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Passion Flawers ???

Passilflora, Passion Flawers ou “Flor da Paixão” :  foi talvez a planta da América que mais tenha despertado a atenção e admiração dos 
colonizadores portugueses e espanhóis, não foi somente pela beleza excêntrica das flores, mas pelo misticismo criado pelas pessoas, 
que começaram a propagação das suas “flores” no sentido rel igioso, misticismo este que fez da planta um significado cultural marcante, 
criado entre as pessoas (CERVI, 1982).  
A princípio esta planta era conhecida como “Granadilla”, porque o fruto se parecia com a Punica granatum L. (romã);
Posteriormente recebeu o nome de Passiflora, Passionárias, Flor-da-paixão (flor de La Pasion);
O nome de flor da paixão se deve à primeira espécie descoberta, que atualmente é Passiflora incarnata L., devido à importância religiosa 
atribuída às flores e folhas, quando os missionários espanhóis identificaram nas estruturas, semelhanças com os instrumentos utilizados 
na paixão de Cristo. Deste modo, as cinco sépalas e cinco pétalas representariam os dez apóstolos, excluindo Judas que traiu Jesus, e 
Pedro, que negou a Jesus por três vezes; a corona de filamentos representaria a coroa de espinhos; as cinco anteras representariam as 
cinco chagas de Cristo e os três estigmas representam os três pregos que prenderam Jesus á cruz; as gavinhas seriam os açoites 
durante o martírio; as folhas seriam a lança que transpassou seu corpo; o fruto seria o mundo que Cristo teria vindo redimir (URIBE Y 
URIBE, 1955).
No Brasil, as “Passifloras” eram conhecidas entre os indígenas como maracujá, do tupi “marahú”, que significa “fruto que se sorve”, 
“alimento na cuia” ou “fruto de sorver” (LIMA; CUNHA, 2004).
Em 1605, os missionários que estavam na América, levaram de presente ao Papa Paulo V, uma planta viva de “Passionária”, como era 
chamada por eles. Este presente causou uma grande surpresa em Roma, onde foi cultivado e propagado por vários países católicos da 
Europa. Donato Rasciotti em1609, escreve “Copia Del fiore et frutto Che nasce nelle Indie Occidentali, qual di nuevo e stato presentato
alla Santitá di N.S.P. Paolo V”. Nesse mesmo ano, Simón Parlasca publica uma série de cantos a flor “admirable”: “Il fiore della
granadiglia overo della passione de nostro signore Giesu Christo, spiegato e lodato da diversi, com discorsi e varie rime” (URIBE; URIBE, 
1955).
No ano de 1610, a lenda havia se expandido e tomava visão profética, então JacomoBosio publica uma famosa obra “A cruz e o 
calvário”, inspirando-se precisamente em Passiflora. Jacomo Bosio conheceu um gravado simbólico de uma flor de Passiflora
“estupendamente maravilhosa”, que reproduz vários instrumentos da Paixão de Cristo. Esta flor foi encontrada nos bosques virgens da 
América e era a revelação misteriosa da “Croce Triunfante” e sinal da próxima conversão dos povos americanos à verdadeira fé (CERVI, 
1982).
No f inal do século XVII, surgem as primeiras referências científicas sobre o material, que começa a ser colecionado a partir de 
expedições científicas ao Novo Mundo. Assim, a lenda foi aos poucos sendo esquecida e o interesse pelas Passifloras começava a 
envolver estudiosos europeus de várias nacionalidades, que fizeram o ensaio de novas denominações e classificações que substituíram 
as denominações alegóricas até então em uso (CERVI, 1997). 
Surgiram então, as primeiras descrições “pré-lineanas” da família Passif loraceae, que segundo Cervi (1982), são de autoria de 
Hermandez, Pluckenet, Plumier e Tournerfort. Nestes trabalhos encontram-se os primeiros desenhos e descrições de Passiflora cujas 
espécies integravam os gêneros Granadilla, Murucuja e Passiflora, atualmente todos constituem o gênero Passiflora (CERVI, 1997).



PASSIFLORACEAE
• Ordem: Malpighiales;

O sistema de classificação mais recente,
APG III, inclui três famílias:

Passifloraceae sensu stricto: 17 gêneros/700 sp.;

Turneraceae: 10 gêneros /200 sp.
(composição química, estames associados ao 
hipanto, sementes com arilo);

Malesherbiaceae: 1 gênero/24 sp.
(presença uma corona);

Filogenia de Tokuoka, 2012.

