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O cultivo de passifloras como espécies ornamentais é devido à beleza de suas flores e folhas. A 

disponibilidade de luz tem efeitos importantes para influenciar as condições de cultivo dessas 

espécies. Além disso, o sucesso nos cruzamentos controlados depende do conhecimento do 

processo reprodutivo das espécies. Objetivou-se avaliar diferentes níveis de luz nas 

características morfológicas e na viabilidade polínica em P. subrotunda, visando subsidiar 

programas de melhoramento genético de passifloras ornamentais. Foram utilizados dois 

genótipos, submetidos à incidência de 25, 50, 75 e 100% de luz. Foram avaliadas as seguintes 

características morfológicas: diâmetro da flor (DF), corona (DCO) e caule (DCa), comprimento 

dos filamentos da série interna e externa da corona (CFIC e CFEC), comprimento e largura da 

pétala (CP e LP), comprimento e largura da sépala (CS e LS), comprimento do pedúnculo floral 

(CPF), número de flores/planta (NF/P), altura de planta (AP), número de folhas por plantas 

(NFo) e comprimento e largura de folha (CF e LF). Foram coletados grãos de pólen (GPs) de 

flores em antese em nove horários, com intervalo de uma hora, iniciando às 9h da manhã e 

finalizando às 17h. Foram realizados testes químicos com solução de Alexander e diacetato de 

fluoresceína. Para as características morfológicas utilizou-se o DIC em esquema fatorial [quatro 

níveis de luz (25, 50,75 e 100%) e dois genótipos (G1 e G2)] com três repetições. Adotou-se o 

mesmo delineamento para viabilidade polínica, em esquema fatorial [quatro níveis de luz (25, 

50,75 e 100%) e nove horários de coleta] com quatro repetições. Foram realizadas análise de 

variância (ANOVA), teste de Tukey (p <0.05), para comparação de médias e análise de 

regressão entre as variáveis analisadas. Não houve diferenças significativas para DCO, CFIC, 

CS, LS, DCa e NFo. Por outro lado, CFEC, DF, NFP, CF e LF foram influenciados pelos níveis 

de luz, sendo que o CFEC e NFP obtiveram maiores valores em 100% de luz; DF, CPF, CF e LF 

apresentaram valores superiores em 25% de luz. Houve diferenças entre genótipos para CP e LP, 

os quais foram encontrados maiores valores para G1 e G2, respectivamente. O CPF apresentou 

diferenças entre genótipos e entre níveis de luz, uma vez que o G1 apresentou maior CPF em 

25% de luz. Houve interação para AP, sendo que o G1 obteve maior altura, cultivado em 75% de 

luz e o G2 em 50% de luz. Embora não houve diferenças significativas entre os níveis de luz e 

horários de coleta para GP viável, o percentual foi alto, acima de 97% utilizando a solução de 

Alexander e atingindo até 91% com diacetato de fluoresceína. Os resultados obtidos são 

importantes para o melhoramento de passifloras ornamentais podendo auxiliar na utilização de P. 

subrotunda como genitora em hibridações interespecíficas. 
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