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Em Passifloraceae foi  observado o  movimento  do  androginóforo  estimulado  pelo
toque em espécies do subgênero Decaloba, seção Xerogona, e que pode estar relacionado
a hábitos de polinização destas espécies. A seção Xerogona inclui 13 espécies, entre elas
P.  sanguinolenta  e  P.  citrina  (flores  tubulares  e  provavelmente  polinizadas  por
beija-flores)  bem  como  P.  capsularis  e  P.  rubra  (flores  em  forma  de  disco  e
provavelmente  polinizadas  por  insetos).  Para  a  análise  do  movimento,  flores  destas
espécies  foram  fixadas  em  espuma  floral  e  a  estimulação  mecânica  foi  realizada
manualmente. Observou-se que os estímulos induziram movimento se aplicados na coluna
do androginóforo e no pistilo. O movimento observado foi  sempre na mesma direção do
estímulo aplicado. Após a aplicação do estímulo e conseqüente movimento, a aplicação de
um  novo  estímulo  no  mesmo  sentido  do  estímulo  anterior  não  produziu  efeito.  O
movimento teve duração média de 1,5 a 2 segundos, variando com a espécie estudada. Os
cálculos de velocidade angular mostraram que as maiores médias são as de P. capsularis e
 P. sanguinolenta, que não diferiram entre si significativamente pela análise de variância.
A  média  de  P.  citrina  diferiu  bastante  das  demais,  sendo  o  movimento  mais  lento
observado  e  P.  rubra  apresentou  um  valor  intermediário.Análises  de  cortes  anatômicos
transversais  na  região  da  base  do  androginóforo  indicaram  a  origem  do  movimento.
Células  do  córtex,  na  base  do  androginóforo  e  no  lado  em  que  se  aplicou  o  estímulo
mecânico,  plasmolisam-se  temporariamente  gerando  uma  deformação  transitória.  As
células plasmolisadas levaram em média 2,5 a 3 min para voltarem ao seu estado original,
levando ao reposicionamento do androginóforo na vertical.
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