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The scientist does not study nature because it is useful to do so.  

He studies it because he takes pleasure in it,  

and he takes pleasure in it because it is beautiful. 

 If nature were not beautiful 

 it would not be worth knowing, 

 and life would not be worth living. 

Jules Henri Poincaré 

Science and Method, 1908 

(trad. Francis Maitland, 1914) 
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Resumo 
  

A ocorrência de nectários extraflorais (NEF) em espécies de Passifloraceae é 

muito comum e sua presença, assim como sua forma, é utilizada como característica 

diagnóstica para espécies do grupo. Contudo, glândulas extraflorais em Passiflora 

foetida L., anteriormente descritas como nectário, ao serem analisadas quanto à natureza 

química do exsudato, foram reconhecidas como glândulas de resina, apresentando 

estrutura anatômica distintas dos NEF. Desta maneira, realizamos um estudo anatômico, 

ultraestrutural e químico das glândulas foliares de Passiflora L., procurando estabelecer 

as claras diferenciações morfológicas e química dos exsudatos dos tipos glandulares 

presentes. Foram utilizadas técnicas de anatomia, microscopia eletrônica de varredura e 

transmissão. Além de testes histoquímicos para a identificação in situ das substâncias 

armazenadas, e técnicas de cromatografia de camada delgada e cromatografia líquida de 

alta eficiência para as análises de lipídios e aminoácidos, respectivamente, presentes nos 

exsudatos das glândulas foliares. Também foram utilizadas fitas para glicose, como 

auxílio para o reconhecimento de carboidratos e definição das glândulas como nectários. 

Os NEF apresentam formas muito variadas que foram agrupadas em nectários elevados 

e planos, ambos com anatomia similar. O néctar extrafloral além de ter grande 

quantidade de açúcares, também apresenta aminoácidos e lipídios em sua composição. 

Já as glândulas de resina são morfológica e anatomicamente muito distintas. 

Quimicamente, além de não apresentarem reação para os testes de açúcares, possuem 

grande quantidade de substâncias lipofílicas, incluindo uma variedade de terpenos, e 

presença de aminoácidos. As diferentes técnicas utilizadas nos permitiram melhor 

definir os tipos, e subtipos, glandulares, ressaltando as diferenças entre NEF e glândulas 

de resina. Novas hipóteses também foram propostas para a ocorrência de glândulas de 

resina no grupo, aumentando o número de espécies com esse tipo glandular. 
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Abstract 
  

The occurrence of extrafloral nectaries (EFN) in Passifloraceae species is very 

common, such that their presence and their shape are widely used as a diagnostic 

characteristic for species within this group. However, extrafloral glands in Passiflora 

foetida L., previously described as nectaries, were recognized as resin glands when the 

chemical nature of the exudate was analyzed, showing a distinct anatomical structure 

from the EFN. Therefore, we carried out an extensive anatomical, ultrastructural and 

chemical study of the leaf glands of Passiflora L. The goal was to establish clear 

morphological and chemical differences among the exudates of the observed glandular 

types. Usual techniques of plant anatomy, including scanning and transmission electron 

microscopy were used. In addition to histochemical tests for the in situ identification of 

the stored substances, techniques of thin layer chromatography and high performance 

liquid chromatography were respectively employed for the analysis of lipids and amino 

acids present in the exudates of the foliar glands. Ribbons of glucose test were also used 

as an aid to the recognition of carbohydrates and the definition of glands as nectaries. 

The EFN showed very varied forms, which were grouped as elevated or flattened 

nectaries, both with similar anatomy. Additionally, to having a large amount of sugars, 

extrafloral nectar also had amino acids and lipids in the composition. On the other hand, 

resin glands were observed to be morphologically and anatomically very distinct from 

the EFN. Besides not reacting to sugar tests, they chemically have a large amount of 

lipophilic substances, including a variety of terpenes and the presence of amino acids. 

The different techniques used allowed us to better define the glandular types and 

subtypes, emphasizing the differences between EFN and resin glands. New hypotheses 

were also proposed for the occurrence of resin glands in the group, increasing the 

number of species with this glandular type. 
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Introdução Geral 

 

 Conhecida e admirada pelas belas flores e seus frutos comestíveis, a família 

Passifloraceae Juss. ex Roussel é objeto de estudo em diversas áreas. Muito utilizada na 

medicina popular, tem encontrado lugar na medicina moderna como sedativo, para o 

alívio de ansiedade e no tratamento de espasmos musculares, sendo Passiflora 

incarnata L. a espécie mais cultivada para o mercado medicinal (Feuillet 2004, Ulmer 

& MacDougal 2004). Entre as várias espécies com frutos comestíveis, cinco ou seis 

possuem maior importância econômica, sendo Passiflora edulis Sims a principal 

espécie cultivada para fins alimentícios, especialmente Passiflora edulis fo. edulis 

(maracujá amarelo) e Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg. (maracujá roxo) (Feuillet 

2004, Ulmer & MacDougal 2004).  

