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RESUMO 

, , ,

TRATAMENTOS QUIMICOS POS-COLHEITA E CRITERIOS DE 

DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE CRAVOS 

(Dianthus caryophyllus L.) cvº Scania Red Sim. 

Autor: EngQ AgrQ CARLOS EDUARDO FERREIRA DE CASTRO 

Orientador: Prof. Dr. ANTONIO AUGUSTO LUCCHESI 

ix. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar alguns compo..ê_ 

tos quimicos eficientes para a manutenção da qualidade e prolongame.!:!_ 
A , ~ 

to da longevidade �e cravos cortados. Tres criterios de avaliaçao da 

manutenção da qualidade de flores colhidas, aplicados simultâneamen

te à cravos submetidos a tratamentos com sacarose 4 e 16% e água des 

tilada foram testados, visando a seleção daquele mais adequado. En-
, ~ , 

tre os criterios analisados optou-se pela utilizaçao do criterio de 

notas devido a sua maior precisão e facilidade de uso, embora os de-
, , 

mais criterios tambem tenham se mostrado adequados. 
, 

Em ensaios com compostos quimicos foram utilizados era 

vos totalmente abertos, cultivar Scania Red Sim, colhidos no periodo 

matutino, selecionados e submetidos a tratamentos de condicionamento 

com água fria (15QC) por três horas. Sob condições padrões de laborá 
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t�rio (temperatura 21 � 2QC, 15 horas de luz, intensidade luminosa de 

1.500 lux e circulação de ar), sucessivos ensaios com compostos quimi 

cos foram implantados. Durante as quatro etapas experimentais foram 
, 

utilizados os seguintes tratamentos: controle (agua destilada), sulfa 
, , , 

to de magnesio 20 e 40 ppm, acido giberelico 40 e 50 ppm, nitrato de 
, . potassio 20 e 40 ppm, citocinina (5-benzil-aminopurina) 5 e 10 mg/1, 

sacarose 2, 4, 8 e 15%, 8-hidroxiquinolina 20□,·4□□ e 500 ppm, thia

bendazole (Tecto 40-F) 250, 500 e 750 ppm, tiossulfato de prata 50 e 

1.000 ppm, nitrato de prata 50 e 1.000 ppm e cloreto de cobalto 50 e 

800 ppm. 
, 

Em todas as etapas utilizou-se um delineamento estatis 

tico inteiramente casualizado, implantando-se sete tratamentos com 

quatro repetições. Cada repetição constou de cinco flores, o que per

fez vinte flores por tratamento. 

As flores foram diariamente avaliadas através de crité 

rio de notas, participando do processo dois avaliadores. Os parame-
, ~ 

tros mensurados referiram-se ao periodo de manutença□ da qualidade co 

mercial, longevidade total e absorção de soluções • 
• 

Em relação aos tratamentos efetuados e observando-se 

os resultados obtidos nas condições experimentais adotadas, foi con

cluido que a utilização de alguns dos compostos favoreceu a manuten

ção da qualidade de cravos colhidos. Quanto a sua ação os compostos 

puderam ser classificados em altamente eficientes, moderamente efici

entes, pouco eficientes ou ineficientes. Os compostos altamente efici 

entes incluiram o tiossulfato de prata e a sacarose e os ineficientes 
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, 
o 

, , 

abrangeram o sulfato de magnesio, o acido giberelico e o nitrato de 

potassio. O tiossulfato de prata 1.000 ppm em tratamentos de 'pulsing' 
, ~

foi recomendado visando o prolongamento dos periodos de manutençao da 

qualidade comercial e da longevidade total. A sacarose foi recomenda-
, 

da para o prolongamento da longevidade. Ja com o intuito de se elevar 

a taxa de absorção de soluções e consequentemente se estabelecer o ba 

lanço hidrico, recomendou-se em ordem decrescente, o uso de sacarose 

8 ou 16%, 8-hidroxiquinolina 600 ppm, tiossulfato de prata 50 ppm,cl.9.. 

reto de cobalto 50 ppm e o nitrato de prata 50 ppm. 

Foi ainda verificado que a utilização de germicidas ap� 

nas (8-hidroxiquinolina e thiabendazole) não favoreceu a manutenção 

da qualidade das flores. Desse modo foi indicado o seu uso em associa 
- , 

çao com a sacarose ou com o ti□ssulfato de prata para a possivel ex-

pressa□ de uma ação aditiva ben�fica. 



POSTHARVEST CHEMICAL TREATMENTS AND QUALITY 

EVALUATION CRITERIA FOR CARNATION FLOWERS 

(Dianthus caryophyllus Lo) cv. Scania Red Sim. 

xii. 

Author: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE CASTRO 

Adviser: Prof. Dr. ANTONIO AUGUSTO LUCCHESI 

SUMMARY 

The purpose of this investigation was to evaluate the 

effectiveness of different chemical preservative treatments on both 

keeping quality and enhancing the overall storage life of cut carna

tion flowers. 

Three methods of measuring quality were tested in an 

attempt to select the best one. Comparisons were made with carnation 

flowers treated with O (control), 4 and 16% sucrose solutions. The 

objective method of quality evaluation lrating scale) was found to 

be the simplest and the most accurate. Although the other methods 

had not been choosen, they could also been used as a method of quali 

tv evaluation. 

Fully-opened cut carnation flowers of the 'Scania Red 

Sim' cultivar were used in all of thE following experiments. The flo 

wers were harvest early in the morning and carefully handled and 

transported from the field into the laboratory. After being s□rted, 
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they were conditi□ned in vases with 15QC water for a 3-hour period. 

Under standard lab conditions (21QC�2QC, light intensi 

ty of 1.500 lux, 16 light-hours and normal air circulation), four se 

ries of tests were run. The treatments used are as follows: a) con

trol (distillated water); b) 20 and 40 ppm magnesium sulfate; e) 40 

and 60 ppm gibberellic acid; d) 20 and 40 ppm p□tassium nitrate; e) 

2, 4, 8 and 16% sucrose; f) cytokinin (6-benzyl-aminopurine) at 5 

and 10 mg/1; g) 200, 400 and 600 ppm 8-hydroxyquinoline; h) 250, 500 

and 750 ppm thiabendaz□le; i) 50 and 1.000 ppm silver thiosulfate; 

j) 50 and 1.000 ppm silver nitrate and k) 50 and 800 ppm cobalt chlo

ride. 

Five flowers per replicati□n and four replicates per 

each of treatments were used. Consequently there was a total of twen 

ty cut carnati□n flowers per treatment. Appropiate analysis of vari

ance of the data was performed using the completely randomized de

sign. 

During the chemical preservative treatments, cut carn.ê.. 

ti□ns were evaluated daily for the overall quality, vase life and s□ 
• 

lution uptake by the flower stems. These analyses were performed by 

using the tating scale and based □n the judgment of two panelists. 

The results showed that the keeping quality of Scania 

Red Sim cut carnation flowers, was enhanced by treating them with va 

se-s□luti□ns of varying chemical composition. According their mode 

of action, the chemical preservatives were classified as follows 

highly efficient, moderately efficient, slightly efficient or in-
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efficient. Amang the highly efficient salutians were the silver thio 

sulfate and sucrase and the inefficient anes, were the magnesium sul 

fate, gibberellic acid and patassium nitrate. Visual effects af 

1.000 ppm silver thiasulfate in pulsing treatments cauld be discern

ed an lengthening the starage periad as well as an maintaining the 

flawer cammercial qualities. · 

Chemical preservatives alsa impraved the salutian up

take by cut carnatian flowers. The mast efficient being sucrase at 8 

and 16%, follawed by 600 ppm of 8-hydraxyquinaline, 50 ppm af silver 

thiosulfate, 50 ppm af cobalt chlaride and, finally, silver nitrate 

at 50 ppm. 

The use af germicides (8-hydraxyquinaline ar thiabenda 

zale) alane, did not favaur the quality nor the vase life of cut flo 

wers. Hawever, a combinatian □F these germicides with ather 

unds (sucrose ar silver thiasulfate) cauld have beneficial 

an the averall storage-life af cut carnatians • 

• 

campa

effects 



1. 

1. INTRODUÇÃO

A floricultura como exploração agricola de importância 
A , 

economica começou a se destacar no Brasil ha pouco mais de quinze 

anos. Antes disso era amadoristicamente encarada e o cultivo de flo 

res se localizava principalmente nas regioes proximas as grandes ca 
, ~ 

pitais do sul do pais, na□ tendo a representatividade atual. 
, ~ 

A principio a produçao era pequena e visava abastecer 

o mercado em épocas de consumo mais intenso como o Dias das Mães, o

Dia dos Namorados, o Natal e finados,•mas pouco a pouco a atividade 
, A 

foi tomando impulso e as roaas, os cravos, os gladiolos, os crisant!:_ 

mos, as gerberas e muitas outras flores colhidas ou envasadas, come 

çaram a ser intensamente comercializadas de modo a consolidar um mer 

cada muito promissor. Na década de 70, com a exportação de rosas,uma 

nova era foi iniciada, aparecendo as flores cultivadas como fonte 
, , ~ 

de divisas. Em 1982 o pais arrecadou atraves da exportaçao dos pr� 
~ , 

dutos da floricultura aproximadamente sete milhoes de dolares FOB 
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(CACEX, 1982) tornando a atividade uma realidade econômica. 
~ , 

O craveiro ocupando o terceiro lugar em produçao,e uma 

das plantas produtoras de flores de corte com grande importância eco 
,..

nomica. 

Seu cultivo tem sido melhorado e aperfeiçoado de tal 

forma que os atuais cultivares não se parecem em nada com os seus a� 

cestrais, avantajando-se na qualidade da flor, continuidade da flora 

da, produtividade, coloração e outros. 
, , 

Embora dificil o seu cultivo nos tropicos devido as 
,.. , 

suas exigencias climaticas, principalmente referentes a temperatura, 
, ,

o craveiro e cultivado em varias localidades situadas a grande alti
, 

tude como Garanhuns em Pernambuco, Teresopolis e Friburgo no Rio de 
, 

Janeiro, Domingos Martins no Espirita Santo e em grandes areas do Es 
, 

tado do Parana. 
, 

. 
,.. 

Mesmo sofrendo seria concorrencia de outros cultivas 
, 

florais introduzidos no pais a pouco tempo e que apresentaram grande 

expansão como o crisântemo e o gladiolo, o cultivo de craveiras em 

casas de vegetação com cobertura plástica permitiu uma evolução sig-
• 

, ~ 

nificativa da cultura. Areas anteriormente na□ adequadas a cultura 
, 

tem sido utilizadas com resultados satisfatorios. 
~ , 

No Estado de Sao Paulo, o craveiro e cultivado em 

maior escala nas regiões de altitude elevada e temperatura amena.são 
. , ~ 

os principais produtores, os municipios de Atibaia, Sao Bernardo do 
, , ~ 

Campo, !biuna, Cotia, Aruja, Itaquaquecetuba, Bom Jesus dos Perdoes, 
, , - - , 

Cabreuva, Guarulhos, Jaguariuna, Jundiai, Sao Paulo e Sao Jose dos 

Campos. 
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Em 1980 a produção de cravos atingiu aproximadamente 

48.800 dÚzias de flores. Durante o ano de 1981 foram comercializa 
,

das no CEAGESP-SP., 497.476 duzias de cravos, arrecadando-se um to 

tal de Cr$ 49.747.600,00 (CASTRO e TUCCI, 1983). O cravo é comercia 
,

· lizado durante o ano todo, permanecendo o mercado estavel. Existe

ainda uma tendência de elevação constante de preço/dÚzia.

Entretanto, apesar de no Brasil a produção e comercia 

lização de flores colhidas constantemente evoluir, grande parte do 

produto colhido se perde antes que o consumidor seja atingido devi 

do as deteriorações decorrentes do manuseio inadequado, as dificul 

dades de transporte e principalmente ao armazenamento ineficiente. 

Essas perdas que se refletem na elevação dos preços atingem cifras 

muitas vezes superiores a 40%. 

A adoção de medidas de controle de perdas 
.. , ~ 

possibili 

tando a industria de flores cortadas a utilizaçao de processos que 
, - , , 

impeçam a rapida deterioraçao do material colhido, e imprescindivel. 

Devido a lacuna existente e dadas as exigências cada vez maiores de 

subsidias que possibilitem a adequação do armazenamento prolongado 

de produtos florais, modernas técnicas de conservação e manutenção 
,

da qualidade devem ser desenvolvidas para as principais especies de 
,

flores de corte produzidas no pais. 

! . Apesar do uso de compostos qu1m1cos ser bem difundido 
, , - , 

nos paises do hemisferio norte, no Brasil na□ e pratica comum, emb� 
, 

ra'seja cada vez mais necessaria, principalmente naquilo em que se 

refere a manutenção da qualidade de flores cortadas destinadas a ex 

portação. 



4. 

Dada a inexistência de estudos que investiguem a Pº.ê. 

sibilidade e a adequação do àrmazenamento as principais esp�cies de 

flores de corte produzidas no pais e visto ser bastante subjetivo 

o sistema de estocagem empregado pelos produtores visa esta pesqui

sa, a determinação dos compostos quimicos eficientes para prolongar 
~ '

a durabilidade de cravos (Dianthus caryophyllus), em comparaçao a 

água destilada, objetivando a minimização de perdas decorrentes da 

deterioração de modo a maximizar a economicidade da produção, atra 
, - li , 

ves da manutençao da qualidade e equilibrio do mercado. Entre os 
, , . compostos quimicos utilizados incluem-se o sulfato de magnesio, o

, , , 

acido giberelico, o nitrato de potassio, a citocinina (5-benzil-ami 

nopurina), a sacarose, a 8-hidroxiquinolina, o thiabendazole,o tios 

sulfato de prata, o nitrato de prata e o cloreto de cobalto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Perdas vegetais. 

A adoção de modernas pr�ticas de cultivo tem contri 

buido grandemente para o aumento da produção de flores de corte. Es 
, 

se esforço, contudo, muitas vezes se torna inutil, pois, nem sempre 
~ , 

a totalidade da produça□ e absorvida pelo consumidor devido as peE_ 

das decorrentes da deterioração. STABV et alii (1975) registraram 
.---

perdas subst�nciais da indústria floral devido aos danos durante a 
, 

colheita, o transporte e o armazenamento, resultando em materia pri 
~ , 

ma na□ comerciavel. 

No Brasil, onde uma planejada infra-estrutura de pr� 

dução e comercializaç�o ainda· começa a ser implantada, a perda de 

produtos vegetais atingem cifras muitas vezes superiores a 40% res 
I A 

pondendo por elevados prejuizos. Conforme UEN□ (1976), a ocorrencia 
~ , 

de perdas ta□ expressivas pode ser atribuida a inadequada conduça□ 
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da cultura durante o desenvolvimento e colheita, a deterioração mi 

brobiana, as embalagens e transporte não apropriados, aos probelmas 

de armazenamento, as deficiências na infra-estrutura de c□merciali 

zação, a inexistência de um minimo de qualidade e a produção de cul 

tivares não aceitos pelo consumidor. 

As flores colhidas, sendo organismos vivos, estão su 
, , 

jeitas a todos os processos fisiol□gicos e patologicos associados a 

vida. Para LUTZ e HARDENBURG (1968), as flores deterioram-se de mo 

do semelhante as frutas e hortaliças, sendo as suas reservas armaze 

nadas compostas principalmente de carbohidratos gradativamente exa.!:!_ 
, - ~ , 

ridas atraves da respiraça□ normal pela conversa□ em dioxido de car 
, , " 

, 

bana e agua. Coma a longevidade e frequentemente determinada pela 

taxa de utilização dessas reservas suplementares, as flores morrem 

por sua exaustão. As flores tamb�m estão sujeitas a mol�stias de 

p6s-colheita que reduzem a sua conservação e comercialização. são 

aceitos ainda como agentes deteriorantes limitantes a durabilidade, 

a perda excessiva de umidade em locais de baixa umidade relativa, 

o que concorre para a obstrução dos tecidos condutores da planta,

a ocorrência de danificações devido ao manuseio inadequado e que PE. 

dem intensificar a respiração, as alterações bioquimicas como as mu 
- , , 

danças na caloraça□ das petalas e o acumulo de etileno que acelera 

a maturação e o envelhecimento. 

MITCHELL et .ê!ll ( 1972) atribuem a deterioração de 
, - ,

produtos recem-colhidos como o resultado de alteraç□es fisiologicas, 

perda de umidade, danos mecânicos aos tecidos e invasão de microor 

ganismos, processos estes, influenciados pela temperatura. 
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2.2. Fatores que afetam a qualidade. 

2.2.1. Condições de pr�-colheita 

, 

De um modo geral, tudo aquilo que e promovido pelo 
, ~ 

homem ou pela natureza durante o periodo de produçao, colheita e 

manuseio dos produtos florais, pode influenciar sua qualidade e con 

seqtlentemente sua aceitação pelo consumidor. BAUTISTA (1980) classi 
, , , - , 

fica os varias fatores pre-colheita em climaticos e na□ climaticos. 
, A I , ,-. 

Entre os fatores climaticos maior importancia e atribuida ao bino 
~ , , 

mio temperatura-luz, enquanto como fator na□ climatico e relaciona 
, 

da principalmente a variabilidade genetica. 

STABY _ê!. alii (1976) relatam que até 70% da qualidade 
, , , 

de muitos cultivas florais e pre-determinada no periodo anterior a 
, ~ 

colheita. Os fatores de pre-colheita que determinam a qualidade sao 

relacionados a produção, sendo classificados em inerentes ou gen�ti 

cos, ambientais e de manuseio. Os fatores inerentes relacionam-se a 
, , 

variabilidade genetica. Os fatores ambientais, constituidos princi 

palmente pela intensidade luminosa, temperatura e condições de umi 

dade, podem significativamente afetar a qualidade do produto. Final:_ 

mente os fatores de manuseio incluem a utilização de reguladores de 
~ , , 

.crescimento, adequaçao de tecnicas culturais a cada especie, aduba 

çÕes corretas e controle de pragas e mol�stias. 
, 

No tocante a variabilidade genetica, ZIESLIN et alii 

(1978) comprovaram a existência de considerável variação a resistên 

eia ao "bent neck" (tombamento do pescoço) em di'ferentes cultivares 
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de rosa. 
, , , 

Caracteristicas desejaveis ou indesejaveis podem ser 
, 

transmitidas geneticamente. Vries e colaboradores, citados por HALE 
, 

VV e MAVAK (1979), apontam a rosa "Soleil d' □r", selecionada no ini 
, 

cio do seculo e encontrada no "pedrigree" de muitas rosas amarelas, 
, 

como a responsavel pelo murchamento prematuro da maioria das rosas 

dessa coloração. 

Para HALEVV e MAVAK (1979), a condição ambiental mais 
, ~ 

importante durante o periodo de produçao que afeta o comportamento 
, 

pos-colbeita de flores parece ser a energia luminosa total. Experi 

mentas realizados por MAVAK e DILLEV (1976a) comprovaram que cravos 
, 

produzidos durante periodos de baixa intensidade luminosa senesce 

ram antes que aqueles produzidos sob alta intensidade. 

