (Fig. 

5.4).  

Seguido da fusão dos opérculos, uma segunda via de evolução seria a formação de 

opérculos sobre as aberturas (Fig. 5.5), onde, inicialmente estreitos, podem se tornar alongados a 

ponto de quase igualar-se com o mesocolpo e o pseudopérculo na espessura. Também podem 

ocorrer a formação de colporos (colpo + poro), onde a endexina torna-se mais espessa na região 

da borda dos opérculos e a endoabertura pode formar mais endoaberturas, tendo-se 12 

endoaberturas, o opérculo secundário deixa de ser funcional e não se desprende do restante da 

exina, resultando em grãos 12 colporados (Fig. 5.5.1).  

Por fim, uma terceira via de evolução, seria a não formação de opérculos secundários 

com a fusão dos colpos em pares (Fig. 5.6), podendo chegar a 12 colpos distribuídos por todo o 

grão, (PRESTING, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Figura 05. Diagrama ilustrando a evolução das aberturas do grão de pólen de Passifloraceae. 

 

Fonte: Adaptado de Presting (1965), fig.1, pág 197. me = mesocolpo. 

 

Figura 06: Diagrama de representação do desenvolvimento das aberturas em Passiflora ferruginea L. 

 

Fonte: Adaptado de Presting (1965), fig. 3, pág 199. Rachuras = opérculo primário. 

 

Quanto à histoquímica da esporoderme, alguns trabalhos anteriores retratam Passiflora 

caerulea L. (LARSON, 1966) e Passiflora coccinea Aubl. (CARREIRA, 1977), porém as 

características encontradas são pouco exploradas no contexto evolutivo.  
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Do ponto de vista palinológico, Passiflora é um gênero que desperta interesse, pois os 

grãos de pólen possuem uma grande variabilidade de características e estruturas, estas ainda 

pouco exploradas. O estudo sobre os aspectos evolutivos desse gênero são escassos, sendo o 

grão de pólen uma interessante ferramenta para a o estudo da biologia evolutiva do grupo 

(DETTKE; SANTOS, 2009). 

 

 

2.6  Estudos palinológicos do grupo 

 

Os estudos palinológicos em Passifloraceae em especial, do gênero Passiflora, 

despertaram o interesse de diversos palinólogos. Mohl (1835) caracterizou a morfologia polínica 

das espécies de Passiflora, destacando a forma e ornamentação como bons caracteres 

taxonômicos. Posteriormente, Presting (1965), que através de análise do sistema apertural, 

propôs uma filogenia para a família baseada em características polínicas junto a classificação de 

Killip (1938).  

A classificação apresentada por Killip (1938) é bastante complexo, e pouco se conhece 

sobre a importância de caractéres morfopalinológicos na caracterização das espécies do gênero 

Passiflora, principalmente, sobre características que possam ter valor taxonômico e auxiliar a 

sistemática do gênero (MILWARD-DE-AZEVEDO et al. 2004) 

Passifloraceae é considerada euripolínica, apresentando grande variabilidade de 

caracteres polínicos, principalmente quanto ao tipo de aberturas e às variações de ornamentação 

da exina, o que permite o uso de tais caracteres para o reconhecimento dos táxons (ERDTMAN, 

1952).  

Além de aspectos morfológicos, Passiflora conta com variações de composição 

química da esporoderme, aspecto somente observado após cortes histológicos e interpretação da 

análise histoquímica. Essas variações, aliadas a morfologia dos grãos podem ser de grande 

importância para caracterização das espécies a nível de subgênero e/ou espécie-específico.  

Cabe mencionar também que as características estruturais e químicas da intina são 

completamente desconsideradas em trabalhos palinológicos, sendo assim, torna-se de extrema 

importância o estudo das características morfológicas e da histoquímica da esporoderme de 

Passiflora para melhor compreensão do valor desses aspectos em relação à taxonomia, 

fornecendo informações complementares sobre a sistemática e evolução do grupo. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

 

Descrever a estrutura morfológica e composição da esporoderme dos grãos de pólen 

de espécies de Passiflora ocorrentes na América do Sul, buscando fornecer ferramentas 

adicionais na interpretação da filogenia da família, bem como inferir tendências evolutivas para 

o grupo.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 
❖ Descrever os tipos e número de aberturas dos grãos de pólen, tamanho, bem como as 

variações da morfologia externa da exina;  

❖ Caracterizar as variações que ocorrem na esporoderme, em nível de exina e intina; 

❖ Fornecer dados palinológicos e estruturais que permitam a diferenciação entre espécies 

ou subgêneros; 

❖ Propor dados morfológicos que permitam caracterizar espécies; 

❖ Relacionar as variações na parede do pólen com possíveis tendências evolutivas para o 

gênero; 

❖ Apresentar dados que possam ser utilizados por futuros autores para novas referências 

de filogenia do grupo.  
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O material estudado é proveniente de coletas realizadas no Rio Grande do Sul, Paraná, 

Espírito Santo, Pará e Colômbia. 

Foram analisados 18 espécies de Passiflora, sendo 12 espécies do subgênero 

Passiflora, 2 do subgênero Astrophea e 4 do subgênero Decaloba.  O material testemunho das 

espécies estudadas está organizado segundo a tabela abaixo (Tabela 01, Figura 07): 

 

Tabela 01: Espécime, local de coleta, Herbário onde o material testemunho analisado foi depositado e  voucher.  

 

Espécie 

 

 

Figura 

 

Local de coleta  

 

Herbário 

 

N° voucher 

 

 

Passiflora subgênero Passiflora 

 

P. actinia Hooker. Fig.07 – G Curitiba – PR MBM – Curitiba – PR                 MBM0395927 

P. amethystina  Mikan. Fig. 07 - H Faxinal do Céu - PR MBM – Curitiba – PR                  MBM348230 

P. caerulea L. Fig. 07 – I Guarapuava - PR MBM – Curitiba – PR                  MBM360753 

P. galbana Mast. Fig. 07 – J Conceição da Barra - ES MBM – Curitiba – PR                  MBM353619 

P. glandulosa Cav. Fig. 07 – K Pará - PA MBM – Curitiba – PR                  MBM349313 

P. mixta L. Fig. 07 – L Colômbia Herbário Valle – Colômbia                   - 

P. mucronata Lam. Fig. 07 – M Ilhéus - BA MBM – Curitiba – PR                  MBM344491 

P. tarminiana Coppens & Barney Fig. 07 – N Colômbia Herbário Valle – Colômbia                  - 

P. tenuifila Killip. Fig. 07 – O Pinhão - PR MBM – Curitiba – PR                  MBM367013 

P. tholozanii Sacco. Fig. 07 – P Pará - PA MBM – Curitiba – PR                  MBM364294 

P. tripartita var. mollissima Juss. Fig. 07 – Q Colômbia Herbário Valle – Colômbia                  - 

P. vellozii Gardn. Fig. 07 - R Pinhão - PR MBM – Curitiba – PR                  MBM348161 

Passiflora subgênero Astrophea 

 

P. haematostigma  Mart. ex. Mast.      Fig. 07 - A        Santa Catarina - SC ICN – Rio G. do Sul – RS      ICN152173 

P. rhamnifolia Mast.      Fig. 07 - B Conceição da Barra – ES HUEFS – Bahia - BH  HUEFS146736 

Passiflora subgênero Decaloba 

   

P. guatemalensis S. Wats.  

P. morifolia Mast. 

     Fig. 07 - C  

     Fig. 07 – D 

             Colômbia 

   Rio Grande do Sul - RS 

Herbário Valle - Colômbia 

ICN – Rio G. do Sul – RS 

             - 

     ICN174433 

P. urnifolia Rusby.      Fig. 07 – E               Marialva - PR MBM – Curitiba – PR   MBM343397 

P. suberosa L.      Fig. 07 - F             Guarpauava - PR MBM – Curitiba - PR   MBM364754 
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Figura 07: Espécies de Passiflora utilizadas e características morfológicas da flor. A-B: Passiflora sugênero 

Atrophea: P. haematostigma Mart. ex Mast. e P. rhamnifolia Mast., respectivamente. C-F: Passiflora subgênero 

Decaloba: C: P. guatemalensis S. Wats. D: P. morifolia Mast. E: P. suberosa L., F: P. urnifolia Rusby. G-R: 

Passiflora subgênero Passiflora: G: P. actinia Hooker., H: P. amethystina Mikan., I: P. caerulea L. J: P. galbana 

Mast. K: P. glandulosa Cav., L: P. mixta L., M: P. mucronata Lam. N: P. tarminiana Coopens & Barney, O: P. 

tenuifila Killip., P: P. tholozanii Sacco. Q: P. tripartita var. mollissima Juss. R: P. vellozii Gardn. 
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Foram coletados botões em antese e pré-antese dos espécimes e armazenados em uma 

solução base composta de formaldeído, ácido acético glacial e álcool etílico a 50% (FAA 

50%) (JOHANSEN, 1940). 