A família Passifloraceae apresenta 17 gêneros e mais de 700 espécies (Feuillet & 

Macdougal 2007). Tais espécies podem ser trepadeiras (com gavinhas axilares), 

ocasionalmente herbáceas, e menos frequentes arbustos ou árvores (nestes casos sem 

gavinhas) (Feuillet 2004, Souza & Lorenzi 2012, Judd et al. 2008, Simpson 2010).  

Uma das características mais marcantes da família é a presença de corona nas flores 

(Feuillet & Macdougal 2007), segundo Judd et al. (2008) esta é a característica que 

suporta a monofilia do grupo. 

Passifloraceae apresenta distribuição essencialmente pantropical, com algumas 

espécies ocorrendo na região temperada da América do Norte e do Sul, sul da China, 

Austrália e Nova Zelândia (Feuillet & Macdougal 2007). No Brasil ocorrem quatro 

gêneros (Ancistrothyrsus Harms, Dilkea Mast., Mitostemma Mast. e Passiflora L.) e 

cerca de 140 espécies (Souza & Lorenzi 2012).  
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Tradicionalmente, a família Passifloraceae está subdividida em duas tribos: 

Paropsieae, pequeno grupo parafilético de arbustos e árvores; e Passifloreae, grupo 

monofilético que inclui a maior parte das espécies, em sua maioria trepadeiras 

(Bernhard 1999, Muschner et al. 2003, Feuillet 2004, Ulmer & Macdougal 2004, Cervi 

2006, Judd et al. 2008).  

Entretanto, no APG III as antigas famílias Turneraceae e Malesherbiaceae foram 

inseridas em Passifloraceae, subdividindo a família Passifloraceae sensu lato em três 

subfamílias: Malesherbioideae, Turneroideae e Passifloroideae (com as tribos 

Paropsieae e Passifloreae), situação mantida no APG IV (Stevens 2001, APG 2009, 

APG 2016). Tokuoka (2012), ao analisar sequências de rbcL, atpB, matK e 18S rDNA, 

encontrou forte suporte para Passifloraceae s.l., assim como confirmou a monofilia das 

antigas famílias Passifloraceae s.s., Turneraceae (as duas últimas como grupos irmãos) e 

Malesherbiaceae. O mesmo autor também encontrou forte suporte para a subdivisão de 

Passifloraceae s.s. nas tribos Paropseae e Passifloreae.  

Pertencente à tribo Passifloreae (Passifloraceae s.s.), o gênero Passiflora L. é o 

mais representativo da família, com mais de 500 espécies, ocorrendo majoritariamente 

na América, com algumas espécies se estendendo do sul asiático à Nova Zelândia 

(Feuillet & MacDougal 2003, Ulmer & MacDougal 2004, Feuillet & Macdougal 2007, 

Krosnick et al. 2009, Krosnick et al. 2013).  

No gênero Passiflora a corona, apesar de presente em praticamente toda a 

família, é mais desenvolvida e diferenciada, mostrando vários graus de especialização 

em tamanho, cor, fusão e função, se tornando uma importante característica nas flores 

do gênero (Ulmer & MacDougal 2004). O androginóforo também está presente na 

grande maioria das espécies e, juntamente com a corona, dão uma morfologia 

características às flores, que muitas vezes na história foram associadas com as marcas 
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da crucificação de Cristo, ficando conhecidas como flores da paixão e dando origem ao 

nome do gênero (Ulmer & MacDougal 2004). 

Feuillet & MacDougal (2003) subdividiram Passiflora em quatro subgêneros: 

Astrophea, Deidamioides, Decaloba e Passiflora. No entanto, recentemente, Krosnick e 

colaboradores (2009) propuseram um novo subgênero: Passiflora L. subg. Tetrapathea 

(DC.) P.S. Green. Os autores inseriram no subgênero Tetrapathea os gêneros 

monotípicos Hollrungia K. Schum. e Tetrapathea (DC.) Reichb., além de uma nova 

espécie australiana. 

O subgênero Astrophea, mais diverso no norte da América do Sul, consiste de 

espécies lianas ou pequenas árvores, com folhas não lobadas, glabras e estípulas 

pequenas (Feuillet & MacDougal 2003).  

O subgênero Decaloba consiste de pequenas trepadeiras, com flores reduzidas, 

frutos pequenos e frequentemente roxos, com folhas geralmente bilobadas ou com um 

lobo central curto. É o subgênero com maior distribuição geográfica, e o segundo maior 

em número de espécies, apresentando espécies no Novo e Velho Mundo (Feuillet & 

MacDougal 2003).  

As espécies do subgênero Deidamioides são trepadeiras ou lianas, que algumas 

vezes possuem gavinhas bifurcadas ou com discos apicais, as folhas não são lobadas e 

as plantas glabras, ocorrem na América Central e do Sul (Feuillet & MacDougal 2003).  

