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Passiflora é muito cultivada nas regiões tropicais por conter espécies com flores vistosas, frutos comestíveis e propriedades farmacológicas. O gênero é dividido em várias 
seções, sendo Xerogona exceção por conter fruto do tipo cápsula. A compreensão de Passiflora tem sido ampliada graças à cooperação entre estudos morfoanatômicos e 
genéticos. Objetivou-se estudar a ontogenia do fruto e semente do híbrido P. ‘Capsang’ para contribuir com dados morfoanatômicos para futuras análises gênicas. 

Metodologia 
Ovários, frutos e sementes foram coletados, fixados em  formalina neutra  tamponada e processados conforme as técnicas de microscopia de luz e eletrônica de varredura. 
Três estádios de desenvolvimento foram estabelecidos a partir da data de polinização artificial e cruzada e a predominância de eventos de divisão, alongamento e 
maturação celular do mesocarpo e caracterização de crescimento, diferenciação e maturação completa dos tegumentos seminais. 

Introdução 

Figura 1. Frutos jovens com diferentes idades (dias) e fruto maduro aberto. 
O fruto é uma cápsula carnosa, obovado a fusiforme-hexagonal (6 costelas), 
com raros tricomas e, quando maduro, abre-se por fendas irregulares nas 
regiões entre as costelas. A abertura se inicia na porção distal, originando 
valvas que permanecem unidas na base, junto ao pedicelo. Barra = 1 cm. 

Figuras 13 e 14: Óvulo em secções longitudinais. 13. Micrópila em zig-zag 
(linha tracejada). Óvulo anátropo, bitegumentado,  funículo longo e de 
placentação parietal. A placenta possui células papilosas. Início do 
desenvolvimento do arilo funicular (seta). 14. Feixe vascular terminando na 
calaza. Notar os tegumentos compostos por três camadas de células cada. fv: 
feixe vascular; nu: nucelo; pl: placenta; te: tegumento externo; ti: tegumento 
interno. Barras=20µm  

A) Morfologia do fruto e da semente B) Anatomia do fruto  C) Anatomia da semente 

Figuras 15-18: Sementes em secções longitudinais. 15 - 16. Semente jovem. 
15. Calaza em forma de taça. 16. Projeções cônicas formadas pelo 
alongamento radial desigual dos tegumentos e nucelo ruminado. 17 - 18. 
Semente madura. 17. Hipóstase com células de parede espessa e lignificada 
(“inset”). 18. Sarcotesta suculenta e rica em compostos fenólicos. Endotesta 
com parede periclinal interna espessa e coloração marrom-amarelada. 
Exotégmen lignificado (“inset”). ca: calaza; em: embrião; en: endosperma; 
nu: nucelo; tg: tégmen; ts: testa. Barras = (15 - 18) 50µm. 

Figuras 2 - 5: Sementes maduras. 2. Semente completamente recoberta 
pelo arilo suculento, saculiforme e branco-translúcido. 3. Semente com arilo 
removido, testa negra-brilhante, tamanho pequeno (cerca de 3,70 mm) e 
formato achatado dorso-ventralmente. 4 e 5. Microscopia eletrônica de 
varredura da testa da semente. 4. Visão geral, a partir do funículo, 
evidenciando as cristas transversais. Rafe evidente. Detalhe da testa na 
região das cristas (“inset”). 5. Visão longitudinal da semente. Variação do 
formato celular conforme a distância da rafe (“inset”). ra: rafe. Barras= (2 e 
3) 1mm; (4 e 5) 200 µm. 

Figuras 6 - 12: Ovário e fruto. 6. Esquema longitudinal do fruto. 7-12. 
Secções transversais. 7. Esquema do ovário: feixes dorsais (azul) e 
ventrais (verde). 8. Ovário com idioblastos associados ao floema (seta). 
9. Fruto jovem: endocarpo papiloso e Mi (mesocarpo interno) esponjoso 
(“inset”). 10 - 12. Fruto maduro deiscente: desorganização de paredes 
celulares e amassamento do Mi. Fendas no mesocarpo (setas). Barras= 
(6) 1cm; (7) 400 µm; (8) 100 µm; (9,10) 500 µm; (11, 12) 200µm. 
  

As características morfoanatômicas do ovário e do fruto de P. ‘Capsang’ sugerem uma conservação da ontogenia entre as espécies de fruto cápsula. Em comparação com as 
espécies parentais P. capsularis e P. sanguinolenta, as três espécies se assemelham por apresentarem ovários e frutos hexagonais (6 costelas), que podem diferir na 
coloração e na quantidade de tricomas. Enquanto que os atributos encontrados no óvulo e na semente mostram-se conservados e unificadores dentro da família, 
principalmente no que se refere a óvulos anátropos, bitegumentados e com tegumento interno constituído por três camadas; semente albuminosa, arilada, com funículo 
longo e com depressões na superfície como resultado de alongamento celular desigual de tegumentos não-multiplicativos. Além disso, ao considerar que o híbrido 
interespecífico  P. ‘Capsang’ resgata fenótipos intermediários para a maioria dos caracteres reprodutivos, o estudo morfoanatômico do fruto e da semente,  
em combinação com a genética molecular, poderá revelar evidências para melhor compreensão da evolução do gênero Passiflora.  
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