Para a confecção de cortes histoquímicos utilizados na identificação das camadas da 

esporoderme dos grãos de pólen, as anteras, quando em pré-antese passaram por uma série 

etílica de desidratação crescente e etanol absoluto (por duas vezes). Em seguida, 

permaneceram “overnight” numa solução de pré-infiltração (álcool etílico e 

hidroxietilmetacrilato). Quando as anteras estavam em antese, o procedimento foi o mesmo, 

contando apenas com a utilização de centrífuga para separar o grão de pólen do sobrenadante.  

Após, o material devidamente infiltrado foi incluso em hidroxietilmetacrilato 

(GERRITS; SMID, 1983) e colocado em um histomolde (0,5 ml), que posteriormente foi 

preenchido pela matriz, de modo a formar um pequeno bloco, que na sequencia foi aparado e 

levado ao micrótomo para a confecção de cortes semifinos de 1 a 2 μm (JOHANSEN, 1940), 

coradas, e montadas com bálsamo do Canadá sob lamínula. 

Para os testes histoquímicos os corantes utilizados foram: Azul de Toluidina 0,05% pH 

4,4 (O´BRIEN; MCCULLY, 1981) para identificação principalmente da intina, Azul de Astra 

1% em solução aquosa e Fucsina Básica 0,05% em solução aquosa (KRAUS et al., 1998) para 

distinção de endexina e ectexina (O'BRIEN; MCCULLY, 1981). A partir disso, as amostras 

foram analisadas através do Microscópio Olympus CX31 equipado com câmera Axio Cam Erc 

5s e fotomicrografadas através do software Zen lite (2011). 

Para as análises em Microscopia Eletrônica de Varredura, os grãos de pólen foram 

submetidos ao método de Acetólise (ERDTMAN, 1960). Esse método consiste em uma 

combustão ácida utilizando ácido sulfúrico e anidrido acético (1:9) e é capaz de eliminar o 

conteúdo citoplasmático do grão de pólen, facilitando assim a observação das estruturas na 

esporoderme. As imagens foram obtidas por meio do Microscópio Eletrônico de Varredura 

Vega.3 – Tecsan, sob 15kV. 

Foram realizadas análises Boxplot, uma ferramenta gráfica para representar a variação 

do tamanho dos grãos de pólen observados, através do Software R x64 versão 3.3.0. Para 

análises de agrupamento das características dos grãos de pólen, foi utilizado o Programa 

Mesquite 3.40 (build 877).  

A terminologia palinológica adotada neste trabalho segue os termos adotados pela IFPS 

(International Federation of Palynological Society), de acordo com o Glossário de 
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Terminologia de Pólen e Esporos de Punt et al. (2007). 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Botânica Estrutural no 

Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Centro Oeste 

(UNICENTRO) campus CEDETEG e no Laboratório de Bioenergia para utilização da 

Microscopia Eletrônica de Varredura, também da UNICENTRO.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Morfologia externa do grão de pólen 

As características gerais dos grãos de pólen do gênero Passiflora são bem conservadas 

e seguem os padrões propostos por Erdtman (1952). Os caracteres morfológicos mostraram-se 

mais agrupados a nível de subgênero. Erdtman (1952) descreve os grãos de pólen de 

Passifloraceae contendo de 3 a 12 colpos ou colporos, com colpos fusionados aos pares, ou 

não, na região do apocolpo (vista polar) e mesocolpo (equatorial), formando uma região 

delimitada pelos colpos reconhecida como pontopérculo.  

Os representantes de Passiflora subgênero Passiflora apresentam grãos de pólen 

isopolares, grandes e com formato oblato-esferoidal, prolato-esferoidal, subprolato ou 

esférico. Estes formatos foram adquiridos através da relação diâmetro polar x diâmetro 

equatorial (DP/DE) (Tabela 02). O número de aberturas variou entre 6-12 colpos e a 

morfologia da exina diversificou-se quanto à diferentes tipos de retículo, variações no muro, 

báculas e columelas (Tabela 03).  

Passiflora actinia possui grãos de pólen com diferentes números de aberturas 

ocorrendo no mesmo espécime, sendo 8, 10 ou 12-colpos (Fig. 12 A), variação também 

encontrada para P. actinia, P. elegans e P. tenuifila (DETTKE; SANTOS, 2009; SILVÉRIO; 

MARIATH, 2013), o que pode estar diretamente relacionado com o número cromossômico ou 

poliploidia dentro da espécie (BARROS et. al 2005).  

As espécies representantes de Passiflora subgênero Passiflora possuem colpos 

fusionados na região do apocolpo (Fig. 12-B), concordando com a maioria dos estudos de 

palinologia do subgênero Passiflora (ERDTMAN, 1952; PRESTING, 1965; SPIRLET 1965; 

AMELA GARCIA et al., 2002; ARAÚJO; SANTOS, 2004; BARRIOS et al. 2005; DETTKE; 

SANTOS, 2009; SILVÉRIO; MARIATH, 2013). Estas aberturas possivelmente tiveram 

origem a partir de pólens 3-colporados, onde as ectoaberturas (interrupção da camada externa 

na exina, formando poros) se fusionaram aos pares no apocolpo formando “pseudopérculos” 

que se desprendem quando submetidos ao método de acetólise e posteriormente funcionam 

como um verdadeiro opérculo, sendo ponto de partida para o tubo polínico encontrar o 

estigma (PRESTING, 1965). Vale lembrar que a região que delimita os pontopérculos na 

região polar é chamada de apocolpo, na região equatorial, mesocolpo.  

 A exina reticulada pode ser categorizada em dois tipos: o tipo 1, onde o diâmetro do 
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lúmen apresenta menos que 5 µm e o tipo 2, onde o diâmetro do lúmen é maior que 5 µm, com 

báculas sempre visíveis (PRESTING, 1965). O subgênero Passiflora enquadra-se no tipo 2, 

pois possui exina incompleta com porções não tectadas, o que deixa a mostra as báculas e 

columelas (Fig. 12 G).  

A presença de báculas e columelas foram observadas em todas as espécies do 

subgênero Passiflora, demonstrando que existem porções tectadas e não tectadas, conferindo 

um aspecto reticulado aos grãos de pólen e como consequência, mais frouxo (Fig.12 G). Uma 

exina reticulada e semi-tectada possivelmente poderia aumentar a aderência entre pólen e 

polinizador. Sendo assim, quanto maior a distância de um lúmen a outro, maior tende ser a 

atração (CORBET; BEAMENT; EISIKOWITCH, 1982).  