O subgênero Passiflora é o mais diverso em número de espécies, sendo 

caracterizado por ter espécies trepadeiras ou lianas, com flores grandes com múltiplas 

séries de filamentos de corona, brácteas geralmente conspícuas e frutos grandes, 

ocorrendo na América do Norte e do Sul, onde é mais abundante (Ulmer & MacDougal 

2004, Krosnick et al. 2013).  
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Já o subgênero Tetrapathea é o menor em número de espécies, sendo elas lianas 

dioicas, glabras e com folhas não lobadas, ocorrendo no nordeste da Austrália, Papua 

Nova Guiné e Nova Zelândia (Krosnick et al. 2009, Krosnick et al. 2013).             

Dados recentes confirmam Astrophea, Decaloba, Passiflora e Tetrapathea como 

grupos monofiléticos, sendo sustentados por dados moleculares (Muschner et al. 2003, 

Hansen et al. 2006, Yotoko et al. 2011, Krosnick et al. 2013). No entanto, as relações 

de Deidamioides ainda não estão resolvidas, com parte das espécies aparecendo como 

um grupo irmão do subgênero Passiflora e outro grupo de espécies aparecendo como 

grupo irmão do subgênero Astrophea (Krosnick et al. 2013). A relação entre os cinco 

subgêneros pode ser vista na figura 1. 

Uma importante característica presente em grande parte das espécies do gênero 

Passiflora são os nectários extraflorais (NEF). A ocorrência de NEF é muito comum e 

sua presença, assim como sua forma, tem sido extensivamente utilizada como 

características diagnósticas (Killip 1938, López-Meruvia et al. 1993a, López-Meruvia et 

al. 1993b, Cervi 2006, Vanderplank 2000, Ulmer & MacDougal 2004, Souza & Lorenzi 

2012, Krosnick et al. 2009, Krosnick et al. 2013, Mezzonato-Pires et al. 2013). Os NEF 

podem estar presentes no pecíolo (nectários peciolares) ou lâmina foliar (nectários 

laminares), sendo algumas vezes encontrados em brácteas e estípulas (Feuillet & 

MacDougal 2003, Ulmer & MacDougal 2004).  

 A distribuição dos NEF nos subgêneros de Passiflora apresentam as seguintes 

características: Astrophea, com dois nectários peciolares e ausência de nectários na 

lâmina foliar; Decaloba, nectários peciolares, quando presentes, em número de dois 

(raramente mais de quatro), lâminas foliares com nectários em forma de pontos; 

Deidamioides, com dois nectários peciolares e ausência de nectários na lâmina foliar ou, 

quando presentes, inconspícuos e na margem da lâmina; Passiflora, com nectários 
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peciolares em número de dois a seis (raramente mais de seis ou ausente), nectários nas 

lâminas foliares presentes ou ausentes, quando presentes são marginais (Feuillet & 

MacDougal 2003, Ulmer & MacDougal 2004); e Tetrapathea, com nectário peciolares, 

quando presentes, em até dois por pecíolo, nas formas ovóide, subsséseis ou 

crateriformes, e até oito nectários laminares, quando presentes, ovoides, em alguns 

casos inseridos em pares entre as nervuras medianas e primárias na base da lâmina, ou 

dispersos ao longo das nervuras principais (Krosnick 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visão geral da relação entre os subgêneros de Passiflora L., baseado na 

combinação entre os dados de nrITS, ncpGS, trnL-F, and ndhF. O número de espécies 

por clado é apresentado em cada triângulo. Fotos das espécies com créditos: P. 

arbelaezii (R. Boender); P. arborea (L. Escobar); P. deidamioides (L. Gilbert); P. 

incarnata (E. Leiter); P. aurantioides (A. Ford); P. sexocellata (A. Hernández). (Figura 

modificada de Krosnick et al. 2013) 
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Os nectários são estruturas especializadas que secretam uma substância 

conhecida como néctar (Elias 1983, Nicolson et al. 2007), que tem como principais 

constituintes sacarose, glicose, frutose, aminoácidos, proteínas e traços de outros 

componentes (Fahn 1979, Elias 1983).  

Um importante estudo morfológico foi realizado por Zimmermann (1932), e 

complementado por Elias (1983), dividindo os NEF em sete tipos:  

• Nectários amorfos ("formless nectaries" ou "Gestaltosennektarien"): não 

possuem estrutura especializada ao nível de tecido ou órgão, mas são 

capazes de secretar néctar;  

• Nectários planos ("flattened nectaries" ou "Flachnektarien"): achatados 

com parte da sua estrutura aprofundada no tecido fundamental do órgão 

em que ocorrem, deixando superfície glandular levemente acima ou logo 

abaixo da superfície do tecido ao redor. Eles são geralmente 

arredondados ou ovais, com a superfície plana, côncava ou convexa, 

geralmente presentes na superfície abaxial das folhas;  

• Nectários em fendas ("pit nectaries" ou "Grubbenektarien"): ocorrem 

em depressões da superfície do órgão em que estão presentes, essas 

depressões apresentam a abertura com diâmetro igual ou maior que o 

nectário; 

• Nectários profundos ("hollow nectaries" ou "Hohlnektarien"): cavidades 

com um canal estreito, fenda ou poro que se estendem até a superfície. 

