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A obtenção de híbridos interespecíficos de Passiflora para a ornamentação é uma prática secular. 

O Brasil é um importante centro de diversidade do gênero, tendo recurso genético aplicado ao 

melhoramento ornamental, o qual geralmente é realizado através de hibridação interespecífica 

para a obtenção de plantas com características florais e vegetativas superiores. O presente 

trabalho objetivou a obtenção e confirmação via marcadores moleculares de híbridos 

ornamentais de Passiflora com a utilização do método de retrocruzamento. Neste sentido, foi 

realizado o retrocruzamento entre a espécie doadora Passiflora sublanceolata e quatro genitores 

recorrentes híbridos S0 HD13 (P. sublanceolata x P. foetida). A confirmação dos 

retrocruzamentos foi realizada pela obtenção de marcadores moleculares microssatélites (SSR) e 

inter-simple sequence repeat (ISSR). As progênies obtidas foram caracterizadas quanto os 

descritores florais e vegetativos através da morfometria de 16 descritores. Características 

qualitativas baseadas na coloração das peças florais também foram avaliadas. Foram obtidas oito 

progênies HD17 a HD24 com o total de 360 plantas retrocruzadas. Contudo, foram selecionados 

cinco genótipos com características de interesse a ornamentação, os quais foram denominados: 

“P. Mellus” (HD17-130), “P. Sunshine” (HD18-105), “P. Early Morning” (HD18-113), “P. 

Pink Shine” (HD19-119), “P. Purple Shine” (HD24-130). A utilização dos oligonucleotídeos 

SSR-PA08 (F: CACATTTGCCGTCACTGG; R: CGGCATACGATAAATCTCCTG) e ISSR-

UBC-807 (AGAGAGAGAGAGAGAGT) possibilitou a confirmação do caráter retrocruzado em 

todos os genótipos reportados no presente estudo. No entanto, pela heterose dos genitores 

recorrentes HD13, a confirmação dos cruzamentos foi realizada pela exclusão de 

autofecundação, onde a presença de uma banda/lócus exclusivamente paterno no híbrido RC1 

confirmou o retrocruzamento. As variedades híbridas obtidas no presente estudo apresentaram 

flores púrpuras com intensidade escura e clara, com e sem bandamento nas sépalas e pétalas. As 

variedades “P. Pink Shine” e “P. Purple Shine” apresentaram flores predominantes róseas e 

púrpuras, respectivamente, mas com a área central das sépalas e pétalas descoloridas. As 

principais características florais quantitativas avaliadas apresentaram variação de 7,0–10,6cm 

para o diâmetro da flor e 1,8–3,2cm para o diâmetro da corona; 3,1–4,8cm para comprimento da 

pétala e 3,2–4,9cm para comprimento da sépala; 2,4–3,8cm para comprimento da bráctea; 0,6–

1,0 cm para o comprimento dos filamentos da primeira serie de filamentos da corona e 0,8–

1,6cm para os da segunda serie de filamentos da corona; 4,1–10,9cm para o comprimento de 

pedículo floral. Os descritores vegetativos apresentaram variação de 20–31cm
2
 para área foliar; 

6,8–10,3cm para largura e 8,2–14,4cm para o comprimento das folhas; 7,4–10,0cm para o 

comprimento entrenó; 7,0–10,6cm para o diâmetro do ramo principal. A utilização do método de 

retrocruzamento foi eficiente para a obtenção de plantas de Passiflora voltadas à ornamentação, 

possibilitando a recuperação de características qualitativas e quantitativas perdidas após a 

hibridação interespecífica. 
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