Presting (1965) caracterizou os grãos de pólen de P. amethystina, P. caerulea e P. 

mucronata como 6-colporados, resultados esses diferentes dos encontrados no presente estudo 

(Tabela 05), encontrados como 6-colpado, igualmente à Araújo e Santos (2004) para as 

mesmas espécies. A presença de poros nos colpos parece não ser característica do subgênero 

Passiflora.  

Os grãos de pólen pertencentes às espécies do subgênero Astrophea possuem formato 

prolato-esferoidal (P. rhamnifolia) e prolato (P. haematostigma) e apresentam aberturas 

compostas chamadas de colporos (colpo+poros), ocorrendo aos pares, caracterizando poléns 6-

colporados (Fig. 12 J, Tabela 02). Os colpos que ocorrem longitudinalmente ao eixo equatorial 

alcançam de um polo a outro de forma independente (Fig. 12 K),, resultados semelhantes 

encontrado para P. haematostigma (SILVÉRIO; MARIATH, 2013) e P. rhamnifolia 

(ARAÚJO; SANTOS, 2004).  

A exina do subgênero Astrophea possui lúmens mais estreitos e portanto, com aspecto 

denso. Porém, podemos observar báculas aparentes em P. haematostigma (Fig. 12 J), 

demonstrando que podem ocorrer variações quanto à estrutura da exina. Assim, uma nova 

categoria para a exina poderia ser implantada, a tipo 3, onde os lúmens são estreitos, mas com 

báculas aparentes. O mesmo acontece para P. rhamnifolia. 

O pólen de P. rhamnifolia apresenta uma elevação da exina na região do apocolpo (Fig. 

12 L), o que pode servir como caracter taxonômico para espécie, enquanto que as demais 

características, principalmente a ocorrência de colporos e arranjo dos colpos, podem ser 

consideradas sinapomorfias para o nível de subgênero (LARSON, 1966; BARRIOS et. al 

2005). 

As espécies representantes de Passiflora subgênero Decaloba apresentam grãos de 
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pólen isopolares e os formatos prolato-esferoidal (P. guatemalensis), esférico (P. morifolia) e 

subprolato (P. suberosa e P. morifolia), sendo grãos 12-colpados (P. guatemalensis, P. 

morifolia e P. suberosa) ou 12-colporados (P. urnifolia). Apresentam exina do tipo 1 (exceto 

P. morifolia), que por possuir báculas aparentes no lúmem da exina do pólen (Fig. 13 D), 

enquadram-se na exina tipo 3.  No subgênero Decaloba, os pontopérculos se fundem, a 

exemplo de P. suberosa (Fig. 13 B) e P. morifolia (Fig. 13 D), como encontrado por Dettke e 

Santos (2009) para P. suberosa.  

O subgênero citado possui arranjos distintos em algumas espécies. Passiflora 

guatemalensis apresenta dois pontopérculos unidos e um livre em uma vista e três unidos 

noutra (Fig. 13 A). O mesmo acontece para P. suberosa, ora com os três pontopérculos unidos 

(Fig. 13 B), ora com pontopérculos e pseudopérculos totalmente fusionados no apocolpo (Fig. 

13 C). Esta novidade é apresentada pela primeira vez no presente trabalho, não sendo ainda 

registrada na literatura, o que pode ser de suma importância para a inserção de uma nova 

característica variável do subgênero. 

Algumas divergências quanto o número de aberturas são encontradas na literatura, 

como por exemplo, o pólen de P. morifolia classificado como 6-colporado por Presting 

(1965), Dettke e Santos (2009) e em um estudo recente de Soares et. al (2017), enquanto que 

Milward-de-Azevedo et al. (2004) classificaram como 12-colporado. No entanto, este estudo 

não encontrou poros nos colpos tanto nos cortes histoquímicos quanto em microscopia 

eletrônica de varredura (Fig. 13 B,C,K), demonstrando que a presença de colporo não é um 

caracter fixado dentro do subgênero. Na tabela 04, é apresentada uma comparação com 

trabalhos de diversos autores com relação ao número de aberturas dos grãos de pólen do 

subgênero Passiflora, Astrophea e Decaloba classificados neste trabalho.  

Alguns grãos de pólen da espécie P. tenuifila mostraram-se não resistentes à acetólise, 

deformando sua estrutura (Fig. 12 F). Isso mostra que os pólens reagem de maneira diferente 

ao processo de combustão ácida por algum fator, seja pelo tamanho, grau de turgor ou exina 

menos resistente. Como alternativa, pode-se diminuir o tempo de exposição aos ácidos até que 

o conteúdo citoplasmático do pólen seja destruído e sua morfologia não seja alterada. 

 

 Foi observado a presença de pollenkit em todos os grãos de polens analisados. Esse 

conteúdo é constituído de substâncias liberadas do citoplasma juntamente com as células do 

tapete que entraram em colapso, que são depositados na superfície dos grãos de pólen (Fig. 12 

I). O pollenkit funciona como uma espécie de adesivo presente na exina das angiospermas com 

função de possivelmente auxiliar na adesão e reconhecimento na superfície estigmática. 
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Juntamente com a exina reticulada, o pollenkit pode auxiliar positivamente na adesão do grão de 

pólen no corpo do polinizador (PACINI; HESSE, 2007).  

 De um modo geral, todas as características polínicas encontradas são úteis para 

diferenciar e estabelecer relações entre diferentes espécies (FAZAL et al. 2013, AMORIM et al. 

2014) já que são geneticamente determinados e específica para cada espécie, como o tamanho de 

grão de pólen, o número de aberturas, variações de ornamentação de exina, entre outros e, 

portanto, tem um alto valor taxonômico. Contudo, nota-se a necessidade de mais estudos 

voltados à morfologia externa dos grãos de pólen do gênero Passiflora, visando preencher 

lacunas e divergências quanto às características polínicas existentes à nível de espécie e 

subgênero. 
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Tabela 02: Medidas (em μm) dos grãos de pólen, em vista equatorial, dos materiais analisados (n = 10) de espécies de Passiflora subgênero Passiflora, Astrophea e Decaloba. 

(DP x  ) média do diâmetro polar, (DE x  ) média do diâmetro equatorial, (DP/DE x  ) relação entre o diâmetro polar e equatorial, (s x  ) desvio padrão. 

Espécie 

 
DP x   s x   DE x   s x        DP/DE x   

Forma 

Subgênero Passiflora  

P. actinia Hooker. 43,8 0,8 45,3 1,1 0,96 Oblato-esferoidal 

P. amethystina Mikan. 49,5 0,7 52,8 1,0 0,93 Oblato-esferoidal 

P. caerulea L. 48,2 0,8 46,3 0,8 1,04 Prolato-esferoidal 

P. galbana Mast. 54,6 1,0 55,6 1,1 0,98 Oblato-esferoidal 

P. glandulosa Cav. 50,5 0,7 50,5 0,6 1 Esférico 

P. mixta L. 35,2 0,2 45,3 0,2 0,77 Suboblato 

P. mucronata Lam. 53,4 0,5 56,1 0,8 0,95 Oblato-esferoidal 

P. tarminiana Coppens & Barney 46,2 0,3 43,1 0,2 1,07 Prolato-esferoidal 

P. tenuifila Killip 49,6 1 49,6 0,3 1 Esférico 

P. tholozanii Sacco 43,4 0,3 46,6 0,2 0,93 Oblato-esferoidal 

P. tripartita var. molíssima Juss. 51,1 0,7 47,4 0,5 1,07 Prolato-esferoidal 

P. vellozii Gardn. 58,2 1,1 52,7 1,3 1,10 Prolato-esferoidal 
 

Subgênero Astrophea 

P. haematostigma Mart. ex Mast. 

P. rhamnifolia  Mast. 

51,6 

36,9 

3,3 

0,7 

32,5 

33,3 

2,45 

1,41 

1,58 

1,10 

Prolato  

Prolato-esferoidal 

Subgênero Decaloba 

P, guatemalensis S. Wats.  

