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As espécies do gênero Passiflora L., conhecidas popularmente no Brasil como maracujá, 

possuem grande diversidade de atividades biológicas, sendo as partes aéreas as responsáveis por 

suas propriedades sedativas, ansiolíticas e antiespasmódicas. Este trabalho tem como objetivo 

descrever a morfoanatomia de Passiflora malacophylla Mast., Passifloraceae. Órgãos aéreos 

vegetativos foram estudados com auxílio de lupa, microscópio óptico e microscópio eletrônico 

de varredura. Se realizaram cortes a mão livre, peelings, cortes histológicos, tinções com 

safranina e azul de astra, e testes histoquímicos específicos. Trata-se de uma liana. Caule 

subcilíndrico, oco; tricomas incolores e ferrugíneos. Folhas simples, alternas. Estípulas decíduas, 

lobadas, atingindo 1,1 mm comprimento. Folha hipostomática. Pecíolo flexuoso, cilíndrico, 7-43 

mm comprimento; tricomas incolores e ferrugíneos; um ou dois pares de glândulas sésseis 

(nectários extraflorais), verde escuras, próximas à base foliar. Lâmina cartácea, inteira, ovada, 

atingindo 17,8 cm comprimento e 11 cm largura; nervação camptódroma, base cordada, ápice 

reto, margem serreada; face adaxial brilhante, verde escuro; face abaxial opaca, verde claro. 

Gavinhas bem desenvolvidas. Caule subcilíndrico, organização vascular do tipo eustelo; 

epiderme uniestratificada, células alongadas periclinalmente, tricomas não glandulares, 1-13 

células, unisseriados. Medula oca; parênquima medular com drusas, feixes vasculares em anel. 

Pecíolo subcilíndrico; epiderme uniestratificada, células periclinalmente alongadas, tricomas não 

glandulares, 1-13 células, unisseriados, incolores ou ferrugíneos; sete feixes vasculares em anel 

mais um central; Nectários extra-florais sésseis, secreção de natureza glicídica; epiderme 

secretora pluriestratificada (2-4 estratos), células alongadas anticlinalemente, tricomas não 

glandulares, 1-4 células, unisseriados; parênquima nectarífero e subnectarífero com abundantes 

drusas. Sistema vascular composto por xilema e floema. Limbo com estômatos anomocíticos, 

mesofilo dorsiventral; face adaxial da epiderme uniestratificada, células poliédricas a irregulares, 

paredes retas ou levemente curvas; face abaxial da epiderme uniestratificada, células irregulares 

com paredes sinuosas; tricomas não glandulares, bi ou tricelulares, unisseriados, com células 

basais em roseta; parênquima paliçádico uniestratificado, parênquima lacunoso pluriestratificado 

(até 5 estratos); nervura central com sete feixes vasculares em anel mais um central.  Certas 

características observadas diferem das informações fornecidas pela literatura: consistência e 

tamanho da folha, estrutura dos nectários e ausência de epiderme biestratificada. . Embora não 

existam muitos estudos fitoquímicos e de atividade biológica com P. malacophylla, esta poderia 

ser uma espécie promissora para o tratamento de diferentes patologias, e o conhecimento das 

suas características morfoanatômicas seria de grande importância no momento de realizar o 

controle de qualidade botânico. 
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