As cavidades são geralmente revestidas por tricomas glandulares;  

• Nectários em forma de escama ("scalelike nectaries" ou 

"Schuppennektarien"): tricomas modificados especializados na produção 

e secreção de néctar. A maioria é em forma de escamas, embora alguns 
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sejam em forma de taça e sempre ocorrem como unidades distintas. 

Ambos são frequentemente visíveis à olho nu;    

• Nectários elevados ("elevated nectaries" ou "Hochnektarien") 

(Zimmermann 1932): inclui todos os nectários, com exceção daqueles 

em forma de escamas, que são distintamente elevados da superfície do 

órgão em que ocorrem; 

• Nectários imersos ("embedded nectaries" ou "Einbettennektarien"): 

totalmente embebidos no tecido do órgão em que ocorrem. 

Em Passifloraceae, Killip (1938), em um extenso trabalho sobre as espécies do 

Continente Americano, descreve diversas formas para as glândulas presentes nas 

espécies da família, como: globosas, em forma de clava, pateliformes, sésseis, 

estipitadas, orbiculares, liguliformes, todos podem ser descritos como nectários 

elevados, seguindo classificação de Zimmermann (1932) e Elias (1983), e em forma de 

cicatriz, que poderiam ser descritos como nectários embutidos ou nectários achatados na 

classificação de Zimmermann (1932) e Elias (1983), necessitando, nesse caso, de uma 

descrição mais precisa. Durkee (1982) descreve a estrutura de NEF em nove espécies de 

Passiflora. Nesse estudo a autora apontam que os nectários do pecíolo possuem vários 

tamanhos e morfologias, geralmente distinguíveis do órgão em que se encontram, sendo 

possível encaixá-los entre os nectários elevados, já os nectários da lâmina foliar foram 

descritos como imersos na superfície abaxial.  

Segundo Ulmer & MacDougal (2004), em Passiflora os NEF do pecíolo 

aparecem geralmente em pares, alternos ou opostos, muitas vezes como saliências ou 

em formas cilíndricas, podem lembrar trombetas ou colheres quando se estreitam no 

ponto de fixação. Algumas vezes não formam saliência alguma, estando na forma de 

pequenas cicatrizes. Os autores mencionam ainda que os NEF laminares ocorrem em 
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diversas formas: 1) como “dentes” glandulares marginais, 2) glândulas marginais, 3) 

glândulas submarginais associadas às nervuras de menor calibre na superfície abaxial, e 

4) em forma de ocelos (“as ocellae”) associados às três nervuras principais ou 

espalhados na superfície abaxial (Fig. 2).  

 
Figura 2. Diversidade de nectários extraflorais em espécies de Passiflora. A- H. 

Glândulas peciolares. A. Passiflora actinia. B. P. alata. C. P. amethystina. D. P. edulis. 

E. P. morifolia. F. P. suberosa. G. P. tenuifila. H. P. urubiciensis. I- L. Glândulas na 

margem da lâmina foliar. I. P. caerulea. J. P. eichleriana. K-L. P. urubiciensis. M-O. 

Glândulas em forma de ocelo na lâmina foliar. M. P. misera. N. P. organensis. O. P. 

urnifolia. Barras = 1mm. (Figura modificada de Mondin et al.  2011). 
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Segundo Elias (1983), duas categorias são geralmente encontradas nos NEF: 

nectários não vascularizados, com dois subtipos, os sem estrutura definida, onde a 

única evidência anatômica é a separação entre a epiderme e as células subjacentes 

devido ao acúmulo de néctar, e os com estrutura definida, cujo tipo mais comum são os 

nectários em forma de escama; e os nectários vascularizados, todos com estrutura bem 

definida, variáveis na forma e tamanho, normalmente maiores que os não 

vascularizados (Elias 1983).  

Anatomicamente, a estrutura dos NEF em Passiflora é bem definida e 

semelhante nas espécies estudadas até o momento (Durkee 1982, Durkee 1983, Rocha 

et al. 2009, Cardoso-Gustavson et al. 2013). Seguindo a classificação de Elias (1983), 

os NEF em Passiflora poderiam ser descritos como vascularizados. Nesses tipos de 

nectário, geralmente são reconhecidas três regiões distintas e especializadas: epiderme 

do nectário, com ou sem estômatos e tricomas, é o local onde o néctar é liberado para o 

exterior; parênquima nectarífero, camadas de células pequenas e densamente coradas 

logo abaixo da epiderme, produz ou armazena néctar; e parênquima subnectarífero, 

com células grandes e menos justapostas (Fahn 1979, Durkee 1983, Nicolson et al. 

2007). Situação muito semelhante ao que foi descrito para as espécies de Passiflora 

(Fig. 3). 