P. morifolia Mast. 

50,2 

42,2 

0,6 

1,1 

44,3 

42,1 

0,3 

1,73 

1,13 

1,00 

Prolato-esferoidal 

Esférico 

P. suberosa L. 53,5 1,15 44,9 2,92 1,19 Subprolato 

P. urnifolia Rusby 35,9 0,9 31,1 0,9 1,15 Subprolato 
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Tabela 03: Caracterização da ectexina dos grãos de pólen de espécies de Passiflora subgênero Passiflora, Astrophea e Decaloba: número de aberturas, estrutura da exina e 

figura. 

Espécie Abertura  Estrutura da exina          Figura 

Subgênero Passiflora 

P. actinia Hooker. 8-12 colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, poucas báculas nos lúmens. Fig.12 A 

P. amethystina Mikan. 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em média quantidade nos lúmens Fig. 12 B 

P. caerulea L. 6-colpado Muros retos ou pouco sinuosos, columelas aparentes, báculas em pouca quantidade nos lúmens Fig.12 B 

P. galbana Mast. 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em grande quantidade nos lúmens Fig.12 B 

P. glandulosa Cav. 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em grande quantidade nos lúmens Fig.12 B 

P. mixta L. 6-colpado Muros ora retos, ora sinuosos, columelas aparentes, báculas presentes em grande quantidade nos lúmens e 

nas aberturas. 

Fig. 12 D 

P. mucronata Lam. 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em grande quantidade nos lúmens Fig. 12 B 

P. tarminiana Coppens & Barney 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em grande quantidade nos lúmens. Fig. 12 B 

P. tenuifila Killip. 10-colpado Muros pouco sinuosos, columelas aparentes, báculas em pouca quantidade nos lúmens e em maior 

quantidade na região das aberturas. 

Fig. 12 E 

P. tholozanii Sacco. 6-colpado Muros sinuosos, columelas bem aparentes, báculas em pouquíssima quantidade nos lúmens. Fig. 12 B 

P. tripartita var. molíssima  Juss. 6-colpado Muros sinuosos, columelas aparentes, báculas em grande quantidade nos lúmens. Fig. 12 B 

P. vellozii Gardn. 12-colpado Muros bem sinuosos, columelas aparentes, báculas em pouquíssima quantidade em alguns lúmens e ausente 

em outros. 

Fig. 12 H 
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Subgênero Astrophea 

   P. haematostigma Mart. ex Mast.   6-colporado Muros retos, columelas não aparentes e báculas presentes nos lúmens estreitos. Com endoaberturas. Fig. 12 J 

P.rhamnifolia Mast.   6-colporado Muros retos, columelas não aparentes e báculas presentes nos lúmens estreitos. Com endoaberturas. 

Elevação dos pontopérculos no apocolpo. 

Fig. 12 K 

Subgênero Decaloba 

 

P. guatemalensis Juss.                            12-colpado                 Muros retos, columelas não aparentes, báculas ausentes, colporos não visíveis. Arranjos distintos em vista A e B             Fig. 13 A                                                                                 

P. morifolia Mast. 12-colpado Muros retos, columelas não aparentes e báculas aparentes. Colporos não visíveis.               Fig. 13 D 

P. suberosa L. 12-colpado Muros retos, columelas e báculas não aparentes. Colporos não visíveis. Arranjos distintos em vista A e B               Fig. 13 B-C 

P. urnifolia Rusby 12-colporado Muros retos, columelas e báculas não aparentes. Colporos visíveis. Lúmens estreitos.               Fig. 13 E 
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Tabela 04: Comparação dos tipos de aberturas encontrados nos grãos de pólen dos subgêneros Passiflora, Astrophea e Decaloba por diversos autores comparados com o 

presente trabalho. (CO) colpado, (CP) colporado, (CPO) colporoidado, (SC) sincolpado. 

 

Espécie 

 
Presente 

estudo 

 
Presting 

(1965) 

 
Spirlet 

(1965) 

 
Amela 

Garcia 

et.al 
(2002) 

 
Araújo & 

Santos 

(2004) 

 
Milward  

de Azevedo  

(2004; 2010) 

 
Dettke & 

Santos 

(2009) 

 
Evaldt et 

al. (2011) 

 
Silvério & 

Maritah 

(2013) 

 
Mezzonato Pires 

(2015) 

 
Soares 

et.al 

(2017)  

                               

Subgênero Passiflora    
      

P. actínia 8-12CO 12-CO - - - - 10-12-CO - - - - 

P. amethystina 6-C0 6-CPO 6-CO - 6-SC - 6-CO 6-SC - 6-SC - 

P. caerulea 6-CO 6-CPO 6-CO 6-CO 6-SC - 6-CO - - - - 

P. galbana 6-CO - - - 6-SC - - - - - 6-SC 

P. glandulosa 6-CO - - - 6-SC - - - - - - 

P. mixta 6-CO - - - - - - - - - - 

P. mucronata 6-CO 6-CPO - - - - - - - 6-CO 6-SC 

P. tarminiana 6-CO - - - - - - - - - - 

P. tenuifila 10-CO 6-8-CO - - - - 8-10-CP - - - 6-SC 

P. tholozanii 6-CO - - - - - - - - - - 

P. tripartita 6-CO - - - - - - - - - - 

P. vellozii 12-CO - 

 

- - - - - - - - - 

Subgênero Astrophea      

P. rhamnifolia 

 

6-CP - - - 6-CP - - - - - - 

P. haematostigma 6-CP - - - 6-SC - 6-CP - 6-CP - - 

 

Subgênero Decaloba 

P. guatemalensis 

P. morifolia 

 

 

12-CO 

12-CO 

 

 

- 

6-CP 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

12-CP 

 

 

- 

6-CP             

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

6-CP 

P. urnifolia 12-CP - - - - 6-CP - - - - - 

P. suberosa 12-CO 6-CP - 12-CO 6-CO 12-CO 6-CP - - - 12-CO 
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 Proposta de novas vias de evolução polínica 

 

Presting (1965) caracteriza três vias de evolução das aberturas nos grãos de pólen 

(Fig. 05) como já citado. Por meio das observações realizadas, principalmente o arranjo dos 

colpos, o presente trabalho infere novas vias de evolução para algumas espécies dos três 

subgêneros, apresentados na Figura 08. 

 Seguindo a primeira via de evolução proposta, do ancestral 3-colporado (Fig. 08-1-

2), ocorre a fusão total dos pontopérculos no apocolpo. Assim, novos rearranjos de aberturas 

em P. rhamnifolia (Fig. 08-3.1) como exemplo do subgênero Astrophea surgem, 

provavelmente derivada da via de evolução 3, a partir de pontopérculos não totalmente 

fundidos.  

As aberturas do pólen das espécies do subgênero Decaloba parecem ter derivado da 

via 5 com a fusão dos pontopérculos e pseudopérculos no apocolpo e opérculos verdadeiros 

não unidos em P. morifolia e P. suberosa (vista A). Vale ressaltar que P. suberosa possui 

duas configurações de aberturas nas diferentes polos, ora com pontopérculos e 

pseudopérculos unidos (polo A) e ora separados (polo B). Entretanto, não é possível 

diferenciar os pólos distal e proximal, pois estes só podem ser distinguidos em tétrade. 

Passiflora urnifolia apresenta poros e enquadra-se na via 5.1 (Fig. 08-5.1). 

O pólen de P. guatemalensis também apresenta duas configurações de aberturas, 

onde em um pólo é possível verificar a fusão dos pontopérculos (Fig. 08-5 – polo A) e em 

outro, apenas dois pontopérculos se fundem, enquanto um permanece livre (Fig. 08-5.2), 

sendo derivado da via de evolução 5 (Fig. 08-5). Algo parecido ocorre com P. suberosa, no 

pólo A, pontopérculos e pseudopérculos se fundem, e no pólo B, apenas os pontopérculos 

permanecem unidos. Estas espécies parecem estar tomando um novo rumo de arranjo das 

aberturas para o subgênero Decaloba. 