Fontes: (APG III, 2009; Feuillet e MacDougal, 2007; Arbo, 2007, Kubitzki, 2007); 

Turnera sp.

Malesherbia sp.

Passiflora  foetida L.



PASSIFLORACEAE S.S.
Tribos: 
Paropsieae: Velho Mundo; 6 gêneros, árvores sem gavinhas;    

Passiflorieae: principalmente Novo Mundo; 11 gêneros, a 
maioria trepadeiras com gavinhas;

• 17 gêneros e aproximadamente 700 espécies;

• Tetrastylis Barb. Rodr., Tetrapathaea Reichb. e Hollungia 
Schm. foram reposicionados em Passiflora;

Passiflora engloba aproximadamente 525 espécies;

Fonte: (Feuillet & MacDougal, 2003; Krosnick & Frendestein, 2005).



PASSIFLORACEAE NO BRASIL

Ocorrem 4 gêneros:

Ancisthrothyrsus Harms: com 2 sp. (Amazonas e Pará);

Mitostemma Mast.: com 2 sp. (Rio de Janeiro, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul);

Dilkea Mast.: com 6 sp. (Amazonas, Mato Groso, Acre, 
Pará);

Passiflora L.: 135 sp., 11 variedades, 81 endêmicas; todos 
os estados;



• PRÉ LINEANOS: HERNADEZ – PLUCKENET – PLUMIER –
TOURNEFORT

Primeiras descrições e desenhos de Passiflora

• O nome Passiflora deve-se a PLUCKENET em 1696;
A princípio “Granadilla”, porque o fruto se parecia com a Punica granatum 
L. (romã);Posteriormente recebeu o nome de Passiflora, Passionárias, 
Flor-da-paixão (flor de La Pasion);

• Primeiro Sistema – TOURNEFORT
Propõe dois gêneros para as Passionárias : Granadilla (corona floral
filamentosa) e Murucuja (corona floral tubulosa)

• LINNEO – 1735 estabelece o gênero Passiflora proposto por 
PLUCKENET na primeira edição do  Systema Naturae.





START POINT
• LINNEO – 1753  descreve 24 espécies de Passiflora na sua obra SYSTEMA 
PLANTARUM 

• LAMARK – 1789 – aumenta para 35 o número de espécies de Passiflora.

• JUSSIEU – 1789 - admite três gêneros: Passiflora, Murucuja, e um novo 
gênero Tacsonia. (tubo longo e as brácteas em forma de invólucro).

• CAVANILLES – 1790 – descreve 43 espécies das quais 32 são desenhadas. 
(Plantas enviadas por RUIZ & PAVÓN do Peru)

• JUSSIEU- 1805 - descreve 13 espécies novas (plantas trazidas por DOMBEY
do Peru).  

• PEERSON – 1809 – Publica em Synopsis Plantarum, vol. 2, sessenta e oito 
espécies repartidas nos gênero Passiflora, Murucuja e Tacsonia.

• DE CANDOLLE – 1822 – Aceita os gêneros propostos por Jussieu, porém 
divide o gênero Passiflora em sete seções.

• VELLOZO – 1827(?) – 1831(efetivamente distribuído) ! publica a Flora 
Fluminensis de Velozzo, vol. 9, com desenhos de 25 espécies de Passiflora
sem as devidas descrições.



• DE CONDOLLE – 1828 publica no Prodromus, cento e quarenta e
cinco espécies de Passiflora e acrescenta mais uma seção ( Obra
importante e fundamental no estudo das Passifloras).

• MASTERS – 1872 publica na Flora Brasiliensis de Martius ,
duzentas e duas espécies de Passiflora. Foi a obra mais importante,
completa e críticas sobre as Passifloraceae da América.

• HARMS – 1925 – Faz uma revisão das Passifloraceae e divide o
gênero Passiflora em 21 seções e algumas seções em subseções ou
séries – Obra: Die Naturlichen Pflanzenfamilien

• KILLIP – 1938 – Na obra The American Species of Passifloraceae
publica 365 espécies de Passiflora para a América, sendo 101 para o
Brasil. Nesta obra Killip aproveitou o sistema de Harms e fez pequenas
modificações, p. ex as seções transformou em subgênero e estes em
seções. 22 subgêneros;

• KILLIP – 1960 - Publica um suplemento ao seu anterior trabalho onde
descreve 11 novas espécies para a América, sem qualquer nova adição
para o Brasil.