A epiderme dos NEF nas espécies de Passiflora estudadas até o momento é 

geralmente múltipla e constituída de células cuboidais ou colunares densas, com núcleo 

grande, vacúolos de vários tamanhos e muitos plastídeos; a superfície é coberta por 

cutícula e o néctar, na fase secretora, se acumula no espaço subcuticular (Durkee 1982, 

Durkee 1983, Rocha et al. 2009, Cardoso-Gustavson et al. 2013).  Segundo Nepi 

(2007), o espessamento e a permeabilidade da cutícula dos nectários variam muito, 

podendo a cutícula ser completamente impermeável e, neste caso, o néctar se acumula 
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no espaço formado entre a epiderme e a cutícula. Nas nove espécies estudas por Durkee 

(1982) a liberação do néctar se dá pelo rompimento da cutícula. Entretanto, Cardoso-

Gustavson e colaboradores (2013) relatam que o rompimento encontrado em Passiflora 

edulis está associado ao comportamento das formigas ao coletar néctar, não sendo 

observado em P. alata. O método de liberação do néctar em espécies onde não há 

ocorrência de estômatos no nectário ou rompimento da cutícula ainda necessita de mais 

análises. Recentemente, Krosnick (2011), por meio de análise em microscopia 

eletrônica, verificou poros na cutícula que, segundo a autora, seriam utilizados para a 

liberação do néctar. 

  

Figura 3.  A. Nectário extrafloral de Passiflora alata, com parênquima nectarífero 

visualizado pelo denso conteúdo celular (pré-néctar). B. NEF de Passiflora edulis, 

epiderme e parênquima nectaríferos, com pré-nectar no interior das células secretoras.  

Ep=epiderme do nectário; PN= parênquima nectarífero; PSn= parênquima 

subnectarífero. (Figura modificada de Cardoso 2010). 

 

As análises de Durkee (1982), em nove espécies de Passiflora (P. auriculata, P. 

biflora, P. coerulea, P. edulis, P. helleri, P. ligularis, P. quadrangularis, P. seemannii e 

P. warmingii), revelam que as células secretoras da epiderme, em fase pré-secretora, 

possuem citoplasma rico em ribossomos, com muitas cisternas de retículo 

endoplasmático rugoso, mitocôndrias e plastídios, o último podendo apresentar amido. 

Ep 

PN PS

n 

A A B 
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Dictiossomos são observados ocasionalmente, revelando atividade relacionada à síntese 

de parede nas células jovens, estando presentes também pequenos vacúolos dispersos 

pelas células. Com o começo da secreção, os vacúolos se tornam mais proeminentes, os 

plastídios não apresentam amido e os dictiossomos são geralmente inativos. 

A diminuição do amido nos plastídios durante a fase secretora pode indicar que 

o amido acumulado nessas células, durante a fase pré-secretora, é fonte de produção de, 

ao menos, parte do néctar (Fahn 1979). 

Interno à epiderme, ocorre o parênquima nectarífero que, nas espécies de 

Passiflora estudadas até o momento, apresenta células isodiamétricas, maiores que as da 

epiderme, normalmente mais vacuoladas e com citoplasma menos denso, sendo 

abundantes nessa área cristais de oxalato de cálcio (Durkee 1982, Rocha et al. 2009, 

Cardoso-Gustavson et al. 2013). Na fase pré-secretora, a análise ultraestrutural revela 

semelhanças com as células epidérmicas. Entretanto, na fase secretora, as células do 

parênquima nectarífero são menos densas que as da epiderme, os plastídios contêm 

traços de amido, e os vacúolos são conspícuos (Durkee 1982). Em P. alata, idioblastos 

secretores são visualizados nessa região e próximos às terminações vasculares 

(Cardoso-Gustavson et al. 2013). 

Nepi (2007) comenta que, geralmente, o tamanho dos vacúolos nas células do 

parênquima nectarífero varia de acordo com o estágio de desenvolvimento do nectário, 

sendo que, na fase pré-secretora, os vacúolos são pequenos, podendo aumentar de 

tamanho na fase secretora, mas um grande aumento é verificado após a secreção. O 

citoplasma é rico em ribossomos e mitocôndrias, que aumentam em número no 

momento da secreção, indicando maior requerimento de energia para produção de 

néctar. 
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Os NEF de Passiflora são vascularizados por xilema e floema, com terminações 

de floema podendo alcançar as camadas mais externas do parênquima nectarífero 

(Rocha et al. 2009) ou terminar no parênquima subnectarífero (Durkee 1982, Cardoso-

Gustavson et al. 2013). 

Segundo Durkee (1983), a vascularização dos nectários geralmente termina no 

parênquima subnectarífero e consiste de floema ou, menos frequentemente, de floema e 

xilema. Entretanto, Nepi (2007) diz que tanto o parênquima subnectarífero como o 

nectarífero podem ser vascularizados. Assim, segundo Nepi (2007), a epiderme e o 

parênquima nectarífero estão envolvidos na produção e secreção de néctar, constituindo 

a unidade funcional do nectário, enquanto o parênquima subnectarífero não está 

diretamente envolvido na produção de néctar. 

De acordo com Nepi (2007), a estrutura e ultraestrutura do parênquima 

nectarífero dependem do mecanismo de transporte do pré-nectar (via apoplasto ou 

simplasto) e da fonte de carboidratos do néctar (reserva de amido ou direto da 

fotossíntese), uma evidência para a via simplástica seria a ocorrência de numerosos 

plasmodesmas, que podem ocorrer entre o parênquima nectarífero e subnectarífero. 