Através da via 4, derivam-se as aberturas dos grãos de pólen do subgênero 

Passiflora, onde P. actinia, P. tenuifila e P. vellozii apresentam mais que 6 colpos, enquanto 

as demais espécies, somente 6 colpos. (Fig. 08-4-6). 

A fusão dos colpos possivelmente resulta em um aumento na área de exposição da 

intina e consequentemente também das áreas de emergência do tubo polínico. Assim, frente a 

todas características comparadas para a esporoderme (aberturas, exina, intina) acredita-se que 

o subgênero Passiflora apresente o maior número de variações e inovações quando 

comparado a um ancestral, sendo o mais derivado, enquanto que Astrophea possivelmente 
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apresentaria mais características basais, dentre os três subgêneros estudados. Decaloba parece 

apresentar características tanto plesiomórficas, quanto apomórficas e possivelmente as 

mesmas não estejam ainda bem estabelecidas para o grupo. 

 

Figura 08: Diagrama representando novas vias de evolução propostas para o subgênero Passiflora. 

 
Fonte: Adaptado de Presting (1965), fig.1, pág 197. Me = mesocolpo. Rachuras paralelas = opérculo primário. 

Rachuras perpendiculares = opérculo secundário.  

 

 

Os estratos da esporoderme 

A esporoderme (parede do grão de pólen) é composta por dois componentes: a exina 

(mais externa) e a intina (parede mais interna) em relação ao citoplasma. A exina é dividida 

em: endexina e ectexina, que é composta pela camada basal, báculas, teto e columelas. De um 

modo geral, todas as estruturas exemplificadas no diagrama (Fig. 09) foram encontradas, 

porém, com ausência de uma ou outra, principalmente camada basal e endexina em 

determinadas espécies ou subgêneros. Houve variação tanto na presença das estruturas como 

no grau de intensidade, sendo a estrutura ora sinuosa, ora não, ora delgada, ora não. 
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Figura 09: Diagrama exemplificando as estruturas encontradas nos grãos de pólen de espécies do gênero 

Passiflora. 

 

                            Fonte: A autora. 

 

Os estratos da esporoderme apresentam constituição química diferenciada e são 

identificados de acordo com os reagentes descritos na Tabela 05. Contudo, vale lembrar que 

para este trabalho os corantes químicos utilizados possuem finalidade de identificação e 

distinção. Quanto à composição química das estruturas, a coloração pode indicar uma 

possível constituição, o que precisa ser reforçado com testes apropriados para este fim. 

 

Tabela 05: Relação dos corantes utilizados e os estratos reativos da esporoderme dos grãos de pólen de 

Passiflora L. 
 Estrato reativo – coloração 

 

Corante e protocolo 

Utilizado 

 

Especificidade 

Intina Exina 

Intina 1 Intina 2 Intina 3 Endexina Ectexina 

Azul de Astra 

KRAUS et al. (1998) 

 
Ácidos pécticos, 

hemiceluloses 

Azul claro Azul 

escuro 

Azul claro        _          _ 

Fucsina Básica 

KRAUS et al. (1998) 

 

Grupos carregados 

negativamente,  

_ _ _  

Rosa claro 

Rosa 

escuro 

 

Exina 

A exina é o estrato mais externo da esporoderme, constituído principalmente por 

esporopolenina, substância extremamente resistente à ação biológica e compostos químicos 

não oxidativos, bem como ao tempo, pois preserva-se por milhões de anos (HESLOP-
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HARRISON, 1977). 

A primeira observação a se levar em conta sobre a exina das espécies estudadas é a 

coloração. Dettke e Santos (2009) e Silvério e Mariath (2013), encontraram a coloração azul 

para a endexina, indicando pectina nesta região. No presente trabalho, a estrutura corou-se de 

rosa claro. A divergência de reação da coloração pode ser resultado de diferentes técnicas, 

como o uso de fixadores diferentes ou então, o simples fato de não ocorrer pectina na 

endexina das espécies estudadas. Contudo, Faegri e Iversen (1964) e Punt e colaboradores 

(2007) citam a Fucsina Básica para a diferenciação da exina em ectexina e endexina.  

As características da exina são apresentadas na Tabela 06. O subgênero Passiflora 

apresenta endexina detectável na maioria das espécies, exceto em P. tenuifila,  P. galbana e 

P. mucronata (Fig. 13 G,H). Quando aparente, é fina e interrompida na região das aberturas, 

possivelmente para que a intina se expanda (Fig. 13 F).  

A não observação da endexina em P. tenuifila (Fig. 13 H) pode estar ligada ao fato 

desta estrutura ser relativamente fina, e dependendo da região de corte analisado, ela pode não 

estar visível, enquanto que a não observação de endexina em P. galbana e P. mucronata (Fig. 

13 G) pode estar relacionado à presença de intina extremamente espessa nessas espécies e 

possivelmente possui relação com a evolução da parede do pólen, onde a endexina tornou-se 

suscinta, dando espaço para maior deposição da intina, estrato fisiológicamente ativo.  

As espécies pertencentes ao subgênero Passiflora não apresentaram camada basal 

estruturada e consequentemente, as columelas encontram-se imersas diretamente na endexina. 

Em algumas espécies a endexina não foi visível, demonstrando um grau de imersão variável 

das columelas: quando imersas mais profundamente, a endexina é imperceptível (P. galbana 

e P. mucronata [Fig.13 G],, P. tenuifila [Fig. 13 H]), quando menos imersas, é visível 

(demais espécies do subgênero. 

A diferença no grau de imersão das columelas na endexina está diretamente 

relacionado à espessura da endexina. Columelas mais afundo garantem ao pólen maior 

estabilidade mecânica, por tornar a endexina mais firme e resistente.  O presente estudo relata 

pela primeira vez as variações no grau de imersão das columelas para o subgênero Passiflora.   

Passiflora haematostigma e P. rhamnifolia apresentaram endexina fina e contínua 

em todo o pólen (Fig. 13 L). O subgênero Decaloba não apresentou padrão de endexina. 

Passiflora guatemalensis apresenta endexina espessa e interrompida na região do colporo 

(Fig. 13 I). Já P. morifolia e P. suberosa, apresentam endexina fina e contínua (Fig. 13 K), ao 

contrário de P. urnifolia, onde a endexina torna-se mais espessa na zona intercolporo (Fig. 13 
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J). De acordo com as espécies analisadas, a endexina não segue um padrão para o subgênero 

Decaloba e faz-se necessário estudos futuros com outras espécies complementares.  

A ausência de camada basal no subgênero Passiflora foi a característica que mais 

seguiu um padrão para o descrito, já que as demais variaram. Segundo Hesse (2000) a 

ausência da camada basal pode estar relacionada diretamente a certos eventos fisiológicos de 

grande importância para os grãos de pólen, como a rápida absorção de água na superfície 

estigmática até a adaptação às mudanças de volume durante o desenvolvimento e 

disseminação do pólen pelo polinizador. Dettke e Santos (2009) em várias espécies de 

Passiflora e Silvério e Mariath (2013) em P. caerulea e P. elegans também observaram a 

inexistência de camada basal, sendo possivelmente uma sinapomorfia do subgênero.  

 

A Intina 

 

A intina é o extrato mais interno da esporoderme do grão de pólen, considerado uma 

estrutura menos complexa que a exina, normalmente é tri-estratificada e de grande 

importância para o sucesso reprodutivo das angiospermas, pois a função de cada estrato está 

diretamente relacionada com a maturação dos grãos de pólen até a germinação do tubo 

polínico (HESLOP-HARRISON & HESLOP-HARRISON, 1991).  

