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No Brasil, Passiflora subgênero Astrophea compreende 25 espécies agrupadas em 
quatro seções, dentre elas Pseudoastrophea. Diferenças estruturais das anteras têm 
sido apontadas como potencialmente significativas para a sistemática de Passiflora, 
porém, a literatura apresenta dados apenas para uma espécie de Pseudoastrophea. 
Objetivou-se analisar estruturalmente anteras de dez espécies representantes desta 
seção, contribuindo para a sistemática do subgênero Astrophea. Foram elas: P. 
alliacea Barb.Rodr., P. candida (Poepp. & Endl.) Mast., P. ceratocarpa F.Silveira, P. 
faroana Harms, P. haematostigma Mart. ex Mast., P. hexagonocarpa Barb.Rodr., P. 
mansoi Mast., P. pentagona Mast., P. rhamnifolia Mast. e P. sclerophylla Harms. 
Anteras de flores coletadas de plantas herborizadas foram reidratadas e processadas 
segundo técnicas usuais em microscopia de luz. As anteras são dorsifixas, versáteis, 
bitecas, tetraesporangiadas e rimosas. Em secção transversal, apresentam epiderme 
uniestratificada, com células de contorno quadrangular, por vezes, alongadas no 
sentido periclinal. A cutícula é estriada; lisa apenas em P. haematostigma. Estômatos 
estão presentes na região do conectivo ou na parede da antera e no conectivo (P. 
rhamnifolia). Adjacente à epiderme ocorre um (podendo chegar a três) estrato de 
endotécio com espessamento em barra ou em U (P. pentagona). Pelo menos dois 
estratos parietais colapsados ocorrem entre endotécio e tapete. Drusas estão presentes 
no parênquima do conectivo (P. faroana), no parênquima do conectivo e endotécio 
(P. alliacea, P. haematostigma, P. pentagona e P. rhamnifolia) ou nos parênquimas 
do conectivo e do septo interlocular (P. hexagonocarpa); ausentes apenas em P. 
candida e P. sclerophylla. Idioblastos de conteúdo fenólico ocorrem no conectivo das 
anteras de P. mansoi e P. sclerophylla. Grãos de amido presentes nos diferentes 
tecidos das anteras de P. mansoi e P. pentagona. Grãos de pólen bicelularizados 
(gametófitos) foram observados em P. mansoi, P. pentagona e P. rhamnifolia. As 
anteras são vascularizadas por feixe que se bifurca, cada um dos ramos seguindo para 
uma das tecas. Pode-se concluir que as espécies estudadas apresentam diferenças 
estruturais relativas à presença e/ou localização de estômatos, drusas, idioblastos de 
conteúdo fenólico e de grãos de amido. Além destes caracteres, ocorre variação no 
número de estratos e tipo de espessamento do endotécio. 
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