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Passiflora subgênero Astrophea (DC.) Mast. é um dos cinco subgêneros de Passiflora 
L. As espécies são raras e difíceis de serem encontradas na natureza. A seção 
Astrophea (DC.) MacDougal & Feuillet é representada por dez espécies arbóreas, a 
maioria ocorre na Colômbia, mas também pode ser encontrada na Costa Rica, 
Equador, Panamá e Venezuela. O conhecimento sobre os táxons desse grupo se faz 
necessário na tentativa de colaborar no conhecimento e consequente delimitação 
destas espécies. A morfologia polínica tem grande diversidade o que ressalta a 
importância desse estudo na família Passifloraceae. Foram estudados os grãos de 
pólen das espécies: Passiflora arborea Spreng., P. emarginata Bonpl., P. lindeniana 
Planch. ex Triana & Planch., P. macrophylla Spruce ex Mast. e P. sphaerocarpa 
Triana & Planch. Os grãos de pólen foram acetolisados, medidos, descritos e 
ilustrados sob microscopia de luz (ML). Para observar detalhes da superfície e 
abertura, grãos de pólen não acetolisados foram analisados em microscópio eletrônico 
de varredura (MEV) e, posteriormente, eletromicrografados. Foram reconhecidos 
nesse trabalho três tipos polínicos, dois deles já indicados em um estudo anterior. O 
novo tipo polínico é representado pela espécie P. macrophylla em que os muros estão 
totalmente ausentes com espinhos e báculos sobre uma superfície granulada. 
Passiflora arborea e P. sphaerocarpa apresentam sexina semitectada, muros 
contínuos ou descontínuos, sexina simples ou duplicolumelada, formando grandes 
lumens (11,7-12,8 µm), presença de pilos e/ou báculos. As espécies P. emarginata e 
P. lindeniana também apresentam sexina semitectada porém os muros são sempre 
contínuos com sexina simplescolumelada, formando lumens menores (6,7-8,6 µm), 
báculos presentes ou ausentes. Todas as espécies apresentam um tipo de abertura 
constante, 6-cólporos com 3 endoaberturas lalongadas ou nitidamente lalongadas, 
única para cada par de ectoabertura. Os caracteres analisados são euripolínicos para a 
seção Astrophea. Os dados obtidos mostram a heterogeneidade do grupo e podem ser 
utilizados para delimitação de grupos e para futuras análises filogenéticas.  
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