A ocorrência de temperaturas elevadas no periodo de 
, 

crescimento pode .reduzir a qualidade pos-colheita, visto implicar 

na diminuição do nivel de carbohidratos e afetar adversamente a lon 

gevidade floral. MOE (1975) demonstrou, contudo, que rosas desenvol 

vidas sob condições controladas, submetidas a variações de temper.ê_ 

tura de 27 a 12QC durante as três semanas antecedentes a colheita 

apresentaram uma redução na longevidade da flor cortada. Foi atri 
, , 

buido como efeito da temperatura, o aumento no nivel de compostos fe 
, , "' 

nolicos como o acido clorogenico, produzidos nas folhas a baixas 

temperaturas e �ue ocasionaram uma.redução na absorção de �gua. 
~ , , 

As condiçoes pre-colheita de luz e temperatura tambem 

afetam a pigmentação e a coloração das pétalas, parâmetros muitas 

vezes utilizados para avaliações da qualidade de flores cortadas. 
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HALEVY e MAYAK (1974a) demonstraram que �asas cultivar Golden Wave, 

desenvolvidas a temperatura inferior a 15QC, apresentaram matizes 

esverdeados devido a incompleta conversão de cloroplast□s a cromo 

plastos. 

PAUL et alii (1977) atribuem à estação do ano em que 
.--

se processa a colheita, uma açao particularmente importante na lon 

gevidade de flores cortadas. 

A utilização de práticas adequadas de cultivo e do 

uso de regulaqores de crescimento podem freq�entements melhorar a 

qualidade da flor produzida. Conforme STABY .tl alii (1976), quando 

aplicados antes da colheita os retardadores como o B-NINE, o Cyc� 

cel, o A-Rest e o Phosfon podem retardar a elongação da haste, pr� 

mover a sintese de pigmentos amarelos, intensificar a coloração da 
,

folhagem, reduzir os danos visiveis causados por poluentes do ar e 
,

regularem o periodo de florescimento e o tamanho da flor de certas 

, . espec1es.

A nutrição mineral, os substratos e a irrigaçao par.!:_ 

cem ser de pouca importância para a longevidade da maioria das flo 

res. Contudo, Kulwiek, citado por HALEVV e MAVAK (1979), verificou 
� , , 

que deficiencias de calei□, potassi□ e boro, diminuiram a longevid.ê_ 

de de cravos. Já em crisântemos, segundo WATERS (1967), o nitrogê 

nio aplicado na fase final do crescimento diminuiu a qualidade das 

flores. Para STABV .tl alii (1976), � adubação excessiva tamb�m pode

alterar a qualidade de muitas flores. 

A alta salinidade do solo reduziu consideravelmente a 

longevidade de crisântemos de acordo com RUTLAND (1972), quando as 
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saciada a irrigações não freq�entes, indicando que o principal efe.!_ 

to prejudicial não residiu na concentração salina, mas no "stress " 

hidrico. 
, 

Outro fator que afeta a qualidade pos-colheita e a 
~ , , 

longevidade sao as molestias fungicas, bacterianas e as pragas. De 

especial importância para HALEVY e MAVAK (1979) são as doenças vas 

culares que impedem o transporte da seiva e os organismos 

nantes que aceleram a produção do etileno. 

, , 

contami 

2.2.2. Estadia de desenvolvimento e epoca de colheita. 

Correlacionando a longevidade de algumas flóres cor 
, 

tadas com o seu nivel de carbohidratos, RDGERS (1973), deduziu que 
, 

possivelmente as flores cortadas durante o periodo vespertino se 
, 

riam mais duraveis que aquelas cortadas matutinamente, devido a fo 
, , , 

tossintese. Tambem para STABV et alii (l976), o horario em que as 
---

flores devem ser colhidas para maximizar a qualidade relaciona-se ao 
, , 

maximo nivel de carbohidratos existentes nas partes cortadas. Produ 
' , 

tos colhidos a tarde apresentam de um modo geral um maior nivel de 

carbohidratos armazenados devido a presença de fotossintetizados 

produzidos durante o dia. Embora aparentemente o periodo vespertino 

seja o ideal para a colheita, quando aspectos comerciais sao consi 
, , 

derados a atividade se torna impraticavel nesse período. 
, 

O estadia de desenvolvimento comercial de flores de 
, 

corte varia grandemente entre diferentes especies, sendo influenci.ê_ 

do por condições ambientais, estação do ano, distância do mercado 
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e preferência especifica do consumidor. Geralmente as flores sao 

cortadas antes do seu pleno desenvolvimento quando a total abertura 

e a manutenção da qualidade estão asseguradas. 

STABY et alii (1976) sugerem ser o ponto de colheita 

de um produto floral função de um grande nGmero de fatores, entre 
, 

os quais se incluem a maturidade, a hora da colheita, a epoca do 

ano, a distância do mercado, a exigência do consumidor e a deman 
, , 

da. A maturidade e definida como o estadia em que o produto floral 
, 

pode ser colhido, continuando se necessari□ o seu desenvolvimento 
, , 

ate que o maximo de qualidade seja atingido. Desse modo algumas es 
, , , 

pecies floriferas comerciais podem ser colhidas no estadia de bo 
~ , , 

ta□ e atreves de manuseio adequado alcançar um maximo de q'ualidade. 

A distância em que as flores tem que ser transport.ê_ 
~ , 

das para a comercializaçao pode afetar a epoca de colheita. Para o 

transporte em caixas a longas distâncias, as flores são li fre'3)-1ent.ê_ 

mente colhidas menos desenvolvidas. Uma das razões refere-se a que 
, 

muitas flores podem ser embaladas quando colhidas em estagio prec.2_ 

ce de desenvolvimento porque sao menores que aquelas colhidas mais 

tardamente. 

Conforme BARDEN e HANAN (1972) e MAXIE !:.! alii(1973), 

o corte de flores no estádio de botão deve ser preferido quando p□.ê_
, 

sivel, desde ser o manuseio facilitado e as flores menos 
~ , 

, 

suscepti

vel a condiç□es ambientais desfavoraveis como a alta temperatura e

alto teor de etileno. Entretanto, algumas flores não apresentam to
, 

tal abertura ou murcham precocemente quando cortadas nesse estagio.

A relação entre a maturidade floral e o ponto de co 
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lheita, com a subseq�ente manutenção da qualidade de flores foi ve 

rificada por KUC e WORKMAN (1964) com o intuito de se determinar a 

validade do uso da maturidade como critério de classificação para 

flores cortadas. Cravos e crisântemos colhidos em diferentes fases 
A , A 

da maturidade foram observados quanto ao peso da materia fresca, P.!:. 

so da matéria sêca e longevidade dos botões. A taxa de respiraça□ 

aumentou quando decresceu a maturidade da flor quando colhida. A ma 
, ,.,. , -

teria seca absoluta tambem aumentou com a evoluçao da maturidade,mas 
, , 

na□ proporcionalmente ao aumento no conteudo de agua. Flores total 

mente desenvolvidas apresentaram maior longevidade. 

2.2.3. Manuseio. 

Como as flores cortadas se constituem em produtos al 
, , 

tamente pereciveis, um manuseio rapido e cuidadoso deve ser observa 

do, objetivando a manutenção da qualidade. LUTZ e HARDENBURG (1968) 

sugerem uma refrigeração imediata ap;s a colheita para prevenir a 

perda de umidade, remover o calor e retardar a deterioração. Embora 

. 
,

. o armazenamento de flores seJa menos necessario que o de hDrtaliças

e frutas produzidas sazonalmente, existem ocasioes em que essa pr.ê._ 
, , , 

. tica se faz necessario, principalmente em periodos proximos a fe 

riados ou mesmo fins de semana. O armazenamento bem conduzido permi 

te a oferta de produtos de elevada qualidade e reduz os . ,: preJuizos 

causados por elementos incontroláveis como a luminosidade e a temp.!:_ 

ratura do campo. 
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2.2.4. Seleção e embalagens. 

De acqrdo com LUTZ e HARDENBURG (1968), inflorescên 
, 

cias danificadas ou com problemas fitossanitari□s devem ser descar 

tadas durante a seleção, pois, flores infectadas podem contaminar as 

demais. Somente flores com elevada qualidade merecem ser estocadas 

porque o armazenamento ideal não pode melhorar a qualidade inicial, 

mas apenas mantê-la. 

D embalamento deve preceder o armazenamento sendo as 

flores nesse processo amarradas firmemente, mas na□ de modo exces 

sivo, situação na qual os microorganismos tem o seu crescimento fa 
, 

vorecido e o resfriamento e retardado. Como regra geral, o tamanho 

do feixe é determinado pelos hábitos de consumo e na□ variam muito 

entre os diferentes mercados. Alguns outros fatores que determinam 

o tamanho do feixe são o custo final apresentado por certas 
, 

.espec2:_ 

es e sua inerente susceptibilidade as danificações mecânicas. A em 
, , 

balagem utilizada tambem varia com a especie sendo mais comum o uso 

de papel, papel impermeável ou polietileno. Tão logo selecionadas e 

embaladas, as flores devem retornar ao armazenamento, qualquer que 

seja o sistema adotado para esse fim. 

2.2.5. Condições de armazenamento. 

2.2.5.1. Temperatura, umidade relativa e luz. 

LUTZ e HARDENBURG (1968) afirmam ser a tem 
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peratura o principal fator que influencia a duraça□ do armazenamen 

to de flores colhidas condicionando a sua adequaça□, a manutenção 

da alta qualidade do produto. A utilização de baixas temperaturas 
,

e o melhor tratamento conhecido para retardar a deterioração e pr� 

longar a vida de flores cortadas. Para MITCHELL � alii (1972), as 
, , 

temperaturas favoraveis para o maxim□ crescimento de micro□rgani.ê_ 

mos freqBentemente coincidem com a temperatura existente no momento 

da colheita, razão pela qual sem um manuseio rápido e resfriamento 

os produtos vegetais podem se deteriorar rapidamente. O efeito ini 

bidor das baixas temperaturas sobre os microorganismos varia confo.E_ 

me o organismo envolvido. Processos de maturação e senescência tam 
, - -

bem sao retardados pela adoça□ de baixas temperaturas. STABY et 
,

alii (1976) recomendam o resfriamento imediato das flores ap□s a c□ 

lheita pois pequenos atrasos no processo podem reduzir substancial 

mente a qualidade final. A temperatura de armazenamento não deve va 

riar mais que lQC daquela recomendada a cada produto. Variações 

maiores podem aumentar a perda de agua, a respiraçao e a sensibili 

dade ao etileno, comprometendo a qualidade • 

Para BLEINROTH (1981), a umidade realtiva nas camaras 

de armazenamento estabelece a qualidade externa do produto e sua 
" , 

perda de peso, alem de estar estreitamente ligada ao aparecimento 

de deteriorações causadas por microorganismosº LUTZ e HARDENBURG 

(1968) recomendam a utilização de umidade relativa entre 90 e 95% 

nas câmaras de armazenamento mantidas a rraixa temperatura com o in 

tuit□ de minimizar a perda de umidade do produto. De um modo geral 
, A 

as petalas da maioria das flores se tornam indesejavelmente secas 
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quando uma umidade relativa inferior a 80% �mantida. A utilização 

de embalagens adequadas diminui a necessidade de se manter uma alta 

umidade relativa externa, visto serem criadas condições ideais de 

umidade no interior das embalagens. 

Para STABV ê!_ alii (1976), o armazenamento de todas 

as flores deve ser efetuado em locais onde a umidade relativa perm.ê.. 

neça elevada. Quando essa umidade for muito baixa recomenda-se a 

instalação de umidificadores nas salas de armazenamento. 

2.2.5.2. Circulação do ar. 

Uma das condições mais importantes a 
A ~ , 

serem 

consideradas nas camaras ou galpoes de armazenamento e o arejamento 

eficiente. As flores devem ser acondicionadas e dispostas de tal 

forma que o ar circule entre elas. Essa circulação deve ser de sua 

ve intensidade na□ atingindo diretamente as flores. 

LUTZ e HARDENBURG (1968) recomendam a utili 

zação de proteções plásticas para evitar danos nas flores. Nas câma 

ras de armazenamento deve ser providenciado ar forçado a baixa velo 
, ~ 

cidade. E ainda sugerida a utilizaçao de prateleiras compostas por 

chapas perfuradas. A inexistência de eficiente circulação pode acar 

retar a formação de massas quentes ou frias nos conjuntos de flores 

armazenadas. Uma circulação de ar eficiente permite a eliminação de 

gases volateis liberados pelas flores. 
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,

2.2.6. Pragas e molestias. 

, 

Um dos problemas mais comuns e mais serias que podem 

afetar a qualidade dos produtos florais refere-se a presença de fun 
,

gos, bacterias e insetos. 

Conforme STABY et alii (1976), o fungo mais comum 
, , 

de pos-colheita e o Botrytis .ê.E.E.·· Esse fungo pode crescer sob to 

do o �spectro de temperatura encontrado nas fases de produção e ma 

nuseio dos cultivas florais. Tamb�m muitas condições de armazenamen 

to e transporte onde altas umidades relativas são encontradas sa□ 

ideais para o seu crescimento. Tecidos danificados constituem um ex 

celente ambiente tanto para o seu desenvolvimento como o de outros 
' À 

fungos. Em cravos cultivados em estufas e armazenados a seco, o Bo 

trytis cinerea e o Heterosporium echinatum são especialmente prej.!:!_ 

diciais. 
, , 

As bacterias tem sido determinadas como as respons,ê_ 

veis pelas oclusÕes ocorrentes nas hastes das flores cortadas. LUTZ 

e HARDENBURG (1968) recomendam limpezas regulares com detergentes 

que contenham germicidas nas prateleiras, recipientes e câmaras de 

armazenamento, visando o controle dos microorganismos. A limpeza 

cuidadosa dos recipientes em intervalos freqnentes � importante P.ê. 

ra prevenir a contaminação de inflorescências. Limpezas regularesf!El 
,

dem evitar o aparecimento de bacterias que obstruem a porçao basal 
- , 

das hastes, impedindo a absorçao de agua e resultando em murchas 

prematuras. 

As pragas especialmente os afideos, �caros e gorg.!:!_ 
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lhos sao encontrados em flores cortadas. Não somente os danos oca 
, 

sionados pelos insetos, mas, tambem a sua presença comprometem a 
~ , 

qualidade e tornam a flor na□ comerciavel. Para STABY et alii(1976) 
, -

alem de lesoes, os insetos podem provocar o aumento na produção de 
, , 

etileno, causando serias problemas como a senescencia precoce, alem 

de facilitarem a penetração nos tecidos de outros pat�genos. 

2.2.7. Etileno e outros fitohormÔnios envolvidos na senes 

cencia floral. 

Embora componentes dos principais grupos de hormoni 

os vegetais se relacionem direta ou indiretamente a regulação da 

senescência, indubitavelmente o etileno assume uma maior importâ� 

eia. A presença de etileno mesmo em pequenas quantidades nas estu 

fas, armaz�ns ou durante o transporte pode afetar a manutenção da. 

qualidade das flores. 

Muitos dos principais efeitos do etileno ao material 

vegetal vivo foram resumidos por HASEK et alii (1969) e incluiram o 
~ ~ ,

aumento de brotaçoes ou a defoliaçao em rosas, o decrescimo da qu,ê_ 

lidade de flores cortadas, o enfezamento de floriferas envasadas e 
, ,

o secamento de sepalas de algumas especies ornamentais.
, , 

Um grande numero de flores e afetado pelo etileno 

respondendo atrav�s de sintomas tipicos. AKAMINE (1963) descreveu 
, ,

o esmaecimento e a murcha de sepalas de orquideas; NICH□LS (1968) o
,

"sleepiness" ou seja o enrolamento em petalas de cravo; ARDITTI et 
, , 

alii (1973), a sintese de antocianinas no labelo de orquideas e a 
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abscisão de flores e pétalas e KENDE e BAUMGARTNER (1974), o mur 

charnento e o enrolamento da corola de campainha (Ipomoea .§.PE_.). 

Por ser o etileno o principal fator que atua sobre a 
,..,. . , "

senescencia floral e de extrema importancia o conhecimento de suas 

fontes. ABELES � .ê.!!!. (1971) atribuiram ser 90% do etileno existen 
, 

te na atmosfera devido as descargas gasosas de veiculas automotores, 

isto dependendo da estação do ano e da existência de ventos. Adiei□ 

nalmente aos agentes poluentes e ao vazamento de gases outras fon 

tes de etileno tem sido destacadas. AKAMINE (1963) referiu-se as 

frutas em maturação como uma das principais fontes. HALL e FORSVTH 
, , 

(1957) verificaram que um grande numero de especies florais pr!:!_ 
,

duzem o gas, enquanto PHAN (1970) observou que as flores possuem a 

capacidade de metabolizar substratos at� a sua produção. 

Para DENNV e MILLER (1935), o etileno foi liberado 

como decorrência de danos fisicos ou mecânicos aos tecidos florais, 

enquanto BEN-VEHDSHUA � alii ( 1966) verificaram que a liberação 

ocorreu tanto por tecidos sadios como por tecidos infectados.Dimack 

e Baker, citados por HALEVY e MAYAK (1981) evidenciaram que as fo 

lhas e outros tecidos contaminados produziram etileno rapidamente , 

principalmente na presença de Botrytis .ê.EE· 

Embora em muitos estudos a liberação de etileno por 

tecidos vegetativos ou florais tenha sido determinada como um refle 

xo de alterações na sintese, JERIE et alii (1978) verificaram que 

ela pode também ser influenciada por alterações ocorrentes nos lo 

cais de produção e, BEVER (1978), por variações na taxa de metabo 

lismo do gas. 
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çao de etileno predispuseram as flores para a senescencia. 

20. 

Entre os eventos que induzem a ocorrencia da segunda 

fase da produção de etileno, HALL e FORSVTH (1967), BURG e DIJKMAN 

(1967) e NICH□LS (1977) relacionaram a polinização, NICHDLS (1968) 
~ , 

as exposiçoes dos tecidos vegetais ao etileno exogeno e MAVAK e 

DILLEV (1976b), as exposições ao �cido absclsico. Por outro lado, a 
,

segunda fase pode ser retardada pela presença de dioxido de carbo 

no, segundo SMITH e PARKER (1966), UDTA (1969) e MAVAK e DILLEV 

(1976b), por baixos niveis de oxigênio, conforme NICHOLS (1968) ou 
,

ainda pelo uso do armazenamento hipobarico, conforme MAVAK e DILLEV 

(1976b). 