• ESCOBAR – 1988; CERVI – 1997 - Modificam em parte o sistema de
Killip, descrevendo novos subgêneros, bem como criando e validando
seções e séries.

Subgênero I : Apodogyne Killip in Publ. Field Mus. Bot. ser. 19 (1) 24. 
1938. 

Subgênero II : Astephia Killip 

Subgênero III : Tryphostemmatoides (Harms) Killip

Subgênero IV : Deidamioides (Harms) Killip

Subgênero V : Plectostemma Mast. 

Seção 1 : Cieca

Seção 2 : Mayapathanthus Killip 

Seção 3 : Decaloba (DC. ) Mast. 

Série 1 : Auriculatae 

Série 2 : Heterophyllae 

Série 3 : Sexflorae 

Série 4 : Apétalae 



Série 5 : Luteae 

Série 6 : Organenses 

Série 7 : Miserae 

Série 8 : Punctatae 

Seção 4 : Xerogona (Raf. ) Killip

Seção 5 : Pseudodysosmia (Harms) Killip 

Seção 6 : Pseudogranadilla (Harms) Killip 

Seção 7 : Hahniopathanthus (Harms) Killip 

Subgênero VI : Chloropathanthus (Harms) Killip 

Subgênero VII : Murucuja (Medic. ) Mast. 

Subgênero VIII : Pseudomurucuja (Harms) Killip

Subgênero IX : Psilanthus (DC. ) Killip 

Subgênero X : Adenosépala Killip 

Subgênero XI : Tacsoniopsis (Tr. et Planch. ) Killip 



Subgênero XII : Rathea (Earst. ) Killip 
Subgênero XIII : Tacsonia (Juss. ) Triana et Planchon

Seção Paggendorffia Triana et Planchon
Seção Colombiana L. Escobar 

Série Leptomischae 
Série Quindiensae  
Série Colombianae

Seção Parritana (Harms) L. Escobar 
Seção Fimbriatistipula L. Escobar
Seção Tacsoniopsis Triana et Planchon 
Seção Bracteogama DC. 
Seção Tacsonia  Juss.
Seção Boliviana L. Escobar
Seção Ampulacea L. Escobar
Seção Trifoliata L. Escobar

Subgênero XIV : Distephana (Juss. ) Killip 
Subgênero XV : Calopathanthus (Harms) Killip 
Subgênero XVI : Tacsonioides (DC. ) 



Subgênero XVII : Passiflora (Art. 22, CINB); Granadilla (Medic. ) Mast. in 
Trans. Linn. Soc. 27:635. 1871; Granadilla Medic. Malvefam. 96. 1787, in 
part. ; Anthactinia Bory, Ann. Gen. Soc. Phys. Brux. 2:139. 1819. Passiflora 
sect. Granadilla DC. Mém. Soc. Phys. Genève 1: 435. 1822. 

Série 1   :  Quadrangulares (Harms) Killip

Série 2   :  Digitatae Killip ex Cervi

Série 3   :  Tiliaefoliae Killip ex Cervi

Série 4   :  Marginatae Killip ex Cervi

Série 5   :  Laurifoliae Killip ex Cervi

Série 6   :  Serratifoliae Killip ex Cervi

Série 7   :  Setaceae Killip ex Cervi

Série 8   :  Pedatae Killip ex Cervi

Série 9   :  Passiflora 

Série 10 :  Palmatisectae Killip ex Cervi

Série 11 :  Kermesinae Killip ex Cervi

Série 12 :  Imbricatae Killip ex Cervi

Série 13 :  Simplicifoliae (Harms) Killip

Série 14 :  Lobatae (Harms) Killip

Série 15 :  Menispermifoliae Killip ex Cervi



Subgênero XVIII : Dysosmia (DC. ) Killip 

Subgênero XIX : Dysosmioides Killip 

Subgênero XX : Polyanthea (DC. )

Subgênero XXI : Astrophea (DC. ) Mast. 

Seção 1 : Dolichostemma Killip 

Seção 2 : Cirrhipes Killip 

Seção 3 : Euastrophea (Harms) Killip 

Seção 4 : Leptopoda Killip 

Seção 5 : Pseudoastrophea (Harms) Killip 

Seção 6 : Botryastrophea (Harms) Killip 

Subgênero XXII : Manicata (Harms) L.. 