As espécies do subgênero Passiflora apresentaram a intina espessa e com reação 

positiva com o corante Azul de Astra, identificando a presença de ácidos pécticos nessa 

região (Fig. 13 F-H). A intina parece ser tri-estratificada em todas as espécies (HESLOP-

HARRISON; 1977; HESLOP-HARRISON; HESLOP-HARRISON, 1991; DETTKE; 

SANTOS, 2009). 

A intina é composta por três estratos: péctico (i3), péctico e protéico (i2) e péctico 

celulósico (i1) (HESLOP-HARRISON, 1977). O estrato externo (i3) possui microfibrilas 

dispostas e materiais amorfos incrustados, importante durante a hidratação do pólen no 

estigma, pois promove forças para a saída do tubo polínico devido ao seu aumento de volume 

(HESLOP-HARRISON; HESLOP-HARRISON, 1991; SUÁREZ-CERVERA et al., 2002). O 

estrato intermediário (i2) possivelmente está relacionado ao processo de reconhecimento do 

pólen (KNOX, 1984; EDLUND et al., 2004) e por último, o mais interno (i1), responsável 

pela formação do tubo polínico (HESLOP-HARRISON, 1977; HESLOP-HARRISON; 

HESLOP-HARRISON, 1991). 

A presença de pectina na intina provavelmente auxilia a emissão do tubo polínico, 

como encontrado na reprodução de Trithuria submersa (COSTA et al., 2013) e também pode 
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estar associada à diferenciação de embriões derivada de microsporos, sugerindo que pectinas 

podem atuar como moléculas de sinalização e/ou reguladoras (EL-TANTAWY et al., 2014).  
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Tabela 06: Caraterização da exina dos grãos de pólen das espécies do gênero Passiflora estudadas. 

 

Espécie 

 

Ectexina 

 

Endexina  

 

Camada Basal 

 

 

Figura 

Passiflora subgênero Passiflora 

P. actinia Hooker Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. amethystina Mikan. Columelas imernas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F  

P. caerulea L. Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. galbana Mast. Columelas imernas na endexina Não detectável Ausente Fig. 13 G 

P. glandulosa  Cav. Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. mixta L. Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F  

P. mucronata Lam. Columelas imersas na endexina Não detectável Ausente Fig. 13 G 

P. tarminiana Coppens & Barney Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. tenuifila Killip. Columelas imersas na endexina Não detectável Ausente Fig. 13 H 

P. tholozanii Sacco Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. tripartita var. mollíssima Juss. Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

P. vellozii Gardn. Columelas imersas na endexina Presente, interrompida nas aberturas Ausente Fig. 13 F 

Passiflora subgênero Astrophea 

P. haematostigma  Mart. ex Mast Columelas imersas na camada basal Presente, não interrompida nas aberturas Presente                    Fig. 13 L 

P. rhamnifolia Mast. Columelas imersas na camada basal Presente, interrompida nas aberturas Presente Fig. 13 L 

Passiflora subgênero Decaloba 

P. guatemalensis S. Watas.  

P. morifolia Mast. 

Columelas imersas na camada basal 

Columelas imersas na camada basal        

Presente, interrompida nas aberturas 

Presente, interrompida nas aberturas 

Presente 

Presente 

                   Fig. 13 I 

                   Fig. 13 K 

P. suberosa  L. Columelas imersas na camada basal Presente, interrompida nas aberturas Presente                    Fig. 13 K 

P. urnifolia Rusby. Columelas imersas na camada basal Presente, interrompida nas aberturas Presente                    Fig. 13 J 
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Na região das aberturas, nota-se um maior incremento de pectina em todas as 

esporodermes analisadas (Fig. 13 F), exceto em P. tenuifila, que apresentou intina mais 

delgada e uniforme na região das aberturas (Fig. 13 H). As características da intina observada 

para as espécies do gênero Passiflora estão organizadas na Tabela 07, agrupadas em 

subgêneros. 

As espécies P. galbana, P. mucronata possuem intina extremamente espessa (Fig. 14 

D; Fig. 14 G) e endexina não aparente (Fig. 17 D, G) se comparado com as demais espécies 

do gênero. Ambas as espécies são quiropterófilas (REIS, et. al 2007). Possivelmente a relação 

com o polinizador pode ter impulsionado tais espécies a adiquirirem uma maior deposição de 

componentes na intina, o que pode resultar numa polinização eficiente. Ambas espécies 

pertencem a série Granadillastrum, superseção Stipulata (FEUILLET; MACDOUGAL, 

2007) com o predomínio de flores melitófilas e possivelmente essas variações a nível de 

intina estejam relacionadas com o novo grupo de polinizadores, pois a espécie P. amethystina 

também pertence a mesma série e superseção e apresenta intina menos espessa (Fig. 14 B), 

com endexina aparente (Fig. 17 B), mas polinizada por abelhas (KOSCHNITZKE; 

MARLIES SAZIMA, 1997).  

Passiflora vellozii possui a intina extremamente sinuosa (Fig. 15 D) comparado às 

demais espécies estudadas. Isso possivelmente reforça a deposição de intina na região das 

aberturas, causando um aspecto descontínuo e sinuoso. A sinuosidade aumenta a área de 

deposição de intina e esta característica pode ser também um atributo espécie-específico, uma 

vez que tamanho grau de sinuosidade não foi observado nas demais espécies.  

As espécies do subgênero Astrophea possuem intina delgada em relação ao 

subgênero típico. Passiflora haematostigma apresenta nas regiões entre as aberturas intina 

delgada e pouco mais espessa nos colporos (aberturas) (Fig 15 E) como também encontrado 

por Silvério e Maritah (2013). O mesmo acontece em P. rhamnifolia (Fig. 15 F), mostrando 

que também há uma maior deposição de intina, e, consequentemente de pectina nestas 

regiões, formando o “oncus da intina”. 

As características da esporoderme de P. rhamnifolia e P. haematostigma reforçam o 

padrão do grão de pólen para o subgênero Astrophea: intina delgada e formação de oncus na 

região dos colporos, observações também registradas em P. haematostigma (SILVÉRIO; 

MARIATH, 2013; DETKE; SANTOS, 2009), onde nas aberturas há regiões especializadas 

em que a exina é reduzida ou ausente e a intina pouco mais espessada (RUDALL, 2007). 
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Tabela 07: Caraterização da intina dos grãos de pólen das espécies do gênero Passiflora estudadas. 

 Caracterização da Intina 

 

Espécie 

 

Espessura  

 

 

Maior deposição de intina nas 

aberturas 

 

Figura 

P. actinia Hooker. Espessa Sim Fig. 13 F 

P. amethystina Mikan. Relativamente espessa Sim Fig. 13 F 

P. caerulea L.  Espessa Sim Fig. 13 F 

P. galbana Mast. Extremamente espessa Sim Fig. 13 G 

P. glandulosa Cav. Relativamente espessa Sim Fig. 13 F 

P. mixta L. Espessa Sim Fig. 13 F 

P. mucronata Lam. Extremamente espessa Sim Fig. 13 G 

P. tarminiana Coppens & Barney Relativamente espessa Sim Fig. 13 F 

P. tenuifila Killip. Delgada Não Fig. 13 H 

P. tholozanii Sacco. Espessa Sim Fig. 13 F 

P. tripartita var. molíssima Juss. Relativamente espessa Sim Fig. 13 F 

P. vellozii  Gardn. Extremamente espessa Sim Fig. 13 F 

P. haematostigma Mart. ex Mast. Pouco espessa Sim, com formação de oncus Fig. 13 J 

P. rhamnifolia Mast. Delgada Sim, com formação de oncus Fig. 13 J 

P. guatemalensis S. Wats. 

P. morifolia Mast. 

Pouco espessa 

Pouco espessa 

Sim 

Sim 

Fig. 13 I 

Fig. 13 K 

P. suberosa L. Relativamente espessa Não Fig. 13 K 

P. urnifolia Rusby. Delgada Não Fig. 13 L 
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Variações estruturais da intina entre famílias, gêneros e espécies são atribuíveis 

principalmente ao fato de que a intina necessariamente tende a se adequar à arquitetura da 

exina e às adaptações relativas à regulação de taxa de água e germinação (HESLOP-

HARRISON, 1977). 