A exposição de cravos ao etileno geralmente acelera 

o inicio da senBsc�ncia e o desenvolvimento dos sintomas t{picos de

envelhecimento. Conforme MAVAK e KOFRANEK (1976), cravos 

submetidos a tratamentos com doses crescentes de etileno 

cortados 

exibiram 
, ,

murcha irreversivel em curto periodo. Expondo cravos cortados ao 

etileno por algumas horas, MAYAK e DILLEV (1976a) observaram o enro 
,

lamento de petalas, embora as flores tenham se recuperado totalmen 

te quando ventiladas com ar isento de etileno. Prolongando-se o p� 
, - , , 

riodo de exposiçao ao gas para 9 horas foram observados sintomas se 

rios de murcha que se seguiram pelo colapso das flores. Com base 

nessas observações, os autores concluiram que o etileno acelera os 

processos que conduzem a senescênc�a com as flores possuindo um me 
~ , ' 

canismo de recuperaçao capaz de sustentar por curtos periodos a ex 
~ , 

posiçao ao gas. Adicionalmente, NOWAK e RUDNICKI (1979) salientaram 
~ , 

o fato de que exposiçoes temporarias de cravos cortados ao etileno,
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induziram a elevação autocatalitica durante a fase inicial de pr□d.!::!., 

ção do g�s, seguindo-se a essa elevação, a perda da turgidez das 
, ~ , 

petalas, a murcha, o esmaecimento da caloraça□ da flor e o decresci 

mo na longevidade. 

Embora em muitos casos os sintomas visuais induzi 
~ , 

dos pelo etileno ou por sua produçao autocatalitica pareçam ser com 

binadas, em algumas situações os eventos não ocorrem conjuntamente, 

pois, enquanto que exposições de cravos abertos ao etileno resulta 
, , 

ram tanto no enrolamento das petalas como no aumento da sintese do 

gás, NOWAK e RUDNICKI (1979) observaram que botões de cravo submeti 

dos ao mesmo tratamento não tiveram a produção de etileno estimada, 
~ , 

mas, sim, a elongaçao das petalas. 

Dados experimentais obtidos por MAYAK e DILLEY (1976 

a) mostram que algumas flores expostas ao etileno desenvolveram si.!:!_

tomas de envelhecimento, enquanto outras não foram afetadas, confi.E_ 

mam NICHOLS (1968) a observação de que existe uma variação na sensi 
~ , 

bilidade de diferentes flores de uma mesma populaça□ ao gas. 

Para NICHOLS (1979) o papel do etileno na senescen 

eia de cravos� evidente, sendo que outros compostos �teis para prS!_ 
, 

longar a longevidade dessas flores influenciam a sua sintese. Desse 
, , , 

modo e possivel reduzir-se bs danos fisiologicos causados pelo eti 

lena em flores cortadas pelo uso de compostos que bloqueiam sua 

sintese ou ação. Entre estes LIEBERMAN (1979) cita a rizobitoxina e 

alguns de seus análogos que inibem a sintese do etileno a partir da 

metionina, e BEYER (1976) refere-se ao ion prata. Outro composto 
, 

que pode ser citado como inibidor do etileno e o etanol.HEINS(l9SO) 
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a

-

relatou que a etanol presente em soluções de manutenção inibiu 

sintese da etileno e retardou a senescência de cravos, embora na□ 
, 

tenha sido eficiente quando o processo ja havia se iniciado. SUTTLE 

(1980) verificou que mu�tas poliaminas inibiram a produção do etile 
, 

no por petalas senescentes de trapoeraba (Tradescantia .::!E.E..). 

A inibição da produção de etileno sob condições anae 
, - ,... , 

robicas oµ de baixas concentraçoes de oxigenio tambem tem sido rela 

tada. YANG (1980) determinou que o oxigênio participa diretamente na 

conversão ,d□ ACC ao etileno. O di�xido de carbono, bastante difundi 
1 A N A 

da cama an�agonico a aç�□ do etileno retarda a senescencia de era 

vos e a aumento da produção do g�s em sua fase inicial, 

MAVAK e DILLEY (1976b). 

Para HALEVV e MAYAK (1981), esse efeito 
, , 

conforme 

antagônico 

de altos níveis de dioxido de carbono ao etileno, pode concorrer P,ê. 
, 

ra alguns dos beneficias da atmosfera modificada durante o armazena 

menta e o transporte. 

MATILE e WINKENBACK (1971) demonstraram que o etile 

no afetou a desintegração das membranas celulares, especialmente o 

tonoplasto.e, sendo a organização celular mantida por separação es 
, 

pacial dos rea�entes por membranas protoplasmaticas parcialmente 
, . 

, 

permeave1s, esses eventos conduziram a uma mistura incontrolavel do 
, , 

conteudo dos vacuolos com o citoplasma. PARA MAYAK � alii (1977a), 

o decllnio verificado na absorção d� �gua, anterior a visualização

de sintomas de murcha em flores cartadas é uma evidência 

que o etileno causa alterações na distribuição de �gua e 

indireta 

solutos 
, - - , 

dentro da celula. Essas alteraçoes sao explicadas devido a provavel 
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mudança na permeabilidade das membranas, o que causa, portanto, a 
·,, - A 

li 
, queda na pressa□ de turgescencia e consequentemente o declinio na 

absorção de água. Evidências diretas que confirmam a hip�tese foram 
, , 

obtidas pela analise do fluxo de ians nos tecidos quando foi demons 

trado que o etileno induz o aumento na permeabilidade do t□noplasto. 

Embora □ processo completo de senescência induzido 

pelo etileno possa ser baseado na regulação celular, dois outros fa 

tores, as condições ambientais e o estádio de desenvolvimento assu 

mem importante papel na sintese do etileno pelo material vegetal e 

nas respostas dos tecidos ao gas . 

FISCHER (1953) verificou que a evolução do etileno 
! . foi afetada pela temperatura, caindo a baixos n1ve1s sempre que a

mesma tenha sido inferior que 4,4QC. Para MAXIE et alii (1973)altas

temperaturas impostas ao material cortado resultaram em elevada sen

sibilidade dos tecidos vegetais ao etileno .
,

A idade tambem influencia a capacidade das 

produzirem etileno e serem danificadas por sua presença no 

flores 

ambien 

te. Experimentos realizados por BARDEN e HANAN (1972) demonstraram 

serem os botões de cravo menos sensíveis ao etileno que flores to 
N .. , 

talmente abertas. Botoes de cravo e flores expostas a varias concen 
N , 

traçoes de etileno por diversos periodos e diferentes temperaturas 

mostraram que a manutenção da qualidade foi diretamente relacionada 
, N 

a dosagem do gas, dependendo da temperatura. Os botoes foram relati 
o , 

vamente tolerantes a baixas dosagens do gas em baixas temperaturas 

particularmente, enquanto as flores abertas foram altamente susce.e.. 
,

tiveis. Elevando-se a temperatura de l,7QC para 21,lQC, o efeito do 
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etileno aumentou cerca de mil vezes em flores abertas. Nas 

çÕes do experimento embora o efeito preciso do etileno na 

condi 

senescen 

eia de cravos não tivesse sido bem definido, foi proposto sua possi 

vel atuação ou como uma enzima ou como modificando a estrutura fisi 

ca das membranas celulares. 

Para MAVAK e_KDFRANEK (1976) os sintomas de envelhe 

cimento decorrentes da exposição de cravos abertos ao etileno sao 

r , , 

irrevers1veis e conduzem ao fim da vida mesmo quando o gas e removi 

do. Os botões embora desenvolvam os mesmos sintomas de senescencia 

que flores totalmente abertas, rapidamente se recuperam e reassumem 

o curso normal de desenvolvimento se o etileno for retirado.

Outros fatores afetam ainda as respostas aci etileno. 

MAVAK e KOFRANEK (1976) demonstraram que o armazenamento seco aumen 

tou a sensibilidade das flores cortadas ao gas, o que se refletiu 

na redução da longevidade. Entretanto foi adicionalmente verifica 

do que o "stress" .hidrico imposto por irrigações insuficientes tor 
, , 

nou os cravos menos sensiveis ao gas. 

HALEVV (1976) e MAVAK et alii (1978) tratando cravos 
--

,... , , , 

e crisantemos com açucares e ions minerais, observaram um decresci 

mo na sensibilidade ao etileno decorrente da indução a adequação 
, 

osmotica provocada pelos produtos. HALEVV e MAVAK (1981)aceitam que 

durante o crescimento da flor uma adaptação osm�tica provavelmente 

ocorra, tornando a flor menos sensivel ao etileno. 

Al�m do etileno outros hormônios vegetais estão en 

volvidos na regulação da senesc�ncia de flores cortadas e suas 
~ , 

açoes parecem aterem-se ao principio da proporcionalidade. 



25. 

Um dos grupos de fitohormÔnios de grande importância 

abrange as citocininas que são descritas como retardadoras da senes 

cência foliar, inibidoras da degradação da clorofila e estabilizado 

ras da respiração e do metabolismo de proteinas. 
, 

MAYAK e HALEVY (1970) demonstraram que o nivel de ci 

tocininas em p�talas de rosa decresceu com o envelhecimento e va 

riou com o cultivar testado, sendo maior naqueles de vida longa. 
~ , 

Muitos efeitos sao atribuidos as citocininas no prS!_ 

longament□ da longevidade de flores colhidas. Desse modo, sob a 

ação fitohormcinal MACLEAN e DEDOLPH (1962) constataram a diminuição 

da taxa de transpiração, KENDE e BAUMGARTNER (1974) a manutenção da 

permeabilidade das membranas celulares, PAULIN e MULDWAY (1979) a 

diminuição da proteolise através da inibição da síntese de 

ses, além do aumento da transpiração e conseqÕentemente da 

prote� 

absor 

ção de água e NDWAK e RUDNICKI (1979) a aumento da translocação de 

produtos assimilados para as flores. 

EISINGER (1977) atribuiu o prolongamento da vida de 

cravos tratados com cinetina, como decorrência da reposição de cito 

cininas naturalmente existentes e oriundas da planta matriz. 

Os efeitos das citocininas são atribuidos a 

tração existente e ao período de tratamento. A provisão de 

concen 

otimas 

concentrações de citocininas pode reduzir a produção de etileno im 

pedindo respostas prejudiciais das flores ao gas, segundo EISINGER 

(1977). MAYAK et alii (1972) demonstraram que as rosas possuem um 
, , 

numero maximo de citocininas naturais durante a abertura floral, de 
, 

clinando o nivel com o envelhecimento. 
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Para LIVNE e VAADIA (1972) com a colheita a raiz fon 
, , te produtora de citocininas e perdida, reduzindo o seu nivel. Esse 

, , , 

declinio no nivel endogeno de citocininas funciona como um impulso 
, " , , 

para o inicio da senescencia atraves do estimulo ao aumento na pr!!_ 

dução de etileno. Em flores intactas idêntico fato ocorre j; que o 
,

nivel de citocininas declina durante o envelhecimento conforme 

MAYAK et alii (1972). 
--

O modo de ação das citocininas na retardação da se 
A ~ , 

nescencia na□ e bem definido. HALEVY e MAYAK (1981) relataram que 

as citocininas mostram certa atividade lipoxigenase em tecidos se 
- ,

nescentes, de modo a diminuir a peroxidaçao da membrana lipidica. 

O envelhecimento de auxinas e giberelinas nb contra 

le da senescência floral também não é claro. JEFFCOAT e HARRIS(l97� 

demonstraram a ação das giberelinas no crescimento de pétalas mas 

não na longevidade floràl. GARROD e HARRIS (1978) verificaram que 
,

as giberelinas aplicadas a petalas isoladas de cravo retardaram a 
" 

. senescencia. 

FRENKEL e DICK (1973) sugeriram que as auxinas podem 

atuar como um fator de resistência a senescência de flores cortadas. 

FRANKLIN e MORGAN (1978) sugeriram que a existência 

de pequenas quantidades de auxinas coincidem com um aumento na pr!!_ 

dução de etileno. Por outro lado, aplicações de doses elevadas de 
- ,

·auxinas na□ degradaveis como o 2,4-D podem atuar no retardamento da 
A , , 

senescencia, mesmo quando a auxina endogena e degradada, 

SACALIS e NICHOLS (1979).

segundo

Os mecanismos de atuação das auxinas são explicados 
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por Arditti citado por HALEVV e MAVAK (1981) que atribue ao hormÔ 

nio a possibilidade de retardar a senescência pela indução da sinte 

se de.peroxidases, prevenindo portanto a acumulação de peroxidases 

livres associadas ao envelhecimento. 
, , , , 

Ao acido abscisico e atribuido o importante papel de 

regular o processo de senescência. MAVAK e HALEVV (1972) verifica 
A - , I I , 

ram a ocorrencia de uma elevaçao no nivel endogeno de acido absci 

sico durante o envelhecimento normal de flores cortadas. Em virtude 
- , , , 

do etileno promover a elevaçao do nivel de acido abscisico, foi re 

lacionada a ação desses hormônios na promoção da senescência prec� 

ce. 

Por outro lado, DILLEV e CARPENTER (1975) cbncluiram 
, , ~ 

que o acido abscisico causa um aumento precoce na produçao de etil.§_ 
, , , 

no. Tambem MAVAK e DILLEV (1976b) concluiram que o acido abscisico 

acelerou a senescência de cravos atuando na elevação da produção de 

etileno. Entretanto, PALILIN e MULDWAV (1979) afirmaram que embora 
I I A 

o acido abscisico acelere o processo da senescencia, ele inibe a 

produção de etileno. 
~ , .Outra teoria para explicar as açoes do acido 

,

absci 

sico foi formulada por HALEVV !:.! alii (1974) que relacionaram o fi 

tohormÔnio ao fechamento de estômatos, reduzindo a perda de água e 

portanto retardando a senescência. 

Um hormônio vegetal pode ainda afetar a açao ou o 
,

nivel de outro, de modo a atuar mais intensamente no balanço hormo 

nal. Evidências para essa interação tem sido obtidas em estudos com 
, , 

cravos. Desse modo, conforme MAVAK e DILLEV (1976b) o acido abscisi 
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co induziu um aumento precoce na produção de etileno em carvos cor 
, , , , 

tados. O acido abscisico tambem pode estar envolvido nos estagias 

finais da senescência. Sob a sua ação a permeabilidade do tonopla,ê_ 

to aumenta, segundo HANSON e KENDE (1975) e ocorre certa desorgani 

zação celular acompanhada pela redução de água conforme MAVAK et 
- , , , 

alii (l977c). A elevaçao no nivel de acido abscisico em resposta ao 

etileno, conforme observações de MAVAK e HALEVV (1972) pode ser in 
,

terpretada como um resultado secundaria, via um efeito na perrneabi 
,

lidade da membrana e "stress" de agua imposto pelo etileno. 

As modificações nas membranas celulares possivelme,!2_ 

te são controladas pela intersção entre as citocininas e o 
,

acido 
,

abscisico. Conforme HALEVV e MAYAK (1974b) a cinetina retarda a

murcha de rosas através da manutenção da integridade celular,enqua,!2_ 
, , ~ 

to o etileno estimula o acido abscisico que atua na modificaçao das 

membranas. Desse modo se a integridade da membrana for mantida, o 
, , , , 

desenvolvimento do "stress" de agua sera retardado e o acido absci 
,

sico mantido a nivel baixo. 

2.3. Relações hidricas. 

A agua se constitui na necessidade primordial das 
, , , 

. flores colhidas. Um alto nivel de turgidez e necessar10 para o de 

senvolvimento dos botões florais até que a completa maturação seja 
, , , 

atingida. E tambem necessario para a continuidade da atividade meta 

bolica normal da flor colhida. A turgidez nas plantas intactas e 
,

flores colhidas e dependente de um balanço entre a perda ou a utili 
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zaçao e o fornecimento de agua. A murcha e a falha na abertura to 

tal são as principais razões para o t�rmin□ da vida Gtil de flores 

colhidas� 

Podem ser distinguidos como componentes do balanço 

hidrico a absorção, o transporte, a perda de água e a capacidade drn 

tecidos florais em retê-la, processos fisiolÓgicos interrelaciona 

dos. O potenc�al hidrico de flores colhidas declina com o tempo, as 

sim como a absorção, a condutividade na haste floral e a perda de 

agua. 

Segundo ROGERS (1973) a turgidez da flor e o resulta 

11 ·1'b . t b d d , O h d "do do equi i rio en re a a sarça□ e a per a e agua. gan o e P!:., 

so da matéria fresca da flor somente ocorre quando a absorção de 

água for maior que a taxa de transpiração. Entretanto nem sempre a 
, 

flor atinge o mais elevado nivel de turgidez do conjunto floral,d!:. 
, , 

pendendo de sua capacidade em reter a agua que absorve. Apos o cor 
I , 

te da fiar e sua colocação em agua, inicialmente ocorre um aumento 
" , ~ 

no peso da materia fresca que posteriormente declina. A absorçao P-

, 
a perda de agua pode variar ciclicamente mas apresenta sobretudo um 

, 
direcionamento ao declinio conforme MAVAK et alii (1974). 

A absorção de água tem sido borrelacionada por CAR 

PENTER e RASMUSSEN (1973) com a atividade dos estômatos foliares e 
~ , ~ 

em menor extensa□ ao proprio bota□ floral. 
, 

A condutividade da agua nas hastes florais intactas 

na□ se altera com a idade da planta mas em hastes florais. cortadas 

mantidas em água, declina com o tempo. DURKIN e·KuC (1966) verifica 

ram que em flores cortadas mantidas em agua ocorreu um gradual de 
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clÍnio na condutividade, mas quando as flores não foram destacadas, 

continuando o seu desenvolvimento e senescendo no campo, a taxa de 
,

condutividade permaneceu constante. Tambem segundo MAVAK et alii 

(1974) o potencial hidrico de rosas intatas permaneceu constante du 
, . rante todos os estadias de desenvolvimento e envelhecimento. Em flo 

res colhidas entretanto, esse potencial declinou rapidamente com o 

envelhecimento dos tecidos, reflexo de um aumento no déficit de água. 

Nenhum fator adicional causou esse déficit que dependeu apenas do ba 

lanço entre a absorção, a perda e a condutividade da água na flor. 

Tanto a absorção como a perda de água declinaram com o tempo, embora 

a queda na absorção tenha sido maior que a observada na transpira

ção. Além disso, a absorção continuou a declinar mesmo ap;s a estabi 
- , , , 

lizaçao da perda de agua, causando o aumento no deficit hidrico. Es-

se fato explicou a acentuada diminuição no potencial hidrico de flo

res cortadas. 
, , 

Para HALEVV (1976) a declinio na condutividade e uma 

das principais razões que prejudicam o balanço hidric□ e, embora a 
- , 

causa desse fenômeno na□ seja bem conhecida, e atribuido grande c□.!l 

tribuição a ocorrência de contaminações bacterianas. ROGERS (1973) 

atribuiu o declinio na condutividade de água como um reflexo do bl□ 

queio vascular. O bloqueio da haste e a capacidade reduzida de 
, 

transporte de agua foi relacionada a presença de microorganismos e□ 

mo bactérias, leveduras e fungos nas soluções de manutenção por 

FORD et alii (1961). Esse efeito pode ser tanto o resultado direto 

da ação do bloqueio fisico exercido por 
,

massas de celulas microbia-

nas acumuladas ao redor da base da haste floral com□ o resultado 
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indireto da deposição de substâncias liberadas na água por microor 

ganismos. Para LAURIE (1936) em cravos "Red Sim" onde o crescimento 
, 

de microorganismos apresentou-se elevado, o fluxo de agua atraves 
, , 

da haste foi pequeno e o climaterico respiratorio ocorreu mais cedo, 

enquanto nas flores tratadas quando os microorganismos foram elimi 

nadas ou controlados, as hastes florais mantiveram elevada taxa de 
,

transporte de agua e durabilidade prolongada. 

