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Passifloraceae s.s. apresenta 17 gêneros e cerca de 600 espécies que estão distribuídas nas 
regiões tropicais e subtropicais do mundo, cuja maior diversidade é encontrada na região 
neotropical. O gênero Passiflora L. apresenta cerca de 400 espécies de distribuição 
pantropical. Passiflora mucronata Lam. e Passiflora silvestres Vell. fazem parte de 
Passiflora subg. Passiflora, superseção Stipulata MacDougal e Feuillet, seção 
Granadillastrum Triana & Planchon. Passiflora mucronata e P. silvestris são espécies 
muito similares morfologicamente, tanto em relação aos caracteres vegetativos quanto ao 
reprodutivos. Esse fato, gera grandes conflitos sobre a delimitação dessas duas espécies. 
Entretanto pode-se observar que a morfologia foliar, mais especificamente, a base foliar 
são diferentes, cordada a subpelatada em P. mucronata e arredondada, em P. silvestris. 
Com o objetivo de obter um maior número de caracteres que possam delimitar P. 
mucronata e P. silvestris foram analisadas 3 espécimes de grãos de pólen de cada espécie. 
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 eletromicrografados. 
Ambas as espécies apresentaram grãos de pólen mônades, grandes, subprolatos (P. 
mucronata) e prolato-esferoidal (P. silvestres); aberturas do tipo 6 colpadas em P. 
mucronata e 6 sincolpadas em P. silvestres. Os colpos são longos organizados em três 
pares, com pontopérculos que aumentam na região do mesocolpo e na região do apocolpo 
permanecem do mesmo tamanho em P. mucronata e são também longos organizado em 
três pares em P. silvestres só que apresentam pseudopérculos grandes. Os grãos de pólen 
apresentam exina semitectada, sexina reticulada, heterocabrada, com muros sinuosos, 
contínuos, com perfurações ao longo dos muros. Em P. mucronata as columelas são altas e 
aparentes, lumens grandes, densamente ornamentados com pilos e báculos.  Em P. 
silvestres os lumens médios, densamente ornamentados por pilos e grânulos. Assim, pode-
se concluir que as espécies apresentaram diferenciação em relação ao grão de polen, uma 
vez que Passiflora silvestres apresenta pseudopérculo e aberturas sincolpadas, enquanto 
que P. mucronata possui pontopérculo e abertura do tipo colpo. E, desta forma, destacando 
a importância da palinologia para o grupo. 
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