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Passifloraceae s.s apresenta distribuição pantropical e está dividida em 17 gêneros, sendo 
Passiflora L. o mais representativo. O gênero Passiflora, por sua vez, abriga cinco 
subgêneros. O terceiro maior subgênero é Passiflora subgênero Astrophea (DC.) Mast., 
que possui distribuição neotropical com espécies mal conhecidas e difíceis de serem 
encontradas na natureza. É notória a escassez de estudos para P. subg. Astrophea, 
principalmente no que tange à taxonomia atualizada, além da difícil identificação 
taxonômica devido a limites morfológicos bastante conflitantes, o que mostra a 
necessidade de ampliar o conhecimento do grupo. Dessa forma, estudos morfológicos da 
semente, dos grãos de pólen e uma revisão taxonômica foram realizados. As sementes e o 
material polínico foram obtidos a partir de exsicatas depositadas em herbários nacionais e 
internacionais, foram descritos e ilustrados utilizando microscopia eletrônica de luz e a 
microscopia eletrônica de varredura. Foram analisadas sementes de 25 espécies e grãos de 
pólen de 38 espécies. Análises multivariadas foram realizadas separadamente, com os 
caracteres morfológicos das sementes e dos grãos de pólen. A revisão taxonômica foi 
baseada nas estruturas vegetativas, reprodutivas e polínicas de espécies ocorrentes no 
Brasil. As sementes variaram em comprimento, largura, espessura, margem, ápice, base e 
forma; oito tipos de ornamentação também foram encontrados. Esses caracteres 
morfológicos foram ferramentas importantes para delimitação de táxons conflituosos. 
Nesse trabalho, é revelado um novo tipo polínico, representado pela espécie P. 
macrophylla Spruce ex Mast., em que os muros estão totalmente ausentes com espinhos e 
báculos sobre uma superfície granulada. A revisão taxonômica reconheceu 31 espécies e 
uma variedade para o território brasileiro. Sete espécies apresentaram pela primeira vez 
registros de ocorrência para o Brasil e para outras quatro espécies, ampliou-se a 
distribuição até então conhecida. Onze nomes foram lectotipificados e P. tessmannii 
Harms teve, além do lectótipo, um epítipo designado. Passiflora alliacea Bar.Rodr. foi 
considerada como sinônimo de P. pentagona Mast. e duas novas espécies foram descritas. 
Pode-se concluir que esse trabalho contribuiu amplamente com o conhecimento 
taxonômico e estreitou grandes lacunas existentes no gênero Passiflora. 
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