Subgênero XXIII : Porphyropathantus L. Escobar 



2003/2004- A New Infrageneric Classification of Passiflora 
C. Feuillet & J.M. MacDougal 

2003- 22 subgêneros propostos por Killip (1938) são sinonimizados e inseridos nos 
subgêneros Decaloba, Deidamioides e Passiflora;
2004- pequenas alterações, estabelecem o sistema de classificação mais atual, onde 
dividem o gênero Passiflora em quatro subgêneros e suas subdivisões.













No Brasil...

José da Costa Sacco: A partir da década de 60 trabalhos com Passifloraceae 
começam a se tornar mais evidentes no Brasil, primeiros estudos foram realizados por 
Sacco (1963, 1966, 1967, 1968, 1971, 1979, 1980) especialmente para flora do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
O autor ao longo de seus estudos descreveu 12 espécies de Passiflora para o Brasil;

Prof. Armando Cervi: Outro grande destaque se dá a partir década de 80 com 
trabalhos de Cervi, (1982, 1983, 1991, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2006). 

• Baseando-se no Art. 22 do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, Cervi 
(1997) modifica o subgênero Granadilla (Medic.) Mast., reconhecido por Killip (1938), 
para subgênero Passiflora, já que este é o subgênero típico onde está posicionada a 
espécie tipo: Passiflora incarnata L.

• Valida 12 das 15 séries propostas por Killip (1938) que até então estas séries eram 
consideradas “nomen nudon”, pois não havia descrições correspondentes às séries. 

• Cervi descreve nove novas espécies para o Brasil, algumas variedades e novas 
ocorrências para espécies do gênero Passiflora para Brasil. 



Atualmente no Brasil...

Luis Bernacci: Passiflora, subg. Passiflora

Daniela Cristina Imig: Passiflora, subg. Passiflora

Michaelle Milward de Azevedo: Passiflora, subg. Decaloba

Ana Carolina Mezzonato: Passiflora, subg. Astrophea



CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FAMÍLIA 
PASSIFLORACEAE



HÁBITO
Trepadeiras herbáceas ou lenhosas, com gavinhas,    
Subarbustos, arbustos ou árvores, sem gavinhas;



FOLHAS
Folhas alternas - inteiras, lobadas, compostas;

• variegadas
• com ocelos

• glândulas 
peciolares

3-9 folíolos
Passiflora cirrhiflora



FIGURA 01: Morfologia floral em corte transversal de P. edulis Sims. a) brácteas
verticildalas; b) tubo do cálice; c) sépala; d) pétala; e) corona de filamentos f) opérculo;
g) límen; h) androginóforo; i) filete; j) antera; k) ovário; l) estilete; m) estigma.



3 brácteas - alternas ou verticiladas;

• bipinatisectas • alternas /lineares

• verticiladas/ involucrais • coloridas



• flores pentâmeras;
• corona de filamentos;





• Androginóforo, cálice e corola formando um tubo;
• Estames 5 (10), estiletes 3(4);



• Ovário unilocular, 3(4) carpelar; placentação parietal;
• Frutos baga ou cápsulas, sementes com arilo;



PASSIFLORACEAE 
Gênero Passiflora L.
Retém as mesmas características que 
definem as família;

Subdividido em 4 subgêneros:
Subgênero Astrophea (DC) Mast
Subgênero Decaloba (DC) Rchb.
Subgênero Deidamioides (Harms) 

Killip
Subgênero Passiflora



CARACTERÍSTICAS DOS SUBGÊNEROS



1) Subgênero Astrophea (DC) Mast.
Trepadeiras lenhosas, arbustos ou árvores;
Folhas inteiras;
Estípulas lineares;
2 glândulas sésseis na base da lâmina;
Filamentos da primeira série dolabriformes;
Brácteas lineares de até 5 mm;
Ovário anguloso;
Frutos cartáceos;



2) Subgênero Deidamioides (Harms) Killip
Trepadeiras lenhosas raramente herbáceas, glabras;
Folhas inteiras ou compostas (3-9 folíolos);
Pecíolo com 2–4 glândulas;
Estípulas e brácteas diminutas;
Pedúnculos 1-2 flores, geralmente partindo da gavinha

