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Passiflora mucronata Lam. é uma espécie endêmica, com ocorrência para a região leste do 
Brasil e pertence ao subgênero Passiflora, superseção Stipulata. A espécie caracteriza-se 
por apresentar flores esbranquiçadas, zigomorfas e de antese noturna. O principal 
polinizador parece ser o morcego, porém a quiropterofilia parece ter evoluído independente 
das características polínicas. A literatura sugere que pólens com grandes dimensões estão 
relacionados com polinização biótica de morcegos. Nesse contexto, o objetivo do trabalho 
a descrição polínica de P. mucronata, inferindo características que possam estar 
relacionadas com a polinização por morcegos. Grãos de pólen da flor em antese foram e 
fixados em fixador FAA50% e submetidos ao processo de acetólise, segundo Erdtman 
(1960) para análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV). As anteras em antese 
possuem uma grande quantidade de pólen. Os grãos possuem tamanho grande (≈50µm), 
com aberturas 6-sincolpado, com formato variando entre prolato-esferoidal e subprolato. 
Os muros do retículo são frouxos e sinuosos, possuem columelas aparentes sustentando o 
teto e grande quantidade de báculas presentes nos lumens, além de grande quantidade de 
substâncias lipofílicas externamente à exina (pollenkitt). Grãos de pólen de tamanho 
grande supostamente precisam ser transportados entre plantas distintas através da 
participação de polinizadores bióticos de porte grande. O retículo frouxo e a presença de 
pollenkitt possivelmente aumentam a superfície de contato e melhoram a aderência do 
pólen respectivamente, ao corpo dos polinizadores. A presença de báculas aumenta a 
pressão eletrostática entre o corpo do polinizador e o pólen. Relacionando a descrição 
polínica com as características da flor branca, zigomorfa e de hábito noturno, nota-se um 
reforço para a hipótese de polinização por morcegos. Análises complementares sobre a 
composição química do néctar, morfologia da flor, odor, e posição do androginóforo 
podem reforçar as informações sobre o tipo de polinização supostamente apresentada por 
P. mucronataa. (CAPES - Fundação Araucária) 
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