LARSEN e CROMARTY (1967) e MAR□USKI (1969) demonstr.ê. 

ram que a água esterilizada e o uso de germicidas em soluções de m.ê. 

nutenção controlar.am o crescimento de microorganismos e reduziram 
A , 

parcialmente a resistencia ao fluxo de agua. ACCATTI � alii (1981) 
, ,

demonstraram que os metabolitos produzidos por certas bacterias re 
,

ziram a longevidade e a condutividade da agua em cravos. 

A diminuição na condutividade da água em relação ao 
~ , 

bloqueio da haste na□ e contudo, totalmente dependente da popul.ê_ 

ção microbiana. As bact�rias, direta .□u indiretamente embora se 
, ~ 

constttuam em uma das principais causas do bloqueio hidrico na□ P.E. 
, 

dem ser genericamente responsabilizadas pela ocorrencia. Confirma 
,.. , , 

çao para a existencia de outros fatores alem de bacterias reduzin 
, , 

do a condutividade de agua nas hastes florais e fornecida por 
, 

MARDUSKI (1972) que observou o fato tambem em tecidos esterilizados. 

Uma obstrução fisio!Ógica que ocorre mesmo sob condi 

çÕes assépticas tem também sido relatada como causa da obstrução da 

haste. DURKIN e KUC (1966) demonstraram que tal bloqueio, resultan 

te de processos oxidativos induzidos por danos da colheita, ocorre 
, 

.proximo as extremidades cortadas em hastes de rosas e progri de gr.ê_ 
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~

dualmente para outras regioes. 

RASMUSSEN e CARPENTER (1974) sugeriram serem as oclu 
-

soes compostas de produtos provenientes da ruptura das paredes celu 

lares, suposição confirmada por MAVAK ':.!_ alii (1974) que 
, , 

verifica 

ram um aumento na atividade da celula paralelo ao declinio na condu 
.

, , -

tividade da agua em rosas, alem de que a adiçao de celulases ao 

meio concorreu para a diminuição da absorção de água. 

LINEBERGER e STEPONKUS (1976) demonstraram a existên 

eia de dois tipos de oclusÕes vasculares em hastes de rosas. A oclu 
~

sao microbiana foi localizada na base da haste cortada, enquanto d.!:_ 
,

posições gomosas foram invariavelmente encontradas acima do 

das soluções de manutenção. 

nível 

,

Parte do bloqueio fisiologico das hastes pode ser 
.
, - , 

mediado por enzimas, Ja que ocorre mesmo sob condiçoes assepticas. 
, 

Para ROGERS (1973) as celulas danificadas nas extremidades cortadas 

das hastes de rosa liberam taninos e peroxidases, seguindo-se uma 

acumulação de materiais viscosos que recobrem externamente os fei 
, , 

xes vasculares na superficie cortada. Se esse bloqueio fisiologico 
- , , 

da haste for devido a açao enzimatica podera ser reduzido ou impedi 
~ ,

do por inibidores de enzimas ou por condiçoes desfavoraveis a sua 
, 

atividade. Exemplo da acertiva e dado por MAR□USKI (1971) quando 

afirma que o pH ácido das soluções conservantes resulta em um aumen 

to da durabilidade de flores cortadas. Esse efeito do pH foi expli

cada por ROGERS (1973) que acentuou que uma condição fortemente áci 
~ ,

da pode inibir a açao de enzimas endogenas essenciais para o blo 

queio das hastes ou impedir o desenvolvimento de microorganismos em 
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situações onde a flora microbiana não tenha sido excluida. 

Outra fonte de obstruções pode ser a presença de ma 
, 

cromoleculas envolvidas em algumas molestias que provocam a murcha. 

De acordo com MAVAK et alii (1977b) compostos similares as dextri 

nas que podem ser lixiviados das hastes e flores cortadas submersas 
, , 

. em agua ou parte dos metabol1tos bacterianos podem induzir a murcha 

em muitas flores. 

Numerosos estudos tem sido conduzidos para elucidar 
, , 

os fatores que afetam o deficit hidrico em flores colhidas. Se a 

flor removida da planta num estado de "stress" de umidade, a coluna 

de água presente sob tensão no sistema vascular pode retirar as bo 

lhas de ar que se alojam contra as paredes do xilema e que impedem 
, 

o fluxo de agua provocando a murcha.

De acordo com CRAFTS (1968) a disrupçso da coluna de 
, 

agua nos vasos das hastes florais devido e embolia pelo ar, tem 

sido considerada como um dos principais fatores que causam o deficit 

de agua. 

O ar penetra na base das hastes cortadas durante o 

transporte ou o armazenamento, sendo bastante prejudicial para a 

rehidratação das flores. DURKIN (1979) demonstrou que a remoção de 
, , ~ 

ar com agua e vacuo aumentou o fluxo em secçoes de hastes de rosas. 

A eliminação de bolhas de ar foi a base dos benefici 
, 

os advindos do corte consecutivo das hastes florais sob a agua e do 

uso de água quente para a rehidratação de flores que foram mantidas 

por longos periodos em arma�snamento sêco, embaladas e sob 

temperaturas conforme LAURIE (1936). 

baixas 
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, , 

Sumarizando os resultados obtidos com varias especi 
, 

es, ZIESLIN _!:.! alii (1978) concluiram que varias fatores podem es 
, , 

tar envolvidos no desenvolvimento do deficit de agua em rosas. Um 

deles e talvez o principal relacionou-se a taxa de transpiraçã□ 7 
PE!, 

- , 

is a reduçao na area foliar diminuiu o tombamento da flor em alguns 
, 

cultivares. Outro fator que pode ser o responsavel pelo tombamento 

refere-se a taxa de absorção haja· visto que flores que tenderam a 

murchar precocemente apresentaram uma menor taxa inicial de absor 

ção de água. O terceiro fator que esteve envolvido na ocorrência de 
, , , 

um deficit hidrico foi a capacidade competitiva pela agua apresent� 

da pelos diferentes constituintes das flores cortadas. 
, 

As flores cortadas perdem agua em todos os tecidos 

dependendo do ambiente e de fatores internos. MAYAK � alii (1974) 
, , 

demonstraram que em rosas, apos o corte, a perda de agua decresceu 

drasticamente devido ao fechamento dos estômatos, equilibrando- se 

com a absorção decorrido algum tempo e finalmente sofrendo uma rápi 

da elevação com a murcha. 

Dois compostos amplamente utilizados, a 8-hidroxiqui 

nolina e a sacarose, são importantes para □ aumento no nivel de re 

tenção de umidade nas flores cortadas por afetarem a abertura esta 

matal. Rosas mantidas em soluções contendo citrato de 8- hidroxiqui 

nolina apresentaram um fechamento estomatal parcial durante as duas 
-

horas iniciais do tratamento E embora na□ ocorressem diferenças 

significativas na quantidade total de solução absorvida por haste, 
I A I houve um acrescimo maior no peso da materia fresca dessas flores,que 

, 

aquele encontrado no controle mantido em agua conforme MAROUSKI 
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, , 

(1969). Esses resultados bem demonstraram os beneficias de niveis 

mais baixos de transpiração. 
, , 

A perda de agua depende em grande parte, do deficit 

de pressão (DVP) que� função da temperatura e do conteúdo de �gua. 

HALEVY e MAYAK (1981) citaram que a um DVP a 16.000 mm de 
, . mercur1□ 

a transpiração de rosas e de cravos foi 9 a 12 gramas e de 6 a 7gr,ê_ 
, 

mas/24 horas/flor respectivamente, enquanto que a 6.700 mm de mercu 

rio a perda foi de 4 a 6 e 3 a 4 gramas/24 horas/flor respectivame!:!_ 

te. 
, 

Para K0FRANEK e HALEVY (1972) a luz tambem promove 
, A 

a perda de agua provavelmente por causar a abertura dos estomatos.A 
~ , 

taxa de absorçao de agua por rosas "F□rever Yours" foi medida em 
, , 

luz continua e escuro por CARPENTER e RASMUSSEN (1973). A maxima 

absorção foi encontrada na presença de luz, 24 a 48 horas ap;s o 

corte, seguindo-se um gradual declinio enquanto que a menor taxa 

foi verificada no escuro e manteve-se durante as 120 horas do teste. 
, ~ 

Esse efeito da luz sugeriu uma possível relaça□ en 

tre a taxa de absorção e a de transpiração. 
~ 

De acordo com CARPENTER e RASMUSSEN (1974) a remoça□ 

das folhas reduziu a perda de água cerca de 70% em rosas e apenas 

60% em cravos devido aparentemente as folhas de rosas 
, A 

possuirem 

um numero relativamente grande de estomatos funcionais.Induzindo-se 
, , 

o fechamento estomatal com acido abscisico segundo K0HL e RUNDLE 
, 

(1972) e HALEVY et alii (1974)0 balanço de agua foi favorecido e a 

murcha retardada em rosas. 

Toda vez que a transpiração excede a absorção, um 
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, , , 

deficit de agua se desenvolve e a murcha ocorre. Esse deficit pode 

se refletir na correspondente redução do potencial hidrico dos teci 

dos vegetaisQ Em rosas intactas MAYAK et alii (1974) verificaram que 
, " , 

o potencial hidrico permaneceu constante desde a antese ate a senes

cência. VAN MEETEREN (1979b) determinou contudo um leve declinio no 
, , , 

potencial hidrico nesse mesmo periodo em gerberas. Em flores manti 

das em água foi notada a existência de um potencial constante ou 
,

de um gradual declinio durante o primeiro dia. 
- , , 

A principal razao para o deficit e aparentemente a r,ê_ 
-

sistência ao fluxo de água que se desenvolve na haste. A prevençao 

do aumento dessa resistência resultou segundo VAN MEETEREN (1978b)na 
- , , 

inal teraça□ do potencial hidrico de gerberas. Entretanto me·smo qua� 
, , , 

do o potencial hidrico permaneceu constante, o seu conteudo nas pet� 
,

las e a turgidez de gerberas declinou com o tempo, indicando mudan 

ças na fisiologia celular associadas a senescência. 

A capacidade de manutenção da água pelas flores corta 

das modificou-se com a idade conforme VAN MEETEREN (1978b, 1979b).As 

propriedades das membranas alteraram-se sendo essas trocas associa 

das a perda da semi permeabilidade. A lixiviação de ians e a perda 
, , -

de agua aumentou, concluind□-•se o processo com a dessecaçao dos teci 

dos. 
, , 

Fatores que mantem a integridade da membrana tambem 

mantém a integridade celular e retardam a lixiviação. ACOCK e NI 

CHOLS (1979) sugeriram que a capacidade dos açucares em retardar 
"

a senescencia de cravos relacionou-se a possibilidade de ser mantido 

o metabolismo celular e a integridade da membrana.
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Outro importante fator nas relações hidricas refe 
- , , 

re-se a concentraçe□ de compostos □sm□ticos das celulas. MAVAK et 
, - , 

alii (1978) observaram um gradual declini□ na concentraçao osmotica 
A , , , 

com a senescencia em cravos. Ja em gerberas o potencial osmotico ª.!:!. 
li . mentou inicialmente para sub�equentemente diminuir de acordo com 

VAN MEETEREN (1979b). 
, 

Entre os compostos que favorecem o balanço hidrico 
,

HALEVV (1976) destaca os açucares, e MAVAK et alii (1978) e VAN 
--

! MEETEREN (1980) e VENKATARAVAPPA §.!_ alii (1980) os ians minerais. 

VAN MEETEREN (1980, 19B1) enfatizou a importância do 
- ,

potencial de pressa□ para a longevidade floral, concluindo que as 

alterações nesse potencial em células de gérberas induziram a um au 
- ,

menta na permeabilidade da membrana e na lixiviaça□ de ians. D au 
,

menta na longevidade de cravos desenvolvidos sob ''stress" de agua 
, , . foi atribuido a capacidade dos compostos osmot1cos em aumentar o P.!:!., 

- , ,

tencial de pressa□ e diminuir o conteudo de agua. Os efeitos combi 
, . nadas das mudanças de permeabilidade da membrana e potencial □smot1 

co referiram-se a uma redução na capacidade das células em reterem 
, I I - A 

a agua. Nesse estagio, o declinio na pressa□ de turgescencia resul 
,

tou em murcha irreversivel. 
- , -

As relaçoes hidricas sao ainda afetadas pelos fito 
,., , , 

hormonios. Tanto as citocininas como o acido abscisico melhoram o 
,

balanço de agua em flores cortadas._Segundo PAULIN e MULDWAY (1979) 

resultados com cravos mostraram uma ação importante das 

nas,- que contribuiram para as flores resistirem aos efeitos 

citocini 

prej.!:!_ 
, , 

. diciais do "stress" de agua. Conforme MAVAK � alii (1977c) um rap!_ 
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, , 

do decrescimo na absorçao de agua foi observado quando cravos foram 
, ~ , 

�expostos ao etileno. Esse declinio na absorçao da agua causado pelo 

etileno ocorreu antes do aparecimento dos sintomas visuais da mur 

cha. 

2.4. Parâmetros para avaliações da manutenção da qualidade de 

flores colhidas. 

Conforme HALEVV e MAVAK (1979), longevidade,durabilidade,vi 

da de prateleira, vida de vaso, vida decorativa, manutenção da qu.ê. 

!idade, prolongamento da vida e qualidade fi�al são sinônimos comu

mente empregados na avaliação da qualidade p�s-colheita de flores. 

Os dados obtidos nessas avaliações são normalmente apresentados em 
- , 

dias e tanta as condiçoes ambientais como os criterios utilizados 
~ ~ 

para se medir a longevidade de flores colhidas, na□ sao bem defini 

dos nem claramente indicados em muitos estudos, impedindo a comp.ê_ 

ração de resultados obtidos por diferentes pesquisadores e 

por um Único pesquisador em ocasiões diversas. 
, 

mesmo 

E conhecido que a temperatura, a umidade relativa, a inten 

sidade luminosa, a velocidade do ar e a concentração de etileno afe 

tam a longevidade. Desse modo pesquisadores como BARDEN e HANAN 

(1972), MAXIE et alii ( 1973), DILLEV e CARPENTER (1975) e BAKER et 

alii (1977) determinaram como condições ideais para se avaliar a 

longevidade, a manutenção da temperatura entre 20 e 23QC, umidade 
, , 

relativa entre 40 e 80%, o uso de luz continua ou minimo de doze ho 

ras diárias proveniente de lâmpada fria fluorescente, intensidaCElu 
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, 

min□sa entre 1.000 e 2.500 lux, trocas de ar continuas a baixa velo 

cidade e uso de filtros absorvedores de etileno nas salas de manuten 

çao. 

Também a comp□siçao das soluções de manutenção e a 
,

de da agua afetam diretamente a longevidade. De acordo com 

qualid.ê_ 

WATERS 

(1968), a padronização das condições para as medidas de longevidade 
,

deve ser adotada, utilizando-se agua deionizada e recipientes limpos 
, ,

e desinfetados. A agua deionizada e recomendada em virtude de muitos 
,

pesquisadores se utilizarem da agua de torneira que invariavelmente 
~ , 

apresenta diferente composiçao conforme a localidade onde e obtida. 

Outro ponto não definido se relaciona a avaliação do ! periE!_ 

do de vida da flor colhida. BARDEN e HANAN (1972) iniciaram as medi 

çÕes quando as flores foram colocadas em soluções preservativas ou 
, , -

em agua. MAYAK e HALEVV (1974) sugerem como o inicio das mediçoes, o 

momento do carte das flores e outros pesquisadores não fazem referên 
, 

cias a esse respeito. O momento do termino da vida varia desde a pri 

meiro sinal de murcha, parâmetro que foi utilizado por BARDEN e 

HANAN (1972), MAVAK e DILLEV (1976a), HALEVV e KOFRANEK (1977), PAUL 

et alii (1977), HALEVV et alii (1978b)'e REID et alii (1980b), 
-- -- --

a morte de todas as flores conforme SALINGER (1975). Em muitos 
, , -

dos nenhum criterio objetivo e utilizado para essa avaliaçao. 

, 

ate 

estu 

, 

HALEVV e MAVAK (1979) recomendam que criterios para definir 
,

o termino da vida de flores cortadas devem ser determinados para 
, . , 

cada especie ou cultivar. Alguns criterios mais objetivos tem sido 

elaborados. Desse modo, procurando avaliar a manutenção da qualidade 
, , , 

de cravos atraves de uma escala numerica arbitraria, na qual a cada 
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condição da flor cortada � atribuida uma nota,UDTA e GARAZSI (1967) 

desenvolveram o seguinte padrão: 

5 - Aspecto da flor colhida equivalente ao de flores 

colhidas. 

4 - Boa qualidade, mas leve deterioração. 

3 - Qualidade moderada, mas considerável deterioração. 
,

recem 

2 - Pouca possibilidade de vida e inicio de enrolamento das 
, 

petalas. 

1 - Sem valor decorativo, completamente enrolada ou morta. 

Posteriormente BAKER et alii (1977) procuraram aperfeiçoar 
---

o processo, avaliando cravos cortados conforme a seguinte escala de

notas: 

O - Boa qualidade. 

1 - Leve deterioração. 
.. ,

2 - Deterioraçao media. 

3 - Baixa qualidade. Evidência de murcha moderada. 

4 - P�ssima qualidade. Murcha severa ou deterioração. 

Outros crit�rios tem sido utilizados para a avaliação qual.!_ 

tativa de flores colhidas sendo os principais aqueles referentes as 
, , 

medidas de tamanho e forma da flor apos o periodo de armazenamento 

descrito por KOFRANEK e HALEVV (1972), HALEVV e MAVAK ( 1974 a,b ), 

GLADDN e STABV (1976), o desenvolvimento de flores relatado por 

LARSEN e SCHOLES (1966), MAVAK et alii (1973) e HALEVV e MAVAK(l974 

a, b), o desenvolvimento de inflorescências laterais 

por HALEVV e MAVAK (1974 a,b), as alterações no pêso da 

desenvolvido 
, . mater1a

fresca avaliada par MARDUSKI (1973) e GLADON e STABV (1976), a tur 
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gidez das flores conforme HALEVY e MAYAK (1974a) e FARNHAM et al1i 

(1979), as medidas objetivas de mudanças de coloração das p�talas S.ê,_ 

gundo MAXIE � alii (1973), PARUPS e CHAN (1973) e MAVAK e 

(1976 a), a estabilidade ou alongamento da haste floral de 

DILLEV 

acordo 

com EINERT (1971) e ZIESLIN et alii (1978), o amarelecimento da fo 
---

lhagem e das hastes avaliado em pesquisas de WATERS (1968) e FARNHAM 
, 

� alii (1979), o escurecimento das petalas conforme BARDEN e HANAN 

(1972), GLADON e STABV (1976), FARNHAM et alii (1979) e REID � alii 

(1980 b) e a ocorr�ncia de fen�menos especiais como o "bent neck" ou 

seja o tombamento do pescoço em rosas (Rosa hybryda) segundo FARNHAM 

�t alii (1979) e VENKATARAVAPPA et alii (1980). 