(ancestral);

Flores alvas, amarelas, filamentos amarelos, laranja,
vermelhos;

opérculo plicado;

P. cirrhiflora

P. deidamioides

P. deidamioides

P. deidamioides



3) Subgênero Decaloba (DC) Rchb.
Trepadeiras herbáceas;
Brácteas ausentes ou diminutas;
Flores pequenas, corona de filamentos com 1–3 séries;
Opérculo plicado;
Pecíolo sem glândulas, quando presentes são
tricomas glandulares;
Folhas 2-3 lobadas; glândulas ocelares;
Frutos pequenos, purpúreos, azulados a negros;



4) Subgênero Passiflora
Trepadeiras herbáceas ou lenhosas;
Folhas simples, 3 (7) lobadas, não variegadas;
Estípulas e brácteas geralmente grandes e foliáceas;
Pecíolo com 2–6 (8) e as vezes nos sinus;

Flores geralmente solitárias, grandes e coloridas;
Corona de filamentos de 3-20 séries;
Frutos geralmente grandes e comestíveis;



Passifloraceae no DF.

• 12 espécies;

3- Subgênero Passiflora: 
P. alata Curtis; 
P. amethystina J.C. Mikan; 
P. cincinnata Mast.;
P. clathrata Mast.; 
P. edulis Sims.; 
P. foetida L.;
P. nitida Kunth.
P. villosa Vell.

Subgênero Astrophea: 
P. cerradense Sacco.;

Subgênero Decaloba :
P. misera Kunth.;
P. pohlii Mart.;
P. suberosa subsp. litoralis (Kunth) 
K. Porter- Utley;



MUITO OBRIGADA!



PASSIFLORA CERRADENSE SACCO
•Trepadeiras lenhosas;

•Folhas simples, ovaladas;

• Pecíolo com 2 glândulas;

•Estípula linear-subulada;

• Brácteas na base do pedúnculo, alternas, linear-subuladas;

•Flores aos pares / pseudorracemos;

•Tubo do cálice tubular;

•Corona de filamentos em sete séries;

• 1 dolabriforme / 3 eretas / 3 capilares, reflexas;

•Opérculo membranáceo;

•Ovário elipsóide, sulcado;

• Fruto cartáceo, sulcado;



Passiflora cerradense Sacco

•Endêmica do Brasil;

•Ocorre apenas no Cerrado;

•Floresce de setembro- novembro e frutifica de 
novembro-fevereiro;



• Trepadeiras herbáceas, caule anguloso / complanado;

• Folhas 2-3 lobadas, lobo central pouco pronunciado, 
laterais divergentes;

• Ocelos presentes;

•Estípula falciforme;

PASSIFLORA MISERA KUNTH

• Bagas 1-1,5 cm, globosas, 
azulados a  negrecentes;

•brácteas alternas, linear subuladas

•Flores aos pares, 1,5-2,3cm, 

•Tubo do cálice pateliforme

•Corona de filamentos em 2 séries, externa filiforme, interna 
captado

•Opérculo ereto e plicado, ápice ondulado

•Anel nectarífero ausente



PASSIFLORA MISERA KUNTH
• Não é endêmica do Brasil;
• Associada à vegetação arbustiva aberta  e de 
influência marinha, etc;
• Floresce em todos os meses do ano;

•Alta complexidade taxonômica, pode ser 
confundida com várias outras espécies do 
subgênero;

• P. longilobis Hoehne/ frutos elípticos/ lóbulos delgados;

• P. porophylla Vell. / corona de filamentos unisseriada;

• P. transversalis Milward-de-Azevedo/ indumento no ovário e 
frutos;



PASSIFLORA POHLII MART.

•Trepadeira herbácea, caule triangular

• Folhas obovadas, 3-lobadas no ápice, lóbulos 
laterais pouco divergentes

• Ocelos presentes

• Estípulas linear- subuladas

• Flores 2-3 cm, solitárias ou pares;

• Brácteas verticiladas, linear subuladas;

• Tubo do cálice pateliforme;

• Corona de filamentos em  2 séries, interna captados;

• Opérculo membranáceo, plicado, ápice fimbriado;

• Bagas globosas, 1-1,2 
cm, negrecentes



PASSIFLORA POHLII MART.
•Não é endêmica do Brasil;

•Ocorre: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste;

•Floresce em todos os meses do ano e frutifica de  
junho a agosto;