Para o mecanismo de secreção do néctar, pela epiderme, dois tipos são descritos: 

secreção granulócrina ("granulocrine"), na qual a solução de açúcar é transportada em 

direção à membrana da célula secretora, por meio de vesículas, fundindo-se à membrana 

e liberando o néctar; e secreção écrina ("eccrine"), na qual moléculas de açúcar são 

transportadas através da membrana (Durkee 1983). 

Nas espécies de Passiflora estudadas por Durkee (1982), a autora considera que 

ocorre secreção écrina, pois, apesar da abundância de retículo endoplasmático e 

dictiossomos, não houve evidências de fusão com a membrana plasmática. 
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Quanto à composição dessa secreção, os poucos estudos realizados com NEF de 

espécies de Passiflora focam principalmente na concentração de açúcares, 

demonstrando grande concentração de glicose, frutose e sacarose, podendo variar entre 

as espécies e entre os diferentes nectários de uma mesma espécie (Durkee 1982, Rocha 

et al. 2009, Cardoso-Gustavson et al. 2013). Em P. amethystina, por exemplo, a 

concentração de açúcares nas glândulas peciolares (52,82%) é maior que nas glândulas 

laminares (39,67%), sendo que, nas peciolares, 1,75% desses açúcares corresponde à 

frutose, 3,76% à glicose e 47,31% à sacarose (Rocha et al. 2009). 

A composição do néctar entre os diferentes táxons apresenta grande variação, 

tanto quantitativa quanto qualitativamente, ocorrendo (Pacini & Nicolson 2007):  

• Água, cuja origem pode ser do floema ou xilema, com uma concentração 

menor encontrada em nectários cuja terminação vascular é composta apenas 

de floema. A água no néctar pode ser uma recompensa importante aos insetos 

em condições de seca;  

• Carboidratos, o constituinte principal do néctar, podendo estar na forma de 

sacarose, glicose ou frutose, com demais classes, como mono e dissacarídeos, 

ocorrendo em menor proporção;  

• Aminoácidos, o segundo maior soluto do néctar, inclui uma grande variedade 

de aminoácidos essenciais e não essenciais;  

• Proteínas, incluindo enzimas, parecem possuir funções homeostáticas e 

regulatória; 

•  Íons, derivados do xilema e/ou floema;  

• Lipídeos, fonte altamente energética para os animais que se alimentam do 

néctar, contudo, geralmente ocorrem apenas traços;  

• Terpenoides, geralmente na forma volátil;  
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• Metabólitos secundários, como fenóis e alcaloides, podem agir atrativo ou 

repelentes. 

Em Passiflora edulis Sims e P. alata Curtis, Cardoso-Gustavson e colaboradores 

(2013), além da presença de açúcares, observaram metabólitos secundários ocorrendo 

no néctar extrafloral dessas espécies, como flavonoides, no exsudato de ambas as 

espécies, e alcaloides presentes no néctar de P. edulis. A presença de aminoácidos 

também é descrita para algumas espécies de Passiflora (Baker et al. 1978, Durkee 

1982).   

A análise dos componentes do exsudato das glândulas em Passiflora, geralmente 

descritas como NEF, tornou-se mais relevante a partir do estudo de Durkee e 

colaboradores (1984) com P. foetida L. Nesse trabalho, os autores relataram que o 

exsudato das glândulas, que anteriormente acreditava ser NEF, não apresentavam 

açúcares nem aminoácidos, sendo insolúvel em água, pouco solúvel em acetona e 

completamente solúvel em etanol 95% e xileno, além de reagirem fortemente com 

corantes para lipídeos. Dessa forma, os autores definiram as glândulas de P. foetida 

como glândulas de resina. 

As glândulas de P. foetida apresentam diferenças estruturais, além das 

diferenças químicas do exsudato, comparado com os NEF estudados até o momento em 

Passiflora. Anatomicamente, Durkee e colaboradores (1984) descrevem as glândulas de 

resina como possuindo uma camada de células epidérmicas secretoras alongadas, com 

lipídeo em seu interior; um tecido clorenquimático internamente à epiderme e tecido 

vascular, ocupando o centro, constituído de xilema e floema, mas com terminações em 

floema. No entanto, os autores encontraram as diferenças mais marcantes, no nível 

ultraestrutural, como a presença do retículo endoplasmático liso, além de vacúolos e 

vesículas (próximas ou se fundindo com a membrana) contendo substâncias 
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osmiofílicas. A epiderme, geralmente multisseriada nos NEF, apresenta uma única 

camada nas glândulas de P. foetida e o parênquima clorenquimático subjacente à 

epiderme apresenta células alongadas, diferentemente do parênquima nectarífero, que 

não apresenta alterações, como aumento da vacuolização entre as fases pré-secretora e 

secretora. 