2.5. Soluções quimices para a manutenção da qualidade de 

colhidas. 

flores 

O uso de soluções preservativas para manter a qualidade e 

prolongar a vida de flores colhidas tem evoluido acentuadamente nos 
, . 

, , 

ultimas anos, sendo pratica corrente nos paises em que a floricultu 
. 

ra representa importante fonte de geração de recursos. Essas solu 

çÕes são constituidas principalmente por açúcares e germicidas com a 

inclusão de outros ingredientes algumas vezes. 

Quatro tipos de soluções são normalmente utilizadas podendo, 

de acordo com o objetivo de uso serem classificadas em soluções de 

condicionamento, soluções de "pulsing", soluções de indução� abertu 

ra floral e soluções de manutenção. 



2.5.1. Soluções de condicionamento. 

O principal objetivo da solução de condicionamento 

a restauração da turgidez das flores colhidas pela saturação 
, , 

42. 

,

com 

agua e excepcionalmente outros ingredientes apos a colheita, manu 

seio, transporte ou armazenamento. 
e -

Fatores como per1odo em que as flores sao mantidas em 

soluções de condicionamento, ingredientes utilizados, qualidade das 
, A 

flores e epoca de colheita, interferem com a eficiencia do tratamen 

to. 

O condicionamento deve ser feito preferencialmente can 
,

agua limpa e algum germicida, embor� alguns pesquisadores recomendam 

a adição de sacarose em baixas concentrações. PAUL� alii(l977) uti 
,

lizaram a agua destilada e a sacarose para o condicionamento de flo 

res colhidas visando o aumento de reservas de carbohidratos. FARNHAM 

..!:! alii (1979) utilizaram como solução-de condicionamento para 

transporte de rosas e de cravos a longas distâncias, 300 ppm de 
,

do citrico e 0,5% de sacarose obtendo excelentes resultados • 
• 

2.5.2. Soluções de "pulsing" 

o 

, . 
ac1 

A solução de "pulsing" � considerada como um tratamen 
, , 

to rapido de pre-transporte ou armazenamento que afeta a fase final 
I A 

da vida de flores, a prolongando mesmo apos a transferencia para a 
, - - , 

agua ou soluçoes de manutençao. O tratamento de "pulsd.ng" e um pr□c.ê_ 

dimento que satura os tecidos florais uttlizando-se para esse fim, 
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, ! . - , 

açucares ou outros compostos qu1m1cos. Formulaçoes especificas de 

"pulsing" tem sido desenvolvidas para as diferentes espécies florais 

e algumas vezes para diferentes variedades conforme HALEVV et alii 

(1978 b). O principal constituinte das soluções de "pulsing" é a sa 

carose em altas concentrações que variam de 2 a 20% ou mais. Outros 
, -

compostos quimicos sao muitas vezes utilizados com sucesso depende!:!_ 
, . do da espec1e a ser conservada. 

Além das condições de luz e de temperatura, a duração 
, , -

do tratamento de "pulsing" tambem e importante para a obtençao de 
, 

um □timo efeito. HALEVV e MAVAK (1981) recomendaram como tratamento 

ideal a manutenção de um periodo de 12 a 24 horas sob luz continua a 

uma intensidade luminosa de 1.000 lux e temperatura entre 20 e 27QC. 

Para HALEVV e MAVAK (1974 b) sob altas temperaturas,□ 

tratamento de "pulsing" causou a excessiva abertura de botões de r□ 

sas, sendo portanto recomendado a submissão das flores ao tratamento 
, - , 

por periodos de 3 a 4 horas a 20QC, seguindo-se entao periodos adi 

cionais de 12 a 16 horas a baixa temperatura. 

KOFRANEK e HALEVV (1976) atribuiram ao tratamento de 

"pulsing", o prolongamento da vida, a promoção de abertura floral e 
- , , 

a melhora da caloraça□ e do tamanho das petalas de gladiolos.Efeitos 
, , 

beneficos do tratamento de "pulsing" tambem foram observados em era 

vos por HALEVV e MAVAK (1974 b) e em rosas por HALEVV e MAVAK (1974a, 

b). 

KOFRANEK (1976) utilizando tratamentos de "pulsing"em 

botões de cravo com 10% de sacarose antes do transporte, observou a 

manutenção da qualidade floral por periodo de cinco dias. Tambem 
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crisântemos "Albatroz" reagiram igualmente ao "pulsing" com 2% de s� 

carose. EstrelÍcias (Strelitzia reginae) cortadas em botão foram pré 

-tratadas com soluções de "pulsing" com 10% de sacarose antes do ar 
,

mazenamento e mantiveram a qualidade por quatro semanas. Gladiolos 

tratadps po� 20 horas com 4% de sacarose e armazenados por 10 dias 

nãos mostraram sinais de queda de qualidade. As inflorescências arma 
A I I 

zenadas abriram totalmente de modo homogeneo ap□s esse period□ sendo 

a qualidade floral superior a de inflorescências cortadas não tra 

tadas. 

PARA HALEVV et alii (1978 a) o "pulsing" por dois di 

as a 22QC com sacarose 10%, �cido citrico 150 ppm e citrato de 8-hi 

droxiquinolina 250 ppm, aumentou a longevidade e favoreceu a abertu 
,

ra floral de estrelicias armazenadas. 
, 

. 
, 

Tratamentos rap1dos de hastes florais de anturio com 

nitrato de prata lmM, aumentaram a durabilidade das flores 40 a 60% 
, ,

aproximadamente, segundo PAULL e GOO (1982). O maximo periodo de vi 

da foi obtido quando as flores foram tratadas com nitrato de prata, 
, 

. 
, 

transcorridas no max1mo 12 horas ap□s a colheita • 

Impregnações da base da haste com altas concentrações 

de nitrato de prata (1.000 ppm) ou outros sais de prata por 5 a 10 

minutos, prolongaram a longevidade de muitas flores conforme KOFRA 

NEK e PAUL (1974). Para HALEVV et alii (1978 b) a impregnação com 

prata deve ser seguida por tratamento de "pulsing" com sacarose para 
- , , 

abtença□ de melhores resultados. Alem de cravos, efeitos benefic□scb 
, " , , 

ion prata foram encontrados em crisantemos, gladiolos e gerberas por 
,

KOFRANEK e PAUL (1974) e em gerberas por VAN MEETEREN (1978 a). 



2.5.3. Soluções de abertura floral. 

As soluções de abertura são recomendadas para 
, 

ver o desenvolvimento pleno de flores colhidas no estadia de 
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prom� 

botão 
,

pois apesar das inumeras vantagens do corte nesse estadia, muitas ve 
, ... , zes quando mantidas em agua apenas, estas na□ se desenvolvem ate a 

ponto comercial. 

As soluções de abertura mantém a absorção da água de 
, ,

modo constante. Contem açucares, normalmente a sacarose ou a 

se e outras substâncias que impedem o bloqueio vascular. As 

glic� 

solu 

çÕes quimices e as condições ambientais recomendadas para a abertura 

floral são em muitos casos semelhantes aquelas usadas para o "pul� 
, ,  

ing". Entretanto desde ser o periodo de tratamento requerido para 

a abertura muito maior que para o "pulsing", a concentração de açÚc,ê_ 

res utilizada para a abertura� freq�entemente menor assim como tem 
, ... , 

peratura otima. Altas concentraçoes de açucar podem causar a desse 

cação da folhagem tenra de rosas e de crisântemos devido a acumula 

ção do composto nos espaços livres existentes na porção terminal dos 

vasos das folhas de modo a criar um gradiente 

LEVV (1976). 

osmotico conforme HA 

GLADON e STABV (1976) utilizaram soluções de citrata 

de 8-hidroxiquinolina ou sacarose para induzir a abertura de crisân 

temos colhidos no estádio de vez na forma de botões. As flores aber 

tas em soluçiies de sacarose 2 ou 4% e citrato de 8-hidroxiquin□lina, 

200 ppm, apresentaram-se com uma qualidade igual ou superior a flo 

res não tratadas que apresentaram abertura normal em condições de 



casas de vegetação. 

APELBAUM e KATCHANSKY (1977) verificaram que a 

são das hastes florais de cravos, mini cravos, crisântemos, 

4-6. 

imer 
, 

gladi� 

los, mini gladiolos, boca de leão e gipsÓfilas por 24 a 72 horas em 

soluções compostas por thiabendazole (TBZ) 300 ppm e sacarose 10%, 

facilitou a abertura, favoreceu a qualidade e prolongou a longevid.ê_ 

de das flores. 

Para FARNHAM et alii (1978) o uso de soluções de Ph,t 

san-20 (cloreto de n-alquil, dimetil benzilamonio; cloreto de n-al 

quil dimetil etilbenzilamonio) 200 ppm, foi tão eficiente na abertu 

ra de botões florais de gipsÓfila "Perfecta" quanto o uso de solu 

çÕes compostas por nitrato de prata 25 ppm e sacarose 10%. O periocb 

minimo nas soluções para a produção de inflorescências com elevada 

qualidade foi de quatro dias. 

Rosas "Samantha" exibiram maior durabilidade ap□s 

tratamento em soluções de abertura floral que continham o ion cabal 

to em concentração de 1,5 mM, segundo VENKATARAYAPPA et alii(l98□). 

Para PAULIN e JAMAIN (1982) os botões de cravo mantidos em soluções 

de abertura mostraram quase que o mesmo diâmetro, pêso e durabili 

dade que aqueles cortados quando plenamente desenvolvidos. A sacar□ 

se 30% pareceu ser mais eficiente que a glicose nessas soluções de 
,

abertura, ja que a qualidade floral observada em flores totalmente, 

abertas foi superior em tratamentos .com o primeiro composto citado. 

2.5.4. Soluções de manutenção. 
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Muitos preparados comerciais tem se mostrado 
, 

uteis 

�ara manter a qualidade de flores cortadas. O ingrediente utilizado 

em maior escala nessas soluções é a sacarose em concentrações □e �5 

a 2%, conforme a espécie a ser conservada. Embora a sacarose seja 

esencial em soluções de manutenção, a inclusão de esteres de 8- hi 
, , , 

droxiquinolina tambem e importante para proporcionar uma rapida ab 
~ , 

sarça□ de agua e manter as flores cortadas por longos 
, 

, 

periodos • 

Outros ingredientes ativos tambem podem compor as di 

versas soluções de manutenção conhecidas. 

LARSEN e SCHOLES (1966) mantiveram boca de l�ão em 
~ , , 

soluçoes contendo varias compostos quimicos. Comparativamente, a vi 

da média de flores mantidas em água foi 2,7 vezes menor que a vida 

de flores mantidas em soluções compostas por citrato de 8- hidroxi 
, , 

quinolina 300 ppm, acido N-dimetil amino succinamico (Alar, 8-NINE) 

10 a 15 ppm e sacarose 1,5%. PARUPS e CHAN (1973) demonstraram que 
~ , , 

soluç□es preservativas contendo acido iso-ascorbico 100 ppm, sacarE!,_ 

se 4% e sulfato de 8-hidroxiquin□lina 50 ppm, prolongaram a vida de 

rosas e foram igualmente eficientes a outros preservativos como a 

solução de Cornell (sacarose 5%, sulfato de 8-hidroxiquinolina 200 

ppm e acetato de prata 50 ppm) na manutenção de cravos e boca de 

leão. Essa solução foi denominada pelos autores como solução de 

Ottawa. 

A longevidade de cravos foi prolongada por MAYAK e 

DILLEY (1976 a) por soluções compostas por 0,23 mM de cinetina e sa 

car□se 5%. GOSZCZYNSKA e NOWAK (1979) utilizaram como solução de ma 
~ , ~ 

nutençao para cravos cortados no estadia de bota□ o sulfato de 8-hi 
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droxiquinolina 300 mg/1 e a sacarose 100 mg/1. Tamb�m em cravos 
',, 

WANG e BAKER (1980) utilizaram a sacarose 2% e o citrato de 8-hidro 

xiquinolina 200 ppm como solução de manutenção. HEINS (1980)definiu 

como uma solução de manutenção eficiente para manter a qualidade de 

cravos cortados a sacarose 2%, o citrato de 8-hidroxiquinolina 200 

ppm e o etanol 4%. 

2.6. Ingredientes utilizados em soluções preservativas. 

,

2.6.1. Agua. 

, , ~ 

A agua e o principal componente das soluçoes prese.E_ 

vativas e sua composição influencia diretamente a longevidade de 

flores cortadas. Aparentemente os compostos quimicos existentes na 

água de torneira estão em parte envolvidos no bloqueio fisiologico 

das hastes e podem contribuir para a obtenção de resultados incorre 

tos em experimentos de manutenção da qualidade de flores cortadas. 

Tem sido observado que tratamentos com soluções preservativas, embo 

ra eficientes em determinadas localidades não o são em outras, devi 
,

do a diferenças na composiçao da agua utilizada. Em virtude dessas 

variações de local para local, ROGERS (1973) recomenda o uso de 

água deionizada ou destilada nos experimentos de manutenção de qu.ê_ 

lidade de flores cortadas. 

A sensibilidade a qualidade da agua varia entre as 
,

diversas especies. Para HALEVV e MAVAK (1981) cravos, rosas e cri 

sântemos são extremamente sensiveis enquanto as tulipas não sao 
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afetadas. 

O efeito prejudicial da agua de torneira depende de 
, 

muitos fatores entre os quais se destacam a acidez, o total de soli 
, , 

dos dissolvidos e a presença de ians especificas. Devido a compl.!:_ 
, - , , 

xidade dos varias fatores e suas interaçoes, e dificil predizer o 
, , 

efeito de determinada agua na longevidade, antes de sua analise mi 

neral. FARNHAM et alii (1972) verificaram que soluções preparadas 

com agua natural contendo mais que 200 ppm de sais dissolvidos fo 
, , - , 

ram insatisfatorias para o uso continuo, mas que soluçoes com agua 

deionizada ou desmineralizada puderam ser usadas com bons resulta 

dos por duas ou três semanas antes que se tornasse necessária a sua 

troca. 

A severidade da deterioração da folhagem de crisânte 

mos aumentou em direta relação ao total de s�lidos dissolvidos na 
, , ,.. 
agua, conforme WATERS (1968). Ja a longevidade de rosas e crisante 

mos foi reduzida pela presença de quantidade inferior a 200 ppm de 
, 

. 
, , 

solidas totais dissolvidos, enquanto a qualidade de gladiolos s□ 
, 

foi afetada quando a salinidade da agua ultrapassou 700 ppm. Por ou 
, , 

tro lado aguas que contem fluoretos podem causar severa necrose nas 
, , - ('0,,11 

petalas e tecidos de gladiolos. Essas danificaç□es sao devidas a a 
- , , , 

cumulaçao localizada de fluoretos e� niveis toxicos nas areas afeta 

das. Foi ainda verificado que a maioria dos compostos 
, , ' 

comumente 

encontrados na agua de torneira foram toxicos as flores cortadas e 

reduziram a absorção. A utilização de soluções preservativas conte.!l 

do sacarose e 8-hidroxiquinolina foram incapazes de impedir o efei 
, , 

to toxico de certos ians, principalmente o fluor conforme MAROUSKI 
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e WOLTZ (1975). 

,

2.6.2. Açucares. 

Dado a importância dos açúcares para a longevidade 

floral e visto estar o uso de conservantes florais se tornando pr.ê_ 

tica largamente utilizada, sua translocação e o seu metabolismo de 

vem ser conhecidos. SACALIS e DURKIN (1972) estudaram o movimento 
14 14 , 

do C em rosas e cravos usando um pulso de e-sacarose e agua 

destilada. O marcador se moveu seletivamente das folhas e hastes, 

mas não para a inflorescência durante o pulso. Entretanto posterio.E_ 

mente, o 14
c se moveu das folhas e hastes para as inflorescências.

Em rosas a idade não interferiu na translocação de açúcares para as 

inflorescências e em cravos o movimento do 14
c diminuiu quando as

flores envelheceram. Pelo anelamento da haste em rosas, foi determi 

nado que os assimilados são translocados das folhas e hastes para 

a inflorescência via floema. Contudo, segundo KALTALER e STEPDNKUS 

(1974) tanto o floema quanto o xilema estão envolvidos na transloca 

ção de açúcares. O mrivimento radial dos açúcares nas hastes foi de 

monstrado por HD e NICHOLS (1975). De acordo com KALTALER e STEPON 
, - , 

KUS (1974) logo apos a aplicaçao de sacarose, a quantidade de aç.!:!_ 

cares redutores existentes na haste aumenta. Adicionalmente, con 
, , 

forme MDLNAR e PARUPS (1977), o açucar tambem se reduzir naturalmen 
, - , 

te, ocorrendo a hidrolise do amido e a degradaçao de lipideos em 
,

hastes de rosas mantidas em agua. 
,

Para KALTALER e STEPONKUS (1974) o nível de compo.ê., 
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tos marcados com 14
c em rosas "Red America Beauty 11 aumentou line 

armente quando as flores foram colocadas tanto em soluções de Cor 

nell modificada (sacarose 2% e sulfato de 8-hidroxiquinolina 200 
, 

mg/1), como em agua destilada. O anelamento das hastes causou um 
, ~ 14 decrescimo na acumulaçao de C 

,

nos tecidos das petalas da ordem de 
,

25%. A frut□se e a glicose foram os açucares predominantes nesses 

tecidos. A adição de sacarose às soluções preservativas aumentou o 
, ~ , 

nivel de glicose e frutose mas na□ teve efeito no conteudo de saca 

rase total. 
~ , 

Para a perfeita compreensao do papel dos açucares ex 

ternamente aplicados no prolongamento da longevidade de flores cor 
, A ~ 

tadas, e de extrema importancia o entendimento da relaça□ existente 
, 

entre o composto e o metabolismo respiratorio. Conforme COORTS(l97� 

a taxa de respiração em muitas flores alcança um máximo no inicio 

da abertura e declina gradualmente com a maturação. Durante a matu 

segui� 
- , , , 

raça□ maxima ocorre por um curto periodo um rapido aumento, 
, ~ 

do-se um declinio acentuado. Esse segundo pico na elevaça□ da respi 
- I , A , 

raça□ e considerado como o estagio final da senescencia. O declinio

na respiração de flores senescentes pode ser causado por pequeno s�
, ,

primento de substratos respiratorios disponiveis que sao constitui 
,

dos principalmente por açucaresº NICH□LS (1973) sugeriu que o con 

teudo desses substratos pode indicar a vida potencial da flor corta 
, ~ 

da a uma dada temperatura, hipotese confirmada pela observaçao da 
- - , I A 

relaça□ existente entre manutençao da vida e conteudo de meteria se 
~ , 

ca existente na flor por ocasiao da colheita. O fornecimento de aç� 
, , , " ,

cares exogenos mantem o volume de meteria seca e o nivel de substra 
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tos respiratorios, especialmente nas petalas, promovendo 

52. 

portanto 

a respiraçao e prolongando a longevidade segundo COORTS (1973). Con 

juntamente aos carbohidratos outras macromoleculas são hidrolisadas 
� , , 

na senescencia como as proteinas e os polipeptideos. Para PARUPS e 
, , , 

CHAN (1973) um suprimento exogeno de açucares retarda o inicio da 

degradação de proteinas excedentes. PAULIN (1977) assegurou que os 
, , , 

açucares aplicados servem como um substrato para a sintese protei 

ca. 
, , 

Aparentemente os açucares exogenos possuem uma açao 
, , 

a nivel mitocondrial. Para COORTS (1973) o efeito dos açucares na 
- , 

mitocondria pode na□ ser especifico, protegendo apenas a integrid,ê_ 
. 