•É próxima a P. porophylla: corona de filamentos 
unisseriada e filamentos dolabriformes, brácteas 
alternas;



PASSIFLORA SUBEROSA SUBSP. 
LITORALIS (KUNTH) K. PORTER-UTLEY

•Trepadeira herbácea, caule cilíndrico ou 
subangulado, acúmulo de súber;

•Folhas inteiras, 2-3 lobadas;

•Estípulas linear subuladas

•Pecíolo com duas glândulas

• Flores aos pares ou em ramos com folhas reduzidas ou que já 
caíram/ pétalas ausentes

• Corona de filamentos em 2 séries, filiformes, interna capitados

• Brácteas alternas, triangulares;

•Tubo do cálice pateliforme

• Opérculo membranáceo, ápice fimbriado

• Límen anular;

• Bagas de 0,6-1,2cm
azulados a negrecentes



Passiflora suberosa subsp. litoralis 
(Kunth) K. Porter-Utley

P. misera

P. suberosa subsp. litoralis

P. pohliiP. pohlii

• Não é endêmica do Brasil;

• Ocorre em quase todos os estados brasileiros;

• Encontrada em beiras de estradas, áreas de sucessão, entre 
culturas, solos arenosos, campos;

• Floresce e frutifica em todos os meses do ano;

• Passiflora suberosa subsp. suberosa: ocorre nas Ilhas do 
Caribe, glabra, flores aos pares, frutos ovóides;



PASSIFLORA ALATA CURTIS 
•Trepadeira lenhosa, caule quadrangular;

• Folhas inteiras, ovaladas ou oblongas;

• Estípulas folíaceas, elípticas ou oval lanceoladas;

• Pecíolos com 2-4 glândulas, orbiculares sésseis;

• Flores solitárias, 10-12cm;

• Brácteas verticiladas, ovaladas ou oblongas, persistentes;

•Tubo do cálice campanulado;

• Corona de filamentos em 4(5) séries, 2 externas 
cilíndricos, 2(3) séries dentiformes/capilar;

• Opérculo carnoso, horizontal / tróclea;

•Anel nectarífero anular;

•Límen ausente;

• Bagas piriformes,
8-11x 4-6 cm, amarelos 



PASSIFLORA ALATA CURTIS 
•Distribuída por  quase todos os estados;

•Floresce de setembro a novembro e frutifica de 
dezembro a fevereiro;

•Encontrada  capoeiras, restinga, cerrado e em 
orla de Florestas, formações arbóreas;

•Flores com aroma adocicado;

•Frutos muito saborosos

•maracujá doce



PASSIFLORA NITIDA KUNTH

•Trepadeira lenhosa, caule cilíndrico;

• Folhas inteiras, ovaladas, oval-lanceoladas, 
margem glandular-denticulada;

• Estípulas linear subuladas, decíduas;

• Pecíolos com 2 glândulas sésseis, próximo a 
lâmina;

• Brácteas verticiladas, oblongas ou ovaladas/ glândulas próximo a base;

• Flores solitárias, 6-10cm;

• Corona de filamentos em 6 séries, 2 externa cilíndricos 
atenuados, 3 capilares, 1 espatulados;

• Opérculo membranáceo, horizontal / tróclea;

• Bagas globosas, mesocarpo esponjoso e espesso;



PASSIFLORA NITIDA KUNTH
• Não é endêmica do Brasil

• Ocorre nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

• Floresce de novembro a março e frutifica de janeiro a junho

• Encontrada  em restinga, cerrado e em orla de florestas, 
formações arbóreas

P. nitida  x  P. alata

Caule cilíndrico x quadrangular

Flores alvas x purpúreas

2 glândulas x 4 glândulas

Frutos globosos x piriformes



PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C. MIKAN
•Trepadeiras herbáceas, caule cilíndrico

•Folhas 3-lobadas / glândulas nos sinus e base;

•Estípulas ovaladas, oval-lanceoladas, base assimétricas;

•Pecíolo com 4-6 (8) glândulas estipitadas, dispersas;

• Brácteas verticiladas, oval-lanceoladas;

• Flores solitárias, 3,5-7cm

•Tubo do cálice curto-campanulado

• Corona de filamento em 4-5 séries duas externas radiados, 
restante filiformes capitados e eretos