O exsudato das glândulas presentes em P. foetida já foi analisada quanto à 

presença de uma variedade de substâncias químicas, tendo sido verificada a presença de 

flavonoides (Echeverri et al. 1991) e lactonas, nomeadas genericamente de 

passifloricinas (Echeverri et al. 2001, Cardona et al. 2004). Também já foi relatado que 

as glândulas presentes nas brácteas de Passiflora foetida apresentam enzimas digestivas, 

tendo essa espécie sido considerada carnívora (Radhamani et al. 1995). As glândulas 

presentes nas folhas e brácteas de P. foetida, no entanto, não foram analisadas quanto a 

possibilidade de carnivoria.   

Construção da Tese 

Diante do exposto acima, algumas questões ficam em aberto: as glândulas 

extraflorais em Passiflora podem ser generalizadas como nectários? A presença de 

glândulas resiníferas encontradas em P. foetida é uma inovação para a espécie ou sua 

distribuição é mais ampla? Há características morfológicas, anatômicas e 

ultraestruturais nas glândulas foliares que possam auxiliar na identificação e 

compreensão da evolução das mesmas? Há diferenças entre os componentes químicos 

dos exsudatos nos diferentes grupos? 

Krosnick (2011) enfatiza que os nectários são uma inovação importante para 

Passiflora e há necessidade de estabelecer claramente as homologias entre os diferentes 

tipos de nectários. Sendo assim, a análise da estrutura e composição química dos 

nectários extraflorais podem fornecer informações na compreensão da evolução dos 
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nectários no gênero. Segundo Krosnick (2011), dados sobre anatomia e 

desenvolvimento sugerem similaridades entre as glândulas da margem das estípulas e 

folhas com os encontrados na face abaxial da lâmina e no pecíolo. A mesma autora 

relata ainda que, apesar dos dados sobre as diferentes classes de açúcares ainda não ter 

se mostrado informativo para separar os tipos de NEF, o conteúdo de aminoácidos pode 

fornecer uma boa base de comparação. Contudo, como já exposto anteriormente, poucos 

trabalhos que relatam a composição dos NEF no gênero, tratando principalmente os 

açúcares presentes, com pouca descrição dos demais componentes. 

Para a escolha das espécies a serem estudadas, inicialmente foi utilizada a 

filogenia gerada por Yotoko e colaboradores (2011) (Fig. 4), na qual a relação entre 

algumas espécies pertencente aos subgêneros Decaloba e Passiflora (os dois 

subgêneros com maior número de espécies) estão demonstradas. Posteriormente, mais 

táxons foram adicionados ao trabalho, alguns desses táxons não estão presentes na 

filogenia de Yotoko e colaboradores (2011). As espécies foram adicionadas pela 

facilidade de coleta e disponibilidade de sementes, aumentando assim o número 

amostral. A maioria das espécies adicionadas foi utilizada para as análises morfológicas 

e anatômicas relatadas no primeiro capítulo.  

Em especial, Passiflora foetida L. foi escolhida por possuir glândulas de resina, 

como relatado por Durkee e colaboradores (1984), e P. sublanceolata (Killip) 

MacDougal foi escolhida por pertencer à mesma seção de P. foetida, seção Dysosmia 

DC. A comparação entre as duas pode revelar similaridades entre a estrutura e 

composição das glândulas de resina. A comparação de P. foetida com as espécies que, 

teoricamente, apresentam nectários extraflorais também pode permitir encontrar 

características  
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Figura 4. Cladograma dos subgêneros Passiflora e Decaloba, proposto por Yotoko e 

colaboradores (2011, modificado), evidenciando algumas das espécies selecionadas para 

o presente estudo.   = espécies originalmente selecionadas,   = espécies adicionadas ao 

trabalho. 

 

morfológicas e anatômicas que nos permitam distinguir glândulas de resina e nectários, 

visto que Durkee e colaboradores (1984) enfatizam que as glândulas de resina dessa 

espécie se assemelham, superficialmente, aos nectários, tanto na localização como na 

morfologia.  
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A tese está dividida em três capítulos, os quais apresentam uma sequência de 

construção de conhecimento sobre as glândulas extraflorais. No primeiro capítulo são 

apresentados dados morfológicos e anatômicos das as glândulas presentes 34 espécies 

do gênero Passiflora, discutidos quanto às diferenças que podem separar glândulas de 

resina e nectários extraflorais. No capítulo 2, espécies selecionadas com base nas 

análises morfológicas e anatômicas são estudadas quanto às características 

ultraestruturais e histoquímicas das células secretoras dos dois tipos glandulares. O 

terceiro, e último capítulo, trata de análises químicas conduzidas com o exsudato 

produzido pelas glândulas extraflorais. 

As espécies utilizadas nos capítulos 2 e 3 foram, na sua maioria, germinadas e 

mantidas em casa de vegetação (Fig. 5) para facilitar a coleta de exsudato e procurar 

minimizar as variáveis ambientais que possam influenciar nas análises químicas.  

 
Figura 5. Cultivo de espécies de Passiflora L., material mantido em casa de vegetação. 