A formação de um oncus de intina nas zonas de aberturas do pólen das espécies dos 

subgêneros Astrophea e Decaloba (Fig. 13 I) acarreta uma deposição maior de compostos 

pécticos nessas regiões. Contudo, o incremento de pectina na região das aberturas das 

espécies do subgênero Passiflora (Fig. 13 F) pode desempenhar um papel importante na 

emergência do tubo polínico e é possível que ocorra uma integração hidrofílica bem 

desenvolvida que contribua para melhorar o processo de reconhecimento do pólen e estigma e 

o crescimento do tubo polínico (SILVÉRIO; MARIATH, 2013).    

As variações no tamanho do grão de pólen e seu possível polinizador parecem estar 

diretamente relacionados com a espessura e deposição de intina na esporoderme. Para avaliar 

as variações do tamanho de pólen dos três subgêneros em estudo, utilizou-se a análise gráfica 

Box-Plot. Esta análise consiste em montar gráficos em formas de caixas onde são 

representados a mediana, o primeiro e terceiro quartis dos dados. Conjuntamente, exibe 

também o maior e menor valor observado nos resultados através de linhas retas verticais que 

se originam no primeiro e terceiro quartis, respectivamente. A largura do Box pode ser usada 

assim como o desvio padrão, para se avaliar a dispersão dos dados. Os gráficos Box-Plot para 

os analitos e respectivos subgêneros encontram-se na Figura 10.  

 

Figura 10: Gráfico Box-plot para tamanho dos grãos de pólen dos três subgêneros de Passiflora: Passiflora, 

Astrophea e Decaloba.  



48 
 

O gráfico apresentado representa grãos de pólen de tamanho maior para o subgênero 

Passiflora, seguido de Decaloba e Astrophea. O tamanho dos grãos de pólen do primeiro 

subgênero citado variou de ≅ 43 µm a ≅ 55 µm, com mediana de ≅ 48 µm, com tendência de 

se aproximarem do alcance menor. O subgênero Decaloba variou de ≅ 31 µm a ≅ 45 µm, 

com tendência para o alcance maior. Já Astrophea, obteve poléns com ≅ 32 µm, sem eixo de 

variação possivelmente pela quantidade de espécies significativamente menor (Figura 10).  

Através das observações, podemos enfatizar a relação entre o tamanho do grão de 

pólen com a espessura da intina da esporoderme. Grãos de pólen maiores tendem a ter maior 

deposição de intina, enquanto que grãos menores, a intina é relativamente delgada.  

Possivelmente também ocorre uma relação entre as características citadas e polinizador. As 

espécies P. galbana e P. mucronata são quiropterófilas e possuem intina extremamente 

espessa e endexina não aparente, além de possuírem exina reticulada e com báculas evidentes 

que auxiliam na adesão no corpo do polinizador, como já citado.  

O porte do polinizador pode ter uma relação direta com essas características, como 

por exemplo, o morcego ser capaz de transportar facilmente poléns de tamanhos maiores, 

resultando numa polinização eficiente das espécies quiropterófilas. Os subgêneros Astrophea 

e Decaloba possivelmente possuem polinizadores bióticos de porte menor, como vespas e 

abelhas. As vespas são as polinizadoras principais de P. suberosa (Subg. Decaloba) apesar da 

baixa frequência de visitas, as vespas garantem a polinização cruzada (RICHARDS, 1986). 

A predominância de abelhas como polinizadoras principais em Passifloraceae 

(ENDRESS, 1994) nos sugere que as demais relações teriam evoluído a partir da polinização 

de abelhas, sendo a melitofilia plesiomórfica, com o grão de pólen desenvolvendo um papel 

importante na evolução dessas interações. Mesmo em espécies de mesma superseção e com 

morfologia floral semelhante houve variação polínica. Isso nos sugere que o grão de pólen é 

um pilar importante na evolução da relação com polinizadores dentro do grupo. 

Se polinizadores influenciarem as opções viáveis para as morfologias polínicas, eles 

podem ser um fator importante no fenótipo intraespecífico de variação palinológica. Nesse 

sentido, as plantas que interagem com uma fauna de polinizadores menos diversificada, como 

a dos morcegos em relação aos insetos, são mais propensas a experimentar uma forte seleção 

direcional em diversos traços (HERRERA, 1988; GALEN 1999; JOHNSON; STEINER, 

2000), podendo o grão de pólen ser um deles.  

As características gerais da esporoderme e da morfologia dos grãos de pólen foram 

organizadas em uma tabela (Tabela 04) para a realização de um dendrograma através de 
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dados binários, visando agrupar as espécies com características em comum.  

O dendrograma obtido demonstra o agrupamento de espécies que compartilham 

características em comum (Fig. 11), onde as superseções também foram apresentadas. As 

espécies representantes do subgênero Decaloba apresentam afinidades, no entanto, P. 

urnifolia e P. morifolia mostraram características que as agruparam separadamente. Já as 

espécies do subgênero Astrophea, pertencentes à mesma superseção (Pdeudoastrophea) 

associaram-se, provavelmente pela presença de camada basal e colporo. 

O subgênero Passiflora mostrou espécies com afinidade de características. 

Passiflora mucronata e P. galbana (superseção Stipulata) apresentaram caracteres 

agrupáveis, provavelmente a presença de intina muito espessa e endexina não visível, 

Passiflora vellozii, P. actinia e P. tenuifila possuem características que não agruparam com as 

demais espécies, o que pode estar relacionado com o número de aberturas; Os pólens 

restantes do subgênero Passiflora agruparam-se conforme características em comum como 

consta na Tabela 08.  

Os subgêneros Decaloba e Astrophea mostraram-se mais próximos entre si em 

relação ao subgênero Passiflora. Se considerarmos a proposta de evolução polínica de 

Presting (1965), Astrophea seria o grupo mais basal e o maior distanciamento de carácteres 

do subgênero Passiflora reforça ele ser um subgênero derivado e com características 

apomórficas. 

Alguns agrupamentos morfológicos assemelham-se com a filogenia de dados 

moleculares de Zamberlan (2007) e Muschner (2005), como P. haematostigma e P. 

rhamnifolia (semelhante à P. mansoi), P. galbana e P. mucronata, P. vellozii (semelhante à 

P. villosa), e P. morifolia. Contudo, os dados de pólen agruparam espécies pertencentes a 

mesma superseção separadamente e mesmo com todas as abordagens morfológicas que 

classificam as superseções, o pólen ainda não é utilizado para questões filogenéticas e 

classificação. A utilização de dados polínicos pode ser uma ferramenta extremamente útil e 

possui peculiaridades que não devem ser descartadas, pois podem trazer um novo olhar 

taxonômico e filogenético para o grupo. 
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Tabela 08: Representação das características gerais dos grãos de pólen do subgênero Passiflora, através de 

dados binários. 

Carácter 

 

Espécie 

 

Intina* 

 

Exina* 

 

Endexina* 

 

Ectexina* 

 

Poros no 

colpo* 

 

Fusão dos colpos 

no apocolpo* 

 

Nº de aberturas* 

P. actinia 0 1 1 1 1 0 1 

P. amethystina 0 1 1 1 1 0 0 

P. caerulea 0 1 1 1 1 0 0 

P. galbana 2 1 2 1 1 0 0 

P. glandulosa 0 1 1 1 1 0 0 

P. guatemalensis 1 0 1 0 1 1 2 

P. haematostigma 1 2 1 0 0 1 2 

P. mixta 0 1 0 1 1 0 0 

P. morifolia 1 2 1 0 1 1 2 

P. mucronata 2 1 2 1 1 0 0 

P. rhamnifolia 1 2 1 0 0 1 2 

P. suberosa 1 0 1 0 1 1 2 

P. tarminiana 0 1 0 1 1 0 0 

P. tenuifila 0 1 2 1 1 0 1 

P. tholozanii 0 1 0 1 1 0 0 

P tripartita 0 1 0 1 1 0 0 

P. urnifolia 1 0 1 0 0 1 2 

P. vellozii 0 1 0 1 1 0 2 

*Intina: (0) Espessa; (1) Delgada; (2) Muito espessa. 