• Opérculo membranáceo / filamentoso, processos dentiformes

• Bagas elípticas ou ovaladas de 5-8x2-3cm

tricomas



PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C. 
MIKAN

•Ocorre em quase todos os estados, não é endêmica;

•Encontrada principalmente em capoeiras, capoeirões, restinga, 
orla de floresta e cerrado aberto;

•Floresce em todos os meses do ano e frutifica de janeiro a junho

Relacionada e confundida  com P. loefgrenii Vitta, mas 
esta possui:

• Filamentos externos e internos congestos  ao redor do 
androginóforo, com tamanhos semelhantes entre si;

• Ovário glabro e glauco;

• Ocorre apenas na Floresta Atlântica;



PASSIFLORA CINCINNATA MAST.
•Trepadeiras sublenhosas, caules cilíndricos a vezes 
subangulados, ângulos suberosos;

• Folhas (3)5 palmatipartidas;

• Estípulas lineares, decíduas;

• Pecíolo com 2 glândulas sésseis, 1cm da base;

• Brácteas verticiladas, ovaladas ou oblongas, glândulas na base;

• Flores solitárias com 7-11cm;

• Corona de filamentos de 13-17 séries, 2 externas cilíndricos 
cincinados, 2 filiformes e restante congestos e eretos, ultima série 
justaposta aos filamentos do opérculo;

• Opérculo membranáceo, horizontal / filamentoso projeções 
encaixantes no límen;



PASSIFLORA CINCINNATA MAST.

• Ocorre nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não é 
endêmica do Brasil

• Encontrada nas bordas e interiores de florestas, cerrado e 
beira de estrada

• Floresce de dezembro a maio e frutifica de abril a outubro

• Flores com aroma agradável e frutos, comestíveis



PASSIFLORA CLATHRATA MAST.
• Subarbusto herbáceo, 10-60cm ereto ou prostrado, 
xilopodífero, caules cilíndricos, sem gavinhas;

• Folhas inteiras,3-lobadas ou apenas superficialmente

• Margens com dentículos glandulares;

• Estípulas semicirculares, pinatisectas,
pinas glandulares;

• Brácteas verticiladas, bipinatisectas, pinas glandulares;

• Flores solitárias com 3-4cm;

•Tubo do cálice curto-campanulado a pateliforme;

• Corona de filamentos em 4(6) séries, 2externas filiformes,  
internas capilares;

• Opérculo membranáceo, ápice denticulado;

• Límen presente, aderido a base dilatada do androginóforo;



PASSIFLORA CLATHRATA MAST.
• Endêmica do Brasil, ocorre nas regiões 
Nordeste, Sudoeste e Centro-Oeste;

• Encontrada em áreas abertas do Cerrado e 
Floresta Atlântica;

• Floresce de setembro a dezembro e frutifica de 
outubro a fevereiro;



SIMS 
•Trepadeira lenhosa, caule cilíndrico a subangulado

•Folhas 3-lobadas, margem glandular-serrilhada

•Estípulas linear-subuladas

•Pecíolos com 2 glândulas côncavas, sésseis na base da 
lâmina

•Brácteas  verticiladas ovaladas ou oblogas, glandular 
serreadas

• Flores solitárias de 5-7,5 cm 

• Corona de filamentos de 5(7) séries, 2 externas 
filiformes  1-25 cm, restante dentiformes

• Tubo do cálice campanulado, base invaginada 

• Opérculo membranáceo / tróclea

• Límen anular • Bagas globosas, 3-6 cm, 
comestíveis



PASSIFLORA EDULIS SIMS 
•Não é endêmica, distribuída por quase todos os 
estados brasileiros

•Encontrada em bordas de florestas, locais antropizados 
e perturbados, vegetação litorânea e cerrado

•Floresce e frutifica o ano todo

• Importância econômica e medicinal

•Cultivada em grande escala

•Maracujá azedo



PASSIFLORA FOETIDA L.
•Trepadeiras herbáceas, caule cilíndrico, tricomas 
glandulares;

• Folhas 3-lobadas, lobos laterais arredondados;

• Estípula partida em divisões filiformes glandulares;

• Brácteas verticiladas, ovaladas  bipinatisectas, pinas glandulares

• Flores solitárias 2,5-4cm;

•Tubo do cálice pateliforme

• Corona de filamentos em 5 séries, 2 externas filiformes, 
internas capilares

• Opérculo membranáceo ereto, ápice ondulado;

• Límen cupuliforme;

• Bagas globosas de 1,5-2,5cm, verde claro



PASSIFLORA FOETIDA L.