, 

de da membrana. Segundo KALTALER e STEPONKUS (1976) o gradual decli 
- , .,.,,. , 

ni□ na respiraça□ e a presumivel queda na eficiencia respiratoriace 
, 

petalas de rosa foram devidos a incapacidade progressiva da mitocom 

dria utilizar o substrato. 

Estudos efetuados em mitocondrias isolados de flores 
, 

cortadas pre-tratadas com sacarose demonstraram que o 
, , -

eq/hlibrio 

respirat□rio foi mantido por maior periodo, constataçao que levou 
- , 

a conclusao de que o principal efeito dos açucares aplicados no pr� 

longamento da longevidade, refere-se a manutenção da estrutura mito 

condrial e de suas funções. 

A sacarose interage ainda com o efeito de muitos re 

guladores de crescimento na senescência de flores cortadas. Para 

MAVAK e DILLEV (1976 a) a sacarose favorece a ação das citocininas 

no retardamento da senescência e reduz o efeito do etileno na sua 

promoção. O aumento do nivel da sacarose em soluções preservativas 
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florais concorreu para o retardamento da elevação da produção de eti 

lena conforme CARPENTER e DILLEV (1975) que correlacionaram a queda 

na produção do gás ao aumento da taxa de respiração provocada pelo 

carbohidrato. Para B□RDCHDV et alii (1976) a sacarose antagonizou o 
, 

b e . efeito do acido a sc1s1co em rosas. 
, , 

A sacarose tambem favorece o balanço hidrico de flo 
, 

res cortadas. MAROUSKI (1972) atribuiu ao açucar a açao especifica 

do fechamento de estômatos e redução na perda de água em flores cor 

tadas. Para BORDCHOV � alii (1976) o déficit de água de flores tra 
, 

tadas com sacarose e inicialmente maior que o de flores mantidas so 

mente em água devido ao potencial osmótico mais elevado das soluções 

de manutenção. Posteriormente com o aumento do déficit apresentado 
. 

, , 

por flores mantidas em agua, uma melhora no balanço hidric□ de flo 
, 

res tratadas com sacarose ocorre e torna o deficit dessas ultimas me 
, 

n□r que o controle. Para HALEVV (1976) os açucares translocados acu 
~ , 

mulam-se nas flore� aumentando a concentraçao osmotica, melhorando 

a capacidade de absorção e favorecendo a manutenção da turgidez das 
, 

petalas. 
, , , 

Alem da sacarose muitos outros açucares metabolicos 

como a glicose e a frutose são eficientes no prolongamento da long.ê_ 
, , - , 

vidade de flores cortadas. Ja os açucares na□ metabolicos como o mani 

tal e a man□se são inativos ou prejudiciais conforme HALEVY e MAYAK 
~ , , 

(1974a). De um modo geral a concentraçao otima de açucar varia com o 

tratamento a ser utilizado e com a especie a ser conservada,mcit� e!!!. 

b□rE a concentração seja função do periodo de exposição a solução. 

Altas concentrações sao normalmente utilizadas em soluções de "puls 



54. 

ing", concentrações intermedi�rias em tratamentos para induzir a 

abertura floral e baixas concentrações em soluções de manutenção. 

Concentrações excessivas podem danificar a folhagem 
, ! . e as petalas. Para HALEVV (1976) as folhas novas sao mais sens1ve1s 

~ , , 

a altas concentraçoes de açucares que as petalas devido a sua menor 
, , 

capacidade de ajuste osmotico. O fato de o açucar aplicado acumu 

lar-se :i_J,icialmente em folhas para translocar-se posteriormente para 
, , 

as petalas como e o caso observado em rosas, pode contribuir confor 

me HALEVV e MAVAK (1979) para aumentar a sensibilidade da folhagem a 

seu excesso. 

Tratamentos de gladiolos com sacarose em altas con 

centraçÕes (5 a 40%) antes do transporte a longas distâncias mantiv.!:_ 

ram a qualidade e prolongaram a vida de flores cortadas conforme MA 

VAK � alii (1973). O mesmo ocorreu com cravos conforme HALEVV(l974 

a) e crisântemos segundo KOFRANEK e HALEVY (1972). Para CARPENTER e
, 

DILLEY (1975) o aumento no nivel de sacarose de O a 16%, prolongou 

acentuadamente a longevidade de cravos mas muito pouco a de rosas.Em 

cravos o aumento da longevidade manteve uma estreita relação com a

concentração com a sacarose 16% praticamente triplicando a vida 
,

til. A longevidade de rosas "Super Star", "Mr. Lincoln" e "Sonia"foi 
, 

prolongada atraves de tratamentos com sacarose 4%, conforme CASTRO 

!=!._ alii (1979). 

, 

2.6.3. Ions minerais. 



2.6.3.1. Prata. 

, , 

Entre os varias compostos quimicos usados 

comercialmente ou experimentalmente para prolongar a vida de flores 
,

colhidas, incluem-se aqueles que possuem o i□n prata em sua consti 

tuição. A utilização do ion prata se deve as suas propriedades inibi 
,

doras ao desenvolvimento de microorganismos ou atreves do impedime.!:!_ 

to da ação prejudicial do etileno tanto end�geno como aquele extern.ê_ 

mente aplicado. É fato conhecido que a contaminação bacteriana das 

hastes florais e da água na qual as flores cortadas são colocadas blo

queia o xilema, impedindo a absorção e causando a murcha precoce.Por 
, 

ser o ion prata um potente bactericida, suas propriedades preservat.!_ 

vas são atribuidas a redução da contaminação bacteriana das 

florais. 

hastes 

O i□n prata também protege as flores corta 
,

das de alguns dos efeitos deleteri□s do etileno prolongando a l□ng� 

vidade, conforme SEVER (1977). 

O nitrato de prata em dosagens de 20 a 50 

ppm é usado em soluções preservativas de manutenção e em altas con 

centraçÕes de 1.000 a 1.200 ppm por alguns segundos ou minutos para 

o tratamento basal das hastes florais (tratamento de"pulsing"). En

tretanto por ser a prata presente no nitrato de prata quase imovel 
, ,

para a flor quando aplicada em tratamento basal, e atribuido ao tra 

tamento apenas uma ação bactericida. Os tratamentos por imersa□ das 

hastes florais em soluções contendo o ion prata são mais eficientes 

pois demonstram uma ação antietilenice. A ação aditiva encontrada en 
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tre o tratamento basal e a imersão, demonstra a existência de dife 
, 

rentes locais de açao do ion. Embora sejam eficientes, esses trata 

mentos apresentam problemas referentes ao escurecimento dos tecidos 
, ~ 

tratados. Os sais de prata tambem sao foto-oxidados formando compoI 

tos escuros que se precipitam. A prata reage ainda com o cloro da 
, , , 

agua de torneira formando o cloreto de prata que e insoluvel. 
, 

A imobilidade relativa do ion prata pode 

ser devido a sua participação no processo de troca catiÔnica em lo 

cais negativamente carregados das paredes dos vasos do xilema, fav.!!_ 

recendo o mecanismo básico de translocação para o cálcio e de outros 
, , 

cations bivalentes. Tambem a presença de grupos SH ou ions Cl nos 

vários tecidos pode dar origem ao aparecimento de um seqnestro irre 
, 

versivel da prata por esses grupos. A baixa solubilidade do sulfi 

drato de prata conforme a possibilidade de acordo com VEEN e VAN DE 

GEIJN (1978). 

A baixa mobilidade da prata na forma de ni 
,.. , 

trato de prata que permanece ao redor de tres centimetros ao dia P.!:!_ 

de ser aumentada pelo quelamento do metal a um complexo aniÔnico co 

mo o tiosulfato de prata. Tem sido demonstrado que a adição de tio 
, 

sulfato de sodio ao nitrato de prata, observando-se uma taxa molar 

de 4:1 e formando o tiosulfato de prata, aumenta o transporte da 
, 

prata nas hastes florais prolongando a vida util de flores corta 

das. O tiosulfato de prata bloqueia o aparecimento de etileno que 
, - - , 

precede a murcha das petalas. A elevaçao na produçao de dioxido de 
~ ,

carbono concomitantemente ao aumento da produçao de etileno, e com 

pletamente suprimida apÓs pré-tratamentos com o ti□sulfato de pr.ê_ 
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"

ta. A prata aplicada na forma anionica move-se cerca de dois metros 
, , 

por hora e alcança o receptaculo floral em períodos- inferiores a 

uma hora. A ação da prata no complexo ti□sulfato é preservada. O be 

neficio do pré-tratamento com tiosulfato de prata é aditivo àqueles 

obtidos com preservativos florais e sua aplicação em tratamentos len 
~ , 

tos a baixas concentraçoes e mais eficiente que na forma de 

ing".

"puls 
-·

Com o intuito de alterar a sensibilidade ao 

etileno MAYAK e KOFRANEK (1976) imergiram hastes florais de cravos 

em soluções de nitrato de prata a 1.000 ppm por 30 minutos antes 

de colocá-las em soluções de manutenção constituidas por sacarose 

5% e cit□cininas 0,23 mg/1 ou combinações de ambos os compostos,se!:!_ 

do o tratamento eficiente para prolongar a longevidade floral. 

HALEVY e KDFRANEK (1977) submeteram cravos 

a diversos tratamentos de imersão e aspersão com sais de prata vi 

sanda a redução de.danos causados pelo etileno e a extensão da lon 

gevidade floral. Os tratamentos de aspersão floral com o nitrato 

de prata retardaram significativamente a senescência e as concentra 

çÕes de 50 a 200 ppm foram quase que igualmente eficientes. Os tra 

tamentos basais com o nitrato de prata (1.000 ppm por 10 minutoq)ta!!!. 

bem foram eficientes mas em menor grau que o tratamento por aspe.E_ 

sao. D efeito da prata na inibição da ação do etileno ex�geno foi 
, ,.. 

testado pela exposiçao ao ethefon. Uma maxima eficiencia do nitrato 
, 

de prata foi obtida quando se observou um período de duas horas en 

tre o tratamento e a exposiçao ao ethefon. Apesar de prolongar a 

longevidade, foi atribuida uma limitação ao uso do nitrato de prata 
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~ A 

aplicado por aspersao devido a ocorrencia de manchas escuras nas 

pétalas. A substituição do nitrato de prata por acetato de prata 

conduziu aos mesmos resultados. 

Para MAVAK _!:.! alii (1977 b) a longevidade 
, ~ 

de flores de cravo cortadas mantidas em agua esterilizada na□ apr� 

sentou diferenças quando comparada a de flores em soluções que con 

tinham populações microbianas de vários tamanhos. Entretanto o 

pre-tratamento das hastes com 1.000 ppm de nitrato de prata por 

30 minutos, seguido pela manutenção de flores em soluções com sus 

pensões bacterianas diluidas prolongou a vida Útil e reduziu acen 

tuadamente a população de microorganismos na solução de manuten 
- , , - , ,

çao, alem de reduzir o deficit de saturaçao de agua das petálas. 

Para PAUL et alii (1977) a imersão de has 

tes florais por 10 minutos em nitrato de prata 1.000 ppm prolongou 

a longevidade de cravos superando o controle em média por três di 
,

as, atraves de tratamentos efetuados ao longo de um ano. 

Conforme BEVER (1977) a prata aplicada em 

niveis não t�xicos, inibiu a incorporação do etileno sem afetar a 

sua oxidação em tecidos florais de cravo, o que levou a sugestão 

de que, embora a oxidação e a incorporação do etileno pelos teci 

dos sejam processos interrelacionados, estes não ocorrem mutuamen 

te. 

De acordo com VEEN e VAN DE GEIJN (1978)a 

mobilidade de diferentes formas iÔnicas da prata tem sido estudada 

usando-se semi-condutores detectores de radiação. A prata aplicada 

como nitrato de prata se move lentamente para o topo das hastes 
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, 

num tipa de transporte que embora possua as caracteristicas de 

troca de transporte cramat□gráfica não é promovido pela adição de 
, , 

outros cations como o p□tassio e o calei□• Por outro lado a adi 

ça□ de tiasulfat□ de prata causa uma completa mudança no transpo.E_ 

te, sendo a prata translocada rapidamente para o topo da haste. 
1 

A mudança pode ser explicada pela suposição de que, enquanto os 

cati□ns participam de um tipo de transporte de alteração cromato 

gráfica, um complexo aniÔnico se movimenta mais livremente com o 

fluxo de água. No caso de alteração de transporte, a presença de 
, , 

outros cations promovera algum movimento. Alem disso diferentes ca 

tians bivalentes deslocam outros mutuamente. Por outro lado, os lo 
, 

cais em que o ion prata se liga possuem alta afinidade com ele.Des 

s� moda esses locais tem que ser saturados antes que ocorra um mo 

vimento suplementar. 

A propagaçao da prata presente no tiosul 

fato de prata pode ser seguida visualmente pelo escurecimento da 

haste após a sua chegada. A ação anti-etilenica da prata é prese.E_ 

vada no complexo ti□sulfato de prata, conforme o demonstrado pela 

significativa melhora na longevidade de cravos tanto na presença 
" , , 

como na ausencia de ethefon, apos o tratamento rapido com a compl!:_ 
. " . 

, , 

xo anionico. Analises do conteudo de prata nas diferentes partes 
. , 

florais apos tratamentos com o tiosulfato de prata mostraram uma 
~ , 

distinta acumulaçao no receptaculo floral, possivelmente associa 

da a ação anti-estilenica. A utilização de altas concentrações de 
, 

nitrato de prata demonstrou ser toxica e, mudanças ocorridas na co 

loração das pétalas sugeriram que a maior parte da prata aplicada 
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precipitou-se na forma de sulfatos ligados ao grupo - SH ou deposi 
,

tou-se como prata metalica. 

Segundo NOWAK (1979) a prata aplicada na 

forma do complexo tiosulfato de prata moveu-se livremente nas has 
,

tes de gerberas, enquanto o nitrato de prata permaneceu praticame.!:!_ 
, -

te imovel. Determinaçoes de radioatividade em partes florais dis 

secadas revelaram a presença de grandes quantidades de prata nos 
, �

tecidos do receptaculo, quando inflorescencias -foram mantidas em 
N . , 

soluçoes de ti□sulfato de prata. Os resultados obtidos apos a ab 

sorçã□ de nitrato de prata com soluções de EDTA e combinações de 

nitrato de prata, sacarose e 8-hidr□xiquinolina, mostraram que a 

radioatividade concentrou-se na base da haste e na inflorescência. 
,

Tratamentos com nitrato de prata e Sodio - EDTA prolongaram a vida 
, , util de gerberas e inibiram o efeito do ethefon. Tratamentos com 
. 

, 
. 

, , 

tiosulfato de prata foram toxicos para gerberas, mas e 
, 

possivel 
, , , 

que tratamentos rapidos sejam beneficos para prolongar a vida util 

desde que utilize baixas concentrações. 
, 

De acordo com VEEN (1979) o i□n prata bl,S!_ 
, - . 

queia .de modo especifico a produçao de etileno, inibindo ao mesmo 
,

tempo o aumento respiratorio. O tiosulfato de prata bloqueou a ele 
- ,

vaçao do etileno precedente a murcha das petalas de cravos. 

A elevação na produção de diÓxido de □ar 

bano subsequente ao aumento na produção de etileno foi completame.!:!_ 
, , 

te suprimida apos o pre-tratament□ com o tiosulfato de prata a uma 

concentração de 0,2 micromol. Pr�-tratamentos com o tiosulfato de 

prata tiveram como consequência um aumento de 100% na longevidade 
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devido a inibição da incorporação do etileno pelos tecidos. A ana 
. , , 

lise do conteudo de prata em diferentes partes da flor apos os tra 

tamentos com o complexo demonstrou uma distinta acumulação no re 
, 

ceptaculo, o que levou a possibilidade de ser associada sua anti-

etilenica. O relevante papel do tecido receptor na senescência foi 

fortalecido pela observação de que o mesmo produziu grandes quanti 

dades de etileno. 
, 

Conforme REIO ,!:.1. alii (1980a) pre- trata 

mentas rápidos com o tiosulfato de prata na concentração de 4 mM 

ou tratamentos com 1 mM por 20 horas prolongaram a vida de cravos 

miniatura rec�m-colhidos ou armazenados, com igual eficiência que 
, - . 

preservativos comerciais em uso continuo. Combinaçoes entre os 

dois tratamentos prolongaram adicionalmente a longevidade por 400% 

em relação ao controle. Concentrações superiores a,5 uM/ramo dani 

ficaram folhas e flores. 

REIO et alii (1980b) testaram a afirmação 

de que o tiosulfato de prata se move com o fluxo da transpiração i 

mergindo as hastes de cravos em soluções de ti□sulfato de prata 1 

mM e comparando a concentração de prata na solução antes e 
, 

apos 

5 horas de transpiração. A longevidade foi correlacionada com a 

, 
quantidade de prata absorvida (A) calculada atreves do produto en 

tre o volume da solução absorvida (VA) e a sua concentração em pr.ê_ 
, 

ta (C) conforme a formula: 

A= VA.C 
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, 

O efeito benefico pode ser encontrado de..ê_ 

de em soluções que continham apenas 1 mM de prata em tratamentosrá 

pidos de apenas dez minutos até em soluções com concentrações mais 
, 

elevadas. A vida aumentou linearmente com o aumento logaritimico 
, 

na quantidade de prata absorvida pela haste floral. Um mínimo de 

0,5 uM foi requerido por haste para uma vida máxima. Concentrações 
, 

superiores a 5 uM de prata por haste foram toxicas. 
, 

O tiosulfato de prata tanto em agua desti 

lada como em agua de torneira aumentou a longevidade de cravos co 

lhidos no estádio de botão por oito ou nove dias, quando o trata 

menta ocorreu logo apos a colheita ou por onze a treze dias quando 
- , 

os botoes foram tratados apos oito semanas sob armazenamento frig� 

rificado a temperatura de lQC, conforme ALDRUFEU (1981). Esse tra 
,

tamento foi mais eficiente que aqueles que incluiram a sacarose, o 

sulfato de 8-hidroxiquinolina e a aminoetoxivinilglicina. 