*Exina: (0) Tipo 1; (1) Tipo 2; (2) Tipo 3. 

*Endexina: (0) Espessa; (1) Delgada; (2) Não visível 

*Ectexina: (0) Camada basal presente; (1) Camada basal ausente 

*Poros no colpo: (0) Presente; (1) Ausente 

*Fusão dos colpos no apocolpo: (0) Presente; (1) Ausente 

*Nº de aberturas: (0) 6; (1) 8-10; (2) 12. 
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Figura 11: Dendrograma baseado em caracteres morfológicos e histoquímicos dos grãos de pólen de espécies 

do gênero Passiflora, subgênero Astrophea, Decaloba e Passiflora e suas respectivas superseções, 

demonstrando agrupamento de espécies com características em comum ou semelhantes.  
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Figura 12: Eletromicrografia dos grãos de pólen do gênero Passiflora, subgênero Passiflora: (A) Pólen de 

Passiflora actinia com variações no número de aberturas. Seta indicando região da abertura, (B) P. galbana 

demonstrando arranjo e número de aberturas para espécies do subgênero Passiflora (P. amethystina, P. 

caerulea, P. mucronata, P. tarminiana, P. glandulosa, P. tripartita, P. tholozanii), (C) desprendimento dos 

colpos em P. galbana demonstrando endexina com formato verrugado, detalhe para báculas e columelas 

visíveis, (D) P. mixta em vista polar com muro reto na região do pontopérculo, (E) P. tenuifila 10-colpado, (F) 

Pólen de P. tholozanii não resistente a acetólise, (G) Pólen de P. amethystina demonstrando báculas e 

columelas aparentes em todas as espécies do subgênero Passiflora, (H) P. vellozii demonstrando mesocolpo e 

pseudopérculo e número de aberturas 12-colpado, (I) Presençade pollenkit na exina de P. tarminiana, 

demonstrando teste de lipídio positivo para todas as espécies estudadas do gênero Passiflora. Grãos de pólen 

de espécies de Passiflora subgênero Astrophea: (J) Pólen de P. haematostima com presença de poros no 

colpo, detalhe para báculas visíveis no lúmen estreito, (K) colporos independentes na região do apocolpo em 

P. haematostigma, (L) pólen de P. rhamnifolia destacando pontopérculo com elevação, apocolpo e mesocolpo 

Legenda: (ap) apocolpo, (ps) pseudopérculo, (pt) pontopérculo, (co) columelas, (me) mesocolpo, (ba) báculas. 

Escala: A, (20 μm), B, E, F, J, K, L (10 μm), C, D, G, H (15 μm). 
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Figura 13: Eletromicrografia dos grãos de pólen do gênero Passiflora, subgênero Decaloba: (A) Pólen de 

Passiflora guatemalensis com diferença de arranjos na vista a (V A) e vista b (V B), (B) P. suberosa com 

pólen em vista polar demonstrando apocolpo, pontopérculo, opérculo e pseuopérculo, em vista A, (C) P. 

suberosa em vista B com arranjo distinto da vista A, (D) P. morifolia com apocolpo, mesocolpo e opérculo 

aparente, detalhe para báculas visíveis no lúmen, (E) P. urnifolia com poros no colpo. Esporoderme de grãos 

de pólen do gênero Passiflora subgênero Passiflora: (F) Pólen de P. caerulea com intina, endexina e ectexina 

aparentes, ponta da seta no incremento de pectina na região da abertura, demosntrando a estrutura da 

esporoderme de P. actinia, P. amethystina, P. glandulosa, P. mixta, P. tarminiana, P. tholozanii, P. tripartita, 

P. vellozii, (G) Pólen de P. mucronata representando também  P. galbana com intina bastante espessa e 

endexina não visível, (H) P. tholozanii com intina menos espessa e endexina não aparente. Passiflora 

subgênero Decaloba: (I) P. guatemalensis demonstrando intina delgada, endexina, ectexina, camada basal e 

oncus, (J) esporoderme de P. suberosa com intina, endexina contínua e camada basal visível, (K) endexina 

espessa em P. urnifolia, (L) Esporoderme dos grãos de pólen do subgênero Astrophea: P. rhamnifolia 

demonstrando intina espessa, endexina, ectexina e camada basal, representando também a estrutura de P. 

haematostigma. 

Legenda: (ap) apocolpo, (op) opérculo, (ps) pseudopérculo, (pt) pontopérculo, (co) columelas, (me) 

mesocolpo, (ba) báculas, (in) intina, (en) endexina, (ec) ectexina, (cb) camada basal, (on) oncus.. 

Escala: A, C, L (20 μm), B, D, F, G, H, I, K (30 μm), E (10 μm), J (15 μm). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise conjunta da ultraestrutura da esporoderme e da morfologia externa dos 

grãos de pólen mostraram-se úteis para uma interpretação mais completa das variações 

ocorrentes dentro do gênero Passiflora.  

 O grau de afinidade entre as características encontradas nos subgêneros reforça a 

proposta de Feuillet e MacDougal (2007) da redução dos subgêneros em quatro, com fortes 

indícios para a separação dos subgêneros Passiflora, Astrophea e Decaloba, principalmente 

após o agrupamento obtido através do dendograma. Contudo é imprescindível o estudo dos 

grãos de pólen das espécies do subgênero Deidamioides. 

 

De um modo geral, algumas considerações merecem destaque: 

❖ O incremento de intina, e supostamente, pectina na região das aberturas pode causar 

ao subgênero Passiflora um fator positivo, já que pectina participa de eventos 

fisiológicos essenciais; 

❖ a ausência de camada basal no subgênero Passiflora contribui para uma diminuição 

do volume e peso do grão de pólen e auxilia numa polização biótica eficiente; 

❖ um menor grau de expessura da endexina possivelmente contribui para a diminuição 

do volume do pólen; 

❖ a fusão dos colpos no subgênero Passiflora está possivelmente relacionada com a 

obtenção de maiores áreas para a emergência do tubo polínico; 

❖ o presente trabalho propõe ao subgênero Passiflora possuir grãos de pólen mais 

derivados em relação aos demais subgêneros; 

❖ diferentes arranjos de pontopérculos e pseudopérculos são uma novidade para o 

subgênero Decaloba, podendo ser um novo caracter a ser levando em consideração 

em estudos; 

❖ um novo tipo de exina (tipo 3) pode ser categorizada em futuros estudos; 

❖ as variações morfológicas do pólen e da esporoderme podem ter relação com o tipo 

de polinizador dentro dos três subgêneros; 
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❖ o grau de espessura da intina possui relação com o tamanho do grão de pólen e 

possíveis polinizadores; 

❖ a melitofilia é uma característica plesiomórfica para o gênero, sendo as demais 

síndromes de polinização apomorfias; 

❖ a utilização de caracteres polínicos pode ser útil para explicar as relações 

filogenéticas do grupo; 

❖ a divergência das características morfológicas encontradas na literatura é resultado da 

aplicação de diferentes técnicas na elaboração do trabalho, bem como o olhar 

observação do autor.  

❖ o agrupamento de caracteres polínicos pode agregar alta contribuição para explicar 

hipóteses filogenéticas de Passifloraceae. 
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