•Considerando-se as 11 variedades (8 são endêmicas), ocorrem 
em quase todos os estados brasileiros;

•Floresce e frutifica o ano todo;

•Encontrada em todos os tipos vegetacionais, áreas degradadas e 
como planta invasora;



PASSIFLORA VILLOSA VELL.
•Trepadeiras herbáceas, caule cilíndrico

•Folhas inteiras ou brevemente 3-lobadas ou 3-lobadas

•Estípulas oval-lanceoladas, assimétricas, profundamente 
denteadas, aristas glandulares;

•Pecíolos com 4 glândulas claviformes

•Brácteas verticiladas, oval-lanceoladas, profundamente denteadas, terminados 
em aristas glandulares

•Flores solitárias, 3-5cm

•Tubo do cálice pateliforme;

•Corona de filamentos em 3 séries, 2 externas 
filiformes, interna capilar

• Opérculo membranáceo na base e filamentoso;

• Límen cupuliforme;

• Baga, 2,5-4cm



PASSIFLORA VILLOSA VELL.

• É endêmica do Brasil

•Ocorre nas regiões Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul

•Floresce geralmente de setembro a dezembro e 
frutifica de janeiro a setembro. Em alguns locais 
parece florescer o ano todo

P. villosa: 
• Estípulas/brácteas oval-lanceoladas, 
margem profundamente denteada;
• Folhas são geralmente brevemente 3-
lobadas, tricomas simples;

P. foetida: 
• Estípulas/brácteas sub-reniformes, 
partidas em divisões filiformes;
• Folhas 3-lobadas, tricomas glandulares;



NOVAS OCORRÊNCIAS PARA O DF

Passiflora miersii
Passiflora capsularis
Passiflora tricuspis 
Passiflora morifolia



CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO
Chave indentada de identificação dos subgêneros:

1. Lianas lenhosas.
2. Folhas inteiras.

3. Pecíolo com duas glândulas sésseis próximos a base da lâmina, tubo do cálice 
tubular, corona de filamentos dolabriformes, amarelos ou alaranjado......subg. Astrophea

3. Pecíolo com duas ou mais glândulas orbiculares ou estipitadas, tubo do cálice
pateliforme ou campanulado, corona de filamentos filiformes ou capilares, lilases, roxos
ou purpúreos........................................................................................ ...subg. Passiflora

1. Lianas herbáceas.
2. Folhas bi, trilobadas ou palmatipartidas.

4. Folhas bilobadas ou com lóbulo mediano reduzido, geralmente variegadas, lâminas com
glândulas ocelares, flores pequenas e pouco vistosas, alvas, cremes ou esverdeadas,
frutos    maduros roxos ou negrescentes....................................   ............subg. Decaloba

4. Folhas trilobadas, lóbulo mediano bem desenvolvido, nunca variegadas, sem glândulas
ocelares, flores grandes e vistosas, lilases, roxas ou purpúreas, frutos maduros
amarelos............................................................................................ ........subg. Passiflora



CHAVE INDENTADA PARA ESPÉCIES DE PASSIFLORA DO DF

1. Subarbustos herbáceos, eretos ou prostrados, densamente pilosos; desprovidos de  
gavinhas............................................................................................ .......5. P. clathrata

1.Trepadeiras herbáceas ou lenhosas, glabras a pilosas; providas de gavinhas.
2. Lâminas inteiras.

3. Caule quadrangular; corola purpúrea........................................................1. P. alata
3. Caule cilíndrico; corola predominantemente alva.

4. Tubo do cálice tubular; corola alva com nuances lilases;  brácteas alternas,       
triangulares.................................................................................3. P. cerradense

4. Tubo do cálice campanulado ou obcônico; corola alva; brácteas verticiladas, ovaladas, 
oval-lanceoladas a oblongas.

5. Planta densamente velutinosa; tubo do cálice obcônico; brácteas ovaladas ou oval-
lanceoladas, margem profundamente denteada, dentes terminados em aristas 
glandulosas.................................................................................................12. P. villosa

5. Planta glabra; tubo do cálice campanulado; brácteas oblongas a ovaladas, margem 
inteira a espaçadamente séssil-glandular........................................................9. P. nitida