2.6.3.2. Cobalto. 

MURR et alii (1979) relataram que o nitra 
• 

to de cobalto impediu a ocorrência do "bent neck" em rosas, prOV.ê_ 
- , 

velmente por aumentar a absorçao de agua pelas hastes florais. 
, 

Rosas cultivar Samantha tambem exibiram 
, ... -

uma maior vida util quando induzidas a abertura em soluçoes conte.!:!_ 
, 

do ians cobalto conforme VENKAJARAVAPPA � alii (1980). O prolong.ê.. 
, 

menta da vida util em resposta ao cobalto foi relacionado com o au 
- , 

menta da absorça□ de agua pela flor cortada, com a melhora no ba 
, 

lanço de agua durante a abertura, com o retardamento na perda do 
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pesa da materia fresca e com a prevençaa da acarrencia da "bent 
. - ++ . , 

nepk"� Cancentraçaes de 1,5 mM de Co resultaram num maxima efei 

ta benéfica sem danificarem a flor cortada, enquanto concentrações 

de 2 mM induziram a aparecimento de alguns sintomas de fitotoxidex 

nas falhas. 

Adicionalmente a esses efeitos, o cobalto 
, , 

e um conhecido inibidor da sintese de etileno conforme LAU e YANG 

(1976). 

2.6.3.3. Outras ! ians. 

, 

HALEVY (1976) observou um ajuste osmotico 

em pétalas de rasas e crisântemos tratadas com sais minerais como 

o KCl, o KN□
3 

e a NH4N□
3

• A promoção da absorção de �gua e a exten

são da longevidade foram encontradas quando se pré�tratou ou se

manteve as flores continuamente em soluções compostas por esses sa 
,

is� D efeito benefico do tratamento de "pulsing" com sais minerais 

foi sarnente um pouco menor que aquele observado em tratamentos com 

sacarose. Entre os sais utilizados um dos mais eficientes foi o 

KN□
3
, que atuou na respiração de cravos retardando o pico de pr.E!_ 

dução do diÓxido de carbono, neutralizou o efeito do etileno quando 

aplicado em concentrações de 250 uM e alterou favoravelmente o P.E!. 
,

tencial osmotico dos tecidos. 
, 

Tambem para ACDCK e NICHDLS (1979) as 
! , 

ians patassia e seus anians associados foram os principais consti 

tuintes inorgânicos encontrados em flores cortadas de cravos. 
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D Al2(s□4)3 tem sido usado com êxito em

soluções preservativas para rosas por HALEVY �_alii (1978b) e P.ê. 
!ra glad1olos por MAYAK et alii (1973). KDFRANEK e HALEVY (1972)con 

- , -

tudo verificaram que a utilizaçao do alumini□ em soluçoes de "pul� 

ing" · ou de indução a abertura floral não foi eficiente para cri 

sântemos por promover a murcha da folhagem. 
- , , , 

A utilizaçao de acido borico ou borax em 

concentrações de 100 a 1.000 ppm foi descrita por HALEVY e MAYAK 

(1981) como um eficiente tratamento para prolongar a longevidade CE 

cravos; De um modo geral, o boro direciona a translocação de carb.!:!_ 
, . hidratos para a corola e □vario das flores cortadas. WATERS (1968) 

demonstrou a eficiência do Íon boro em tratamentos de gladiolos. 

CAMPUBRI e FONTARNAU (1977) utilizando 

NaBH4 em concentrações de 500 ppm prolongaram a longevidade e red.!:!,_

ziram a produção de etileno em cravos. Nessa concentração ocorreu 
, , 

pequena perda de agua pelas petalas. O aumento da longevidade foi 
, , . atribuido a atividade antioxidante do borohidrato de sod10. Desse 

. ,  

modo a reduzida atividade do borohidrato de sodio, retardou o blo 
, . , -

queio fisiologico e as flores puderam absorver a agua das soluçoes 

de manutenção por periodos maiores que em outros tratamentos. 
! , 

O 10n calei□ tem sido relacionado ao pr.!:!_ 

longamento da durabilidade de flores cortadas. MAYAK � alii(l978) 

utilizaram o Ca(N03)2• 4H2o em combinações com vários sais de P.!:!.
, 

tassi□ para impedir o amolecimento da haste e o tombamento de era 

vos, processos que tem lugar durante a senescência. As p�talas de 
, , , 

flores tratadas com o calei□ permaneceram turgidas por longo peri,2_ 
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do. Embora �til para evitar o tombamento da haste, a utilização de 

Ca(N03)2 em doses crescentes causou um retardamento na expansão dB
,

petalas e uma necrose marginal, fatores que limitaram a sua utili 
N 

zaçao. 

O efeito de sais de cobre na longevidade 
, . varia em diferentes especies de acordo com LAURIE (1936). Entre as 

flores cortadas que demonstraram maior longevidade quando tratadas 
, 

com o cobre podem ser incluidas a aster, a godetia, a boca de le 

ão, o narciso, o crisântemo, a calendula, o amor perfeito, a mar 

garida e o salpiglossis. Entre aquelas sobre as quais os sais de 

cobre não tem influência encontram-se a borboleta (Schizanthus pin 
, . , 

natus), a rudbequia, o miosotis (Cynoglossum mmabile) e outras.Ap� 

nas para o cravo os sais de cobre foram prejudiciais reduzindo a 

longevidade mesmo em baixas concentrações (1,6 ppm). 

A utilização de NiC12 em tratamentos da 

base da haste, a concentrações de 1.500 ppm por 10 minutos, demon..ê. 

trou ser mais eficiente que o nitrato de prata para prolongar a 

longevidade e facilitar a condução da água na haste floral de or 

quideas, conforme Aharoni e Halevy citados por HALEVY e MAYAK 
, N 

(1981). Ale� da açao germicida LAU e YANG (1976) atribuiram ao 

ion niquel, funções inibidores da sintese de etileno. 

2.6.4. Germicidas 

2.6.4.1. 8-hidroxiquinolina. 
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, 

O composto 8-hidroxiquinolina e conheci 

do como um potente bactericida e fungicida, sendo que seus numerg_ 

so-s derivados e isÔmeros tem sido testados para a avaliação de 

suas açoes nos microorganismos. Alguns sais de 8-hidroxiquinolina 

apresentam maior eficiência que o composto original, enquanto ou 

tros são menos eficientes. LARSEN e CROMARTY (1966) tratando flo 

res de boca de leão com soluções contendo vários compostos 

cos verificâram que a vida m�dia das flores em relação ao contra 

le foi aumentada 2,7 vezes por soluções contendo citrato de 8- hi 

dr□xiquin□lina 300 ppm, Alar 10 a 50 ppm e sacarose 1,5%. Posteri 

□rmente LARSEN e CROMARTY (1967) procurando determinar o efeito

do citrato de 8-hidr□xiquinolina, como um inibidor do desenvolvi 

menta de microorganismos associados a senescência das flores cor 
, 

tadas, incluiram 10, 25, 50, 100 e 300 ppm do composto em placas 
,, 

de cultura onde foram inoculadas 34 especies de fungos, 3 de leve 
, . duras e 3 de bacterias. O crescimento da maioria dos microorgani�

, 

mos foi reduzido por 10 ppm, sendo ainda observado um decresci 

mo adicional com o aumento da concentração. Nenhum microorganismo 

se desenvolveu em 300 ppm de citrato de 8-hidroxiquinolina • 

ROGERS(l973) relatou que ent�e os campo� 

tos com aça□ microbiana, a 8-hidroxiquinolina pura ou os seus es 

t�res sulfato (8-HQS) ou citrato (8-HQC) em concentrações de 200 

a 600 ppm tem sido amplamente utilizados devido a sua eficiência. 

Alem de ser um bactericida e fungicida eficiente o citrato de 8-

hidroxiquinolina tem se mostrado um excelente redutor do bloqueio 
, 

fisiologico da haste. Esse efeito foi relacionado por MAROUSKY 
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(1972) com as propriedades quelantes dos esteres de quinolina que 
! , 

precipitam os 1ons metalicos de enzimas ativas. 

O citrato de 8-hidroxiquinolina 
, 

, 

tambem 

afeta a balança hidrico de flores cortadas. Parte desse efeito be 

néfico foi atribuido por STODDARD e MILLER (1962) a ação do com 

posto no fechamento dos est�matos. Para LARSEN e FROLICH (1969) o 

citrato de 8-hidroxiquinolina sozinho ou combinado com a sacarose 
, , N 

e o 8-NINE, promoveu o fluxo de agua atraves da secça□ basal das 
,

hastes florais. Como o fluxo de agua tende a ser inversamente prE_ 

porcional ao desenvolvimento de microorganismos, inibindo-se esse 
,

crescimento com a 8-hidroxiquinolina, o fluxo de agua se manteve 

normal em cravas. 

CHUA (1970) sugeriu que a sulfato de 8-

hidroxiquinolina possui uma atividade semelhante as citocininas, 

no retardamento da senesc�ncia de flores cortadas. 

Conforme HALEVY e MAYAK (1981) o sulfato 

de 8-hidroxiquinolina e o citrato de 8-hidroxiquinolina podem afe 

tar a longevidade das flores pela acidificação das soluções de 

manutenção. 

Em algumas flores contudo, foi observado 

um efeito prejudicial da 8-hidroxiquinolina, o que reduz sua uti 
- , " 

lizaçao pratica. Em crisantemos a 8-hidroxiquinolina causou le 

sões nas folhas e escurecimento das hastes segundo GLAD□N e STABY 
, 

(1976). Tambem em flores brancas o citrato de 8- hidroxiquinolina 

acumulou-se nas p�talas causando uma indesej�vel coloração amare 

la, segundo HALEVV e MAYAK (1981). 
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2.6.4.2. Thiabendazole 

, 

O thiabendazole e um fungicida de lango 

espectro utilizado geralmente em associação a sacarose ou a 8- hi 

droxiquinolina para melhorar a qualidade e prolongar a vida de flo 
, 

res cortadas. Devido a sua insolubilidade em agua, esse fungicida 
, ~ . 

e utilizado em soluçoes preservativas na forma de glicolato. Os 
, , 

efeitos fisiologicos dos fungicidas benzimidazolicos em tecidos ve 

getais são descritos como de natureza semelhante as citocininas 

visto retardarem a senescência das folhas, inibirem a degradação 

da clorofila, estabilizarem a respiração e o metabolismo de protei 

nas em folhas destacadas e reduzirem os danos nas folhas pelo ozo 

nio. 

O thiabendazole suprime a taxa de prod.!:!_ 

ção autocatalitica do etileno, retarda sua ação e reduz a respo.ê_ 

ta dos tecidos vegetais ao etileno exogeno, sendo experimenta1:_ 

mente demonstrada sua ação ben�fica na manutenção de elevada quali 

dade e extensão da vida Gtil de flores cortadas. 

Conforme APELBAUM e KATCHANSKI (1977) a 

imersão das hastes florais cortadas por 24 a 72 haras em soluções 

contendo o thiabendazole e a sacarose, facilitou a abertura flo 
, 

ral, melhorou a qualidade e prolongou a vida util de cravos e cri 

sântemos colhidos no estádio de botão e de gladiolos, boca de 
- , , 

leao e gipsofilas colhidos em estadias de desenvolvimento inadequ.ê.. 

dos, ou seja, anteriores ao comercialmente recomendados. Esse tra 

tamente foi considerada mais eficiente que tratamentos com 8-hidro 
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xiquinolina em todos os casos e mais eficiente que o nitrato de 
, 

prata no caso da gipsofila. Flores tratadas com o thiabendazole .ê. 

presentaram um melhor aspecto e mantiveram o seu valor decorativo 
, 

por �m maior periodo. 

Tratamentos com thiabendazole na forma 

de glicolato (300 ppm), segundo APELBAUM e KATCHANSKV (1978) dimi 

nuiram o pico de produção autocatalitica do etileno em botões de 

cravo em taxas de 43%, retardando seu pico por dois dias e o es 

maecimento das flores por três dias em comparação a tratamentos 

com a 8-hidroxiquinolina. Flores tratadas com o thiabendazole fo 

ram ainda menos sensiveis ao etileno aplicado em concentrações de 
, 

15 ppm, ocorrendo o esmaecimento e murcha 48 horas apos a exposi 
N N , 

çao em comparaçao as 24 horas decorridas apos os tratamentos com 

a 8-hidroxiquinolina. Os autores propuseram que a diminuição do 

efeito do etileno nos tecidos florais deveram-se a uma possivel .ê. 

ção do thiabendazole no retardamento da senescência. 

Para contornar o escurecimento das inflo 

rescências e as lesões em brácteas de estrelÍcia aparentemente de 

vidas ao Botrytis � durante o armazenamento e o transporte si 

mulada, HALEVV et alii (1978a) incluiram fungicidas nas solu�Ões 

de "pulsing" ou os utilizaram em soluções para imersão ou aspe,E_ 

são dos botões florais. A imersão ou aspersão com benomil ou thia 

bendazole 200 ppm, sanou quase que completamente o problema. A 

inclusão de 500 ppm de cada fungicida na solução de pr�- tratame� 
, , -

to ("pulsing") tambem foi benefica para a manutençao da qualidade 

das flores, mas em menor grau que tratamentos por imersão da has 
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Para APELBAUM e KATCHANSKY (1978), 

do thiabendazole com a finalidade de melhorar a qualidade e 
, ... 

70. 

o uso 

p;ro 
·-

longar a vida util de botoes florais parece ser muito promissor 

para aplicações comerciais. 

2.6.4.3. Outros germicidas 

, 

Alem da B�hidroxiquinolina e do thiaben 
,._ A , -

dazole muitos compostos halogenicos, organicos e estaveis sao 
, , ,.. 

uteis como desinfetantes da agua. Esses compostos sa□ bacterici 

das eficientes, sendo muitas vezes incluidos em soluções prese.E_ 

vativas em concentrações de 50 a 500 ppm. Entre os compostos mais 

usados destacam-se o dicloro-s-triozina-triona de sÓdio (sin�nimo 

de dicloroisocianurato de sÓdio), conforme KOFRANEK (1976) o 1,3 
, 

-dicloro-5,5-dimetilhidantoina e o dicloro-s-triozimetiona de so

dia (SDT), segundo HALEVV et alii (1978b). 

Embora eficientes, os cGmpostos cloradas 

quando usados em altas concentrações indwziram a clorose foliar 

e despetalamento em rosas, boca de leão e cris�ntemos, conforme K□ 

franek e colaboradores citados por HALEVV e MAYAK (1981). 

Por outro lado, muitos preparados. comer 
, 

ciais contendo compostos amonio-quaternarios vem sendo introduzi 
- ' , 

dos no mercado em substituiçao aqueles que contem a 8- hidroxiqui 

nolina. As principais vantagens desses compostos geralmente usa 

dos em concentrações de 5 a 300 ppm, referem-se a sua baixa toxi 
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dez e maior estabilidade, durando mais que a 8-hidroxiquinolina � 
,

pecialmente quando se usa como solvente a agua de torneira, c□n 

forme Levy e Hanan citados por HALEVV e MAVAK (1981). 
,

Os principais compostos amonio- quatern� 

rios usados em flores cortadas sã□ o n-alquil dimetil amonio elo 
,

rad□, onde o grupo alquil e formado por componentes c
8 

a c18 
(be.!:!_

zalcone ou benzalconio clorado), misturas desse composto com o 

n-alquil (68% de c
12 

e 32% de c
14)-dimetil etilbenzil amonio elo

rado, comercialmente conhecido por Physan-20, e utilizado com

êxito por F�RNHAM et alii (1978, 1979) e REIO (1980), o 3-lauril 

dimetilbenzil amoni□ clorado, conhecido por VANTOC Cl e o n- al 

quil trimetilbenzil amonio bromato, conhecido por VANTOC Al. 

2.6.5. Reguladores de crescimento 

2.6.5.1. Citocininas 

.. ~ , 

As citocininas sao atribuidas algumas propried� 

des como o retardamento da senescência e �elhorias na qualidade c:e 

flores colhidas. O aumento na longevidade de flores tratadas com 
,

citocininas parece ser o resultado da somatoria de muitos efeitos 
, A 

fisiologicos diferentes do harmonia nos tecidos florais. As cito 

cininas podem atuar na manutenção da permeabilidade das membra 
, , , 

nas, no balanço hidrico e no metabolismo de proteinas e de acidas 
, ~ , 

nucleic□s. A presença de citocininas em concentraçoes otimas pode 

prolongar a longevidade de flores cortadas por reduzir a produção 
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de etileno. 

MACLEAN e DED□LPH (1962) descreveram a oc□rren 

eia de um decréscimo na taxa de respiração de flores tratadas com 

N6 b · 1 . . ( 6 BA) " . d - enzi aminopurina - e propuseram como consequencia essa

redução um aumento na longevidade. 

MAVAK e HALEVV (1974) demonstrou que as cineti 
... , , 

nas aumentam a absorçao de agua pelas petalas de rosas retardando 

a murcha, especialmente quando as flores são submetidas a altas 

temperaturas (28QC) e baixa umidade relativa (40-50%). Embora as 
N , , , 

cinetinas na□ atuem diretamente no conteudo de proteinas das pet,ê_ 

las de rosas, sob essas condições de "stress'', elas retardam o au 
,

menta da atividade de RNAses normalmente encontradas em petalàsde 

. ' . ,.. , 

rosas em inicio de senescencia. A melhoria no balanço hidrico e o 
A H , -

retardamento da senescencia sa□ atribuidas como açoes da cinetina 

na longevidade floral. Também a senesc�ncia induzida pelo etileno 
,

exogeno pode ser controlada com citocininas. 

As citocininas utilizadas em flores cortadas 
... 

sao as cinetinas (KI), a 6-benzilaminopurina (6-BA), a is□pent� 

nil adenosina (IPA) e a 6-(Benzilamino)-9-(2-tetrahidropiranil)-9 

-H-purina (PBA).

A concentração de citocininas eficientes para 

cravos depende do periodo de tratamento e varia de 10 a 100 ppm 

em tratamentos prolongados em soluções de manutenção ou de aber 

tura floral conforme CVWINSKA-SMOTER � alii (1978) a 100 ppm P.ê., 

ra "pulsing" conforme HALEVV et alii (1978b). 

Os melhores resultados de tratamentos com cito 
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cininas foram obtidos com cravos, embora muitas vezes esses trata 

mentas tenham sido suplementados com sacarose ou associados a ou

tros reguladores. Não somente a longevidade � promovida, mas tam-
, , 

bem a sensibilidade ao etileno e reduzida. 

Conforme MAYAK e DILLEY (1976a) a longevidade de 

cravos foi aumentada por soluções contendo cinetina e sacarose em 

comparaçao a flores tratadas com apenas cinetina. Flores desenvo!, 
, 

vidas em periodos de baixa intensidade luminosa senesceram rapid.ê_ 

mente e responderam a cinetina somente quando suplementadas com 

sacarose. Desse modo o prolongamento da longevidade pela cinetina 

parece ser dependente da energia luminosa prevalecente durante a 

fase final do desenvolvimento floral ou seja, a antêse. A respos-
, 

ta ao tratamento associado e explicada pelo fato de que as citoci 
, , 

ninas reagem com os açucares, formando a citocinina-7-glicosideo, 
, 

um composto estavel e biologicamente ativo no sistema vegetal.Ta!!!_ 
, , � , 

bem os açucares facilitam a mobilizaçao de citocininas atraves da 

formação de glicodideos. 

