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A família Passifloraceae apresenta distribuição tropical e subtropical, congregando 600
espécies, das quais 120 ocorrem no Brasil. Passiflora é o gênero mais diverso, sendo
conhecido pelo sabor dos frutos, os quais são muito apreciados e de importância
econômica. Considerando a importância de conhecer as estruturas anatômicas de uma
planta e devido à escassez de informações na literatura, o presente trabalho teve como
objetivo analisar a anatomia caulinar – hipocótilo proximal – de Passiflora edulis f.
flavicarpa (Deg.), Passiflora alata (Curtis) e Passiflora setacea (D.C.) e compará-las
morfologicamente. As plantas utilizadas foram cultivadas em substrato comercial
esterilizado em condições de viveiro a partir de sementes desinfectadas com hipoclorito
de sódio 1%. Foram realizadas secções transversais à mão livre com suporte de isopor a
altura de 5 mm do coleto. Os cortes foram clarificados com hipoclorito de sódio 20%, e
submetidos à coloração em Azul de Alcian e Safranina. Foram preparadas lâminas
semi-permanentes utilizando gelatina glicerinada. A documentação fotográfica foi
realizada utilizando câmera digital Kodak EasyShare C318 (8,2 megapixels) acoplada a
microscópio óptico Coleman 101/B. Nas três espécies, o corte transversal do caule
apresenta seção circular e permite reconhecer quatro regiões de fora para dentro:
sistema de revestimento, córtex, cilindro vascular e medula. Em todas as espécies foram
observadas drusas no córtex, sendo que em P. edulis também foi observado cristal
prismático. Foram encontradas diferenças morfológicas entre P. edulis, P. setacea e P.
alata, que diferenciam quanto à quantidade de camadas de células parenquimáticas
corticais, quantidade de fibras esclerenquimáticas, arranjo dos elementos de vaso no
xilema e tamanho da medula. Entre todas as espécies estudadas a que apresentou
características anatômicas mais diferenciadas foi Passiflora setacea, com xilema bem
definido entre primário e secundário. O estudo da anatomia caulinar pode ser critério de
identificação dessas espécies.
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