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Passifloraceae tem distribuição nas regiões tropicais e temperadas.  Atualmente abrange 
cerca de 18 gêneros e 630 espécies descritas. No Brasil, Passiflora mucronata Lam ocorre 
em regiões de restinga, com distribuição que vai do sul da Bahia ao norte de São Paulo. A 
espécie possui valor econômico, sendo aplicada em uso medicinal, paisagístico e 
alimentício. Passiflora mucronata tem por síndrome de polinização a quiropterofilia, 
principalmente por morcegos da subfamília Glossophaginae. As flores são alvas, com 
simetria zigomórfica e antese noturna. Este trabalho teve por objetivo a caracterização da 
anatomia da flor de P. mucronata e a observação como ela está relacionada com a 
síndrome de polinização desta espécie. Para a elaboração deste trabalho foram coletadas 
flores em pré-antese, fixadas em FAA 50% e armazenadas na geladeira para uso posterior. 
Após isso o material passou por desidratação e inclusão em historesina de metacrilato, e 
então foram obtidos cortes de 3 a 6 µm e analisados. P. mucronata apresenta sépalas e 
pétalas com epiderme glabra, uniestratificada e inúmeros espaços intercelulares 
encontrados nas células do mesófilo, o que proporciona maior resistência a essas estruturas 
durante a polinização, que é mediada por um animal com pouca precisão de voo. O tubo do 
cálice é aberto, em forma de taça e apresenta região secretora que vai do límen à base do 
filamento opercular. Esta é evidenciada pela intensa granulação citoplasmática em suas 
células, pela espessa camada de pectina em torno das células epidérmicas, assim como, a 
presença de estômatos modificados para a extrusão de néctar, que serve como recompensa 
ao polinizador. As células da epiderme do filamento opercular são alongadas 
periclinalmente, porém no ápice são isodiamétricas e levemente arredondadas no sentido 
anticlinal, evidenciando uma região com intensa secreção. Este estudo de anatomia floral 
fornece informações estruturais que descrevem a flor de P. mucronata, além de poderem 
demonstrar como houve a adaptação desta espécie na interação com seu polinizador. 
(Fundação Araucária). 
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