A. Material em germinação. B - C. Plantas jovens. D-E. Plantas mantidas em cultivo 

para coleta de néctar extrafloral e resina. 
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Conclusões Gerais 

 

 Neste trabalho, a presença de glândulas foliares em espécies do gênero Passiflora L. 

foi analisada utilizando como principais ferramentas a morfologia (incluindo anatomia e 

ultraestrutura) e a química (incluindo histoquímica) dos exsudados gerados por essas 

estruturas. A integração das técnicas utilizadas nos permitiu responder aos questionamentos 

iniciais sobre a diversidade e definições de tipos glandulares, bem como gerar novas hipóteses 

e perguntas sobre a evolução dessas estruturas no grupo. 

  As glândulas extraflorais presentes nas folhas de espécies do gênero Passiflora L. 

demonstraram uma grande diversidade morfológica, com diferentes formas relatadas nos 

nectários extraflorais e nas glândulas de resina. Diante disto, e da falta de uma padronização 

terminológica na definição de cada forma, sugerimos seguir Radford e colaboradores (1974) 

facilitando os estudos comparativos dessas estruturas.  

 A presença de glândulas de resina em outras espécies de Passiflora, além de 

Passiflora foetida, revelou haver uma distribuição mais ampla desse tipo glandular, visto que 

nesse trabalho verificamos a ocorrência em quatro espécies pertencentes à seção Dysosmia. 

A comparação dos dois tipos glandulares a partir das diferentes abordagens realizadas 

neste trabalho revela diferenças marcantes entre eles. Os nectários extraflorais podem ser 

diferenciados das glândulas de resina apenas com ferramentas morfológicas e anatômicas. As 

glândulas de resina são pequenas e alongadas com uma haste cilíndrica. Anatomicamente, tais 

glândulas apresentam apenas uma camada de epiderme secretora alongada, localizada na 

região mais apical, tecido clorenquimático e vascularização com xilema e floema chegando 

até a região secretora. Já os nectários extraflorais foram subdivididos em dois grupos: os 

nectários elevados, que apresentam maior diversidade de formas, e os planos, na forma de 
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ocelos. Anatomicamente, os nectários extraflorais são semelhantes, com epiderme secretora 

multiestratificada, seguida por duas (ou mais) camadas de células do parênquima nectarífero, 

essas mais achatadas e com conteúdo denso, internamente o parênquima subnectárifero 

apresenta feixes vasculares com terminação em floema. 

Ultraestruturalmente as diferenças entre os dois tipos glandulares também são 

marcantes. Nas glândulas de resina o retículo endoplasmático liso é muito conspícuo e 

percorre toda a célula, que também apresentam gotículas lipídicas dispersas pelo citoplasma e 

no interior no retículo. Já os nectários extraflorais apresentam retículo liso e rugoso, mais 

concentrado na periferia das células epidérmicas secretoras. 

Entre os nectários extraflorais identificamos espécies com diferentes modos transporte 

intercelular e liberação do exsudato. Sendo que alguns nectários apresentam modo de 

liberação granulócrina, além da écrina, que não tinha sido descrito para espécies do gênero. 

Além disso os plastídios dos nectários extraflorais apresentam inclusões lipídicas em todas as 

espécies analisadas. 

A presença de lipídios no néctar, apesar de não ter sido identificada pelos testes 

histoquímicos, pode ser confirmada com as análises químicas. O néctar de Passiflora 

apresenta ácidos graxos livres, além de ao menos três outras classes lipídicas ainda não 

identificadas. Contudo os carboidratos são, como vistos pelas análises com glicofita e 

histoquímicas, as substâncias predominantes. Compondo o néctar também foi identificado 

uma grande variedade de aminoácidos, esses também presentes nas resinas.  

Além de aminoácidos, a resina apresenta grande quantidade de substâncias lipídicas, 

como indicam os testes histoquímicos e as análises químicas. A variedade de substâncias 

lipídicas encontrada na resina é grande e diferente entre as espécies analisadas. Enquanto P. 

foetida apresenta ácidos graxos livres, P. sublanceolata apresenta triglicerídeos, além de 
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outras substâncias ainda não identificadas. Os terpenoides presentes, apesar de ainda não 

definidos, também aparentam ser diferentes entre as duas espécies. 

Assim, as análises químicas revelaram diferenças significativas entre os dois tipos 

glandulares, reforçando a separação entre glândulas de resina e nectários.  E também maior 

variação interespecífica entre as glândulas de resina do que entre os nectários extraflorais.  

Algumas substâncias, no entanto, são compartilhadas entre o exsudato dos dois tipos 

glandulares. Reforçando a possibilidade de ter ocorrido uma mudança gradual de nectários 

extraflorais para glândulas de resina, como proposto por Dukee e colaboradores (1984).  

Hipótese que para ser testada precisa de estudos comparativos entre mais espécies que possam 

apresentar glândulas de resina, aparentemente presentes na secção Dysosmia. Estudos esse 

que, juntamente com os aqui realizados, podem possibilitar uma abordagem filogenética para 

o melhor entendimento da evolução das estruturas secretoras foliares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