Para MAYAK e KDFRANEK (1�76) combinações de citoci 

ninas com sacarose reduziram a sensibilidade de cravos ao etile-

no, prolongando a longevidade. EISINGER (1977) determinou que fo

lhas e hastes de cravos continham um fator anti-senescente natu-

ral, visto a remoção desses tecidos terem acelerado a senescen-

eia. Entretanto a cinetina (5 a 10 ug/1) significativamente reta.E_ 

dou a senescência de flores cortadas que tiveram as folhas e as 

hastes removidas. O pico da produção de etileno por flores pr�-S.ê_ 

nescentes foi reduzido em 55% ou mais com o tratamento com cineti 
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na e o inicio da produção foi retardado por um dia. Flores tratadas 
, 

com cinetina foram menos sensiveis ao etileno aplicado que flores 

na□ tratadas. 

De acordo com WANG e BAKER (1979) o IPA (0,1 mM) 

retardou a senescência de Íris mas não de crisântemos. Segundo GOSZ 
, , 

CZVNSKA e N□WAK (1979) misturas de 6-BA 5 mg/1 e acido naftalenoace 

tic□ 20 mg/1 causaram a aceleração da abertura floral de cravos a 

p�s o armazenamento e aumentou a longevidade e o diâmetro de flores 

totalmente abertas. 

Para PAULIN e MUL□WAY (1979) o interesse de cito 

cininas (6-BA e cinetina)no prolongamento da durabilidade de cravos 
, A 

e limitado, embora essas substancias possuam um importante papel 
- , ' - ' em relaça□ a□ balanço hidrico. As citocininas sao atribu1das uma 

diminuição na prote�lise, um aumento na transpiração, uma redução 

na produção de etileno e uma diminuição da sensibilidade das flores 
, 

a□ gas. Efeitos p□sitivàs de tratamentos com citocininas foram obti 
~ -4 dos com 6-BA aplicado em concentraçoes de 10 M e  cinetina aplic.ê_ 

da em soluções de manutenção a concentrações de l□-
5 e 5.1□�

6M. Tro
• 

A I , A , 

cas no peso da materia fresca, materia seca, açucares redutores so 

lÚveis e proteinas solúveis, mostraram que os efeitos das citocini 

nas na longevidade parecem ser associados com a diminuição da perda 
, , A 

de agua e de materia seca. Os resultados demonstraram ainda uma a 

ção positiva das citocininas em relação ao balanço hidrico visto o 

regulador haver permitido que as flores resistissem aos 
, -

efeitos 

prejudiciais do "stress" de agua. Contudo essa açao desapareceu qu� 
, -

do apos o "stress" as flores foram suplementadas com soluçoes glic,!!_ 
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sideas. Desse modo em relação ao uso de soluções glicosideas o efei 

to das citocininas é minimo. 

KENDE e HANSON (1976) descreveram que o 6-BA re 

tardou a produção de etileno por segmentos isolados 
, 

de petalas de 
,

Ipomoea tricolor, alem de impedir o enrolamento desses segmentos. 

A imersão momentânea de flores de antÚrio em 6-

benzil-aminopurina (10 ppm) prolongou a longevidade e aumentou a 
,.. , , 

tolerancia das flores ao disturbio fisiologico pelo frio 

SHIRAKAWA et alii (1964). 

conforme 

A imersão de gérberas em 6-BA 25 ppm por dois mi 
. , , 

nutos diminuiu a perda de agua e a lixiviaçao de ions conforme VAN 
, 

MEETEREN (1979a). Uma melhora no balanço hidrico de rosas mantidas 

em soluções de cinetina 60 ppm foi observada por MAYAK e HALEVY 

(1974). 

Conforme BALLÀNTYNE (1965) em narcisas (Narcissus 

p,seudonarcissus L.) a imersão .em uma mistura de 6-BA 100 ppm e 

2,4-D 22 ppm, retardou a senescência, enquanto que a utilização dos 

reguladores independentemente não foi eficiente • 
• 

Para EISINGER (1977) as cinetinas exogenas podem 

prolongar a vida de cravos cortados vista recolocarem as citocininas 

naturais que são normalmente fornecidas as flores pelas raizes das 

plantas intactas. 

2.6.5.2. Giberelinas 

Algumas pesquisas tem sido desenvolvidas com o in 
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, , 

tuito de se estabelecer a utilidade do acido giberelico no prolong,ê_ 

menta da longevidade e na melhoria da qualidade de flores cortadas 

armazenadas. 

GARROD e HARRIS (1978) descreveram que a aplica;ã:i 
, 

de GA3 (200 ppm) em petalas isoladas de cravo cultivadas em meio 
, , ,.. 

liquido ou solido tiveram sua senescencia retardada. 

Nichols citado por HALEVY e MAYAK (1981) determi 
,.. , ... 

nau a inexistencia de efeitos beneficos com relaça□ a longevidade ce

tratamentos de imersão de cravos em soluções de GA3 em

çÕes de 0,1 a 200 ppm. 

concentra 

Concentrações de GA3 de 100 a 400 ppm usadas por

CVWINSKA-SMOTER ..ê..t, alii (1978) em soluções de abertura floral, embo 

ra acelerassem o processo diminuiram a longevidade e �ausaram a des 

coloração de flores de cravo. 

De acordo com GOSZCZYNSKA e NOWAK (1979) tratame.!J_ 

tos com GA3 aceleraram a abertura de botões de cravos armazenados a

baixa temperatura por cinco semanas e aumentaram o diâmetro de flo 

res totalmente abertas. Altas concentr�çÕes de GA3 (20 a 100 mg/1 )

foram mais eficientes que 10 mg/1 na aceleração da abertura floral, 

mas a concentração limite superior ocasionou um decr�scimo na long.ê_ 

vidade de flores abertas e· em leve descoloração de p�talas e 
,

cali 
... 

ces. Por essa razao foi sugerido que o uso de 20 mg/1 do composto sn 

adição a solução de "pulsing" antes do armazenamento, como o melhor 

tratamento para se promover a abertura floral, para se prolongar a 

longevidade e para manter a qualtdade de flores abertas. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Preparo e manuseio do material. 

' . 
' 

Para se definir os compostos qu1m1cos indicados a ma-

nutenção da qualidade e prolongamento da longevidade foram utiliza

dos cravos 1 Scania Red Sim•, por ser um dos cultivares de maior a

ceitação comercial, obtidos diretamente do produtor localizado no 
, ~ 

municipio de Atibaia, Estado de Sao Paulo e produzidos segundo as 

recomendações técnicas a cultura. 

Os craveiras produtores de flores, provieram de esta

cas ponteiros, retiradas de ramos laterais de plantas matrizes, tr.ê,_ 
,

tadas com fungicidas e enraizadas. Apos o plantio em canteiros defi 

nitivos observando-se um espaçamento de 30 X 30 cm., as plantas fo

ram despontadas. O cultivo desenvolveu-se em casas de vegetação com 
, ~ 

cobertura plastica, aplicando-se irrigaçoes semanais, uma adubaçao 
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básica com N-P-K e cobertura com sulfato de amoneo (45 g/m2) a par-

tir do terceiro mes de plantio definitivo. As plantas foram tutora-
, 

das quando atingiram 40 cmª de altura. Visando o controle de molesti 

as, a plantação foi pulverizada quinzenalmente com fungicidas especi 

ficos. 
, 

Procedeu-se a colheita no periodo matutino, colhendo-

se as flores que se apresentavam totalmente abertas, visto ser este 

o estádio de desenvolvimento adotado para a comercialização de era-

! vos no pais. Para o processo foram utilizadas tesouras com lâminas 

afiadas, cortando-se as hastes florais e□� aproximadamente 60 centf-
, 

metros de comprimento. Imediatamente apos a colheita, as flores fo-

ram amarradas em feixes contendo 36 hastes florais, envoltas em pa-
, 

pel umidecido e armazenadas em caixas plasticas para o transporte 

que teve uma duração média de uma hora. Desde a colheita até a rece,e. 

ção das flores no laboratório (Instituto Agronômico-Campinas) trans

correu um periodo médio de duas horas. 

Recepcionadas, as flores foram selecionadas, descarta� 

do-se aquelas que se apresentavam com o cálice rachado, murchas, com 
, , 

as petalas danificadas ou com os estames visíveis. 
, 

Sob agua corrente procedeu-se novo corte da haste (LAU 

RIE, 1936), eliminando-se cerca de 5 cm. da porção basal. A seguir 

as flores foram submetidas a tratamentos de condicionamento por três 

horas com água fria (8 a l0QC)� com º· objetivo de ser eliminado o ca 

lar do campo e de se restaurar a turgidez. Sucessivos ensaios de con 
- , , 

servaçao com varias compostos químicos foram realizados, mantendo-se 

como condições ideais de laboratório uma temperatura de 21 � 2QC, 16 
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horas de luz com lâmpadas frias e intensidade luminosa de 1.500 lux 

(BARDEN e HANAN, 1972; MAXIE et alii, 1973; DILLEY e CARPENTER, 1975 

e BAKER .ê.!_ alii, 1977). Providenciou-se uma circulação de ar leve 

mas constante, para ser evitado o acumulo de etileno no local dos en 

saias. 

Com exceção do ensaio pilÔto que estabeleceu os crit�-

rios de avaliação da manutenção da qualidade adequados para cravos 

colhidos, cada etapa do experimento constou de sete tratamentos, uti 

lizando-se cinco flores por parcela e quatro repetições distribuidas 

ao acaso. A manutenção da qualidade foi avaliada diariamente por do

is avaliadores devidamente treinados. 
, 

Foram coletados dados referentes ao periodo de durabi-

lidade comercial, longevidade total e absorção de soluções conservan 

tes. Dados referentes ao periodo de durabilidade comercial foram es-

tatisticamente analisados, enquanto a long�vidade total foi represe.!::!. 
, 

tada graficamente de modo a ressaltar o ganho fisiologico obtido em 

cada tratamento. 

Os dados referentes a absprção de soluções foram obti-
, 

dos atraves da diferença entre o volume inicial e o volume final das 

soluções de conservantes ou da água destilada utilizada no tratamen

to controle. A evaporação natural das soluções não foi considerada 

uma vez que os recipientes (erlenmeyers com 500 cc.) que continham 

as flores foram vedados em sua abertura com filmes de polietileno de 
, 

40 micras de espessura e papel aluminio. As flores entraram em conta 

to com as soluções através de orificios feitos na proteção e que mos 

traram o mesmo diâmetro que as hastes florais. 
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3.2. Critérios de avaliação. 

O primeiro ensaio implantado, denominado ensaio pilÔto, 
- , ~ -

visou a determinaçao de criterios de avaliaçao da manutença□ da qua-

lidade de cravos colhidos. Para tanto, três diferentes métodos de a

valiação aplicados simultâneamente a um ensaio onde se utilizou con-
, 

servantes quimicos, foram comparados. Como conservante foi utilizada 

a sacarose em concentrações de 4 e 16%, mantendo-se ainda um contra-
, - , , 

le com agua destilada. Procedeu-se a avaliaçoes diarias atraves 
, , 

dois avaliadores que preencheram formularias especificas para 
, ~ A 

flor, conforme o metodo de avaliaçao em evidencia. Concluido o 

cesso·de avaliação, todas as anotações foram reunidas em um 

de 

cada 

pro-

unico 

formul�rio,· de modo a demonstrar a evolução di�ria da senescência de 

cravos conforme o criteri□ adotado. Cada avaliador trabalhou de for-
A , A 

ma independente para se evitar interferencias ou indesejavel influen 

eia de opiniao. 

Foram utilizados os seguintes critérios de avaliaç�o: 

, , 

Criterio a (criterio de notas) 
, 

A cada flor previamente numerada foi atribuída uma no-

ta, reflexo de parâmetros objetivos bem definidos conforme o esquema: 

nota 4: aspecto geral excelente 

presença de brilho 
, 

flores turgidas 

flores bem abertas 



nota 3: aspecto geral bom 

presença de brilho 
,

flores turgidas 

flores bem abertas 

leve inclinação da haste floral 

nota 2: inicio de deterioração 

cor levemente opaca 

estames visiveis 
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primeira carreira de petalas voltadas para bai 

XO 

nota 1: sinais evidentes de murcha 
,

enrolamento das petalas 

ausência de brilho 

haste inclinada 

nota D: flor totalmente m�rcha 

descarte por outro problema como rachadura do 
,

calice 

Qualquer uma das evidências dentro de cada nota, condu 
- , , ! ziu a avaliaçao especifica. Foi considerado como indice para o per1.9.. 

do de durabilidade comercial, uma média igual ou superior a 3. 

Esquematicamente, na Figura 1 é representado o 

rio a de avaliação. 

cri te-
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v FIGURA 1. Esquema adotado para definir o critério a de avaliação. 

ni:Jta 4. nota 3. 

90Q 

nota 2. nota 1. 

nota □•



critério b (critério percentual) 

Foi levado em consideração o aspecto geral de cada 

flor, utilizando-se porcentagens para a atribuição do grau de quali

dade. Cada porcentagem atribuida refletiu apenas um parâmetro de ava 

liação, sendo as porcentagens sucessivas, evidências da 

desses parâmetros. 

100%. flor 

75%. flor 

50%. flor 

25%. flor 

□%. flor

totalmente aberta 

com 

com 

com 

perda de brilho 

inclinação da haste 

' . . J.nJ.CJ.O de murcha 

totalmente murcha 

,

somatoria 

Foi considerado como o Índice para a avaliação do pe

riodo de durabilidade comercial, média igual ou superior a 50%. 

, , 

Criterio c (criterio baseado no aspecto das flores) 

das flores. 

Foi levado em consideração apenas a aparência externa 
• 

" 

Muito bom (MB). aparencia excelente 

Bom (B) 

Regular (R) 
, 

Pessima (P) 

• boa aparência 

• aparencia regular 
" , 

• aparencia pessima 

O critério para a seleção do periodo comercial, res

tringiu-se as avaliações MB e B. 
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3.2.1. Delineamento estatístico para os crit�rios de avaliação. 

, 

O delineamento estatistico utilizado foi o inteiramen-

te cazualizado, implantando-se três tratamentos com quatro repetiçÕ-

es e utilizando-se cinco flores por parcela. Cada flor foi 
. , , 

marcada 

com uma etiqueta, recebendo numero proprio que variou de 1 a 5 con-

forme a sua posiçao nos frascos, em todas as repetições. 
,

Para cada criterio adotado foram selecionados os dados 
,

referentes ao periodo de durabilidade comercial. A esses dados apli-
, � 

cou-se a analise de variancia pelo teste F com o intuito de se defi-
, , 

nir a propriedade do criterio. O efeito dos avaliadores tambem foi 
~ , , 

levado em consideraça□ para a analise estatistica, desprezando-se 

contudo as diferenças de longevidade existentes entre os tratamentos 

(controle em água destilada, sacarose 4% e sacarose 16%) por 

ser este o objetivo principal da avaliação. 

,

3.3. Tratamentos com compostos quimicos. 

na□ 

Os ensaios foram implantados de acordo com as seguin-

tes etapas: 

ETAPA"...l: 

Tratamento 1. Controle 
, 

(agua destilada) 

Tratamento 2. Nitrato de 
, 

p_otassio (Qcel Ind. Quim, SA.) 20 ppm. 
, 

(Qcel 
, 

SA.) 40 Tratamento 3. Nitrato de potassio Ind. Quim. ppm. 



85. 

Tratamento 4. Sulfato 
, 

de magnesio (Reagentes Ecibra) 20 ppm. 

·. Tratamento 5. Sulfato
, 

de magnesio (Reagentes Ecibra) 40 ppm. 
, , 

Tratamento 6. Acido giberelico (Abbot do Brasil SA.) 40 ppm. 

Tratamento 
, , 

7. Acido giberelico (Abbot do Brasil SA.) 60 ppm. 

ETAPA 2. 

Tratamento 1. Controle (água destilada) 

Tratamento 2. Sacarose (Reagentes Ecibra) 2% 

Tratamento 3. Sacarose (Reagentes Ecibra) 4% 

Tratamento 4. Sacarose (Reagentes Ecibra) 8% 

Tratamento 5. Sacarose (Reagentes Ecibra) 16% 

Tratamento 6. Citociniha (6-benzil-aminopurina)(�erck, Sharp & Dohme) 

5 mg/1. 

Tratamento 7. Citocinina (6-benzil-aminopurina)(Merck, Sharp & Dohme) 

10 mg/1 

ETAPA 3. 

, 
. Tratamento 1. Controle (agua destilada) 

Tratamento 2. Thiabendazole (Tecto 40-F)(Merck, Sharp & Dohme) 

250 ppm. 

Tratamento 3. Thiabendazole (Tecto 40-F)(Merck, Sharp & Dohme) 

500 ppm. 

Tratamento 4. Thiabendazole (Tecto 40-F)(Merck, Sharp & Dohme) 

750 ppm. 



Tratamento 5. 8-hidroxiquinolina (Aldrich Chemical Co.) 200 ppm. 

Tratamento 6. 8-hidroxiquinolina (Aldrich Chemical Do.) 400 ppm. 

Tratamento 7. 8-hidroxiquinolina (Aldrich Chemical Co.) 600 ppm. 

ETAPA 4. 

Tratamento 1. Controle (água destilada) 
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Tratamento 2. Cloreto de cobalto (Quimis). Solução de manutenção. 

50 ppm. 

Tratamento 3. Cloreto de cobalto (Quimis). Solução de 'pulsing•. 

800 ppm. 

Tratamento 4. Tiossulfato de prata (Nitrato de prata, Merck, Sharp & 
,

Dohme; Tiossulfato de sodio, Reagentes Ecibra). Solu-

ção de manutenção, 50 ppm. 

Tratamento 5. Tiossulfato de prata (Nitrato de prata, Merck, Sharp & 

Dohme; Tiossulfato de sÓdio, Reagentes Ecibra). Solu

ção de 1 pulsing 1
• 1.000 ppm. 

Tratamento 6. Nitrato de prata (Merck,. Sharp & Dohme). Solução de ma 

nutenção. 50 ppm. 

Tratamento 7. Nitrato de prata (Merck, Sharp & Dohme). Solução de 

1 pulsing•. 1.000 ppm. 

Os tratamentos de 'pulsing' constaram da imersão r�pida 

(5 minutos) da base das hastes florais nas soluções preservativas, se 

guindo-se a transferência das flores para recipientes com 250 ml de 

agua destilada. 
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O tiossulfato de prata foi preparado mediante a combi

nação de soluções estoque de nitrato de prata (0,1 M) e de tiossulfa 

to de sÓdio (0,1 M) preparadas com antecedência e mantidas no escu

ro, observando-se a taxa molar entre o nitrato de prata e o tiossul

fato de sÓdio de 1 para 4 (Reid � alii, 1980a). 

,

3.3.1. Delineamento estatistico para os tratamentos com compostos 
! . quimicos.

O delineamento estatistico usado em todas as etapas 

foi inteir�mente casualizado, implantando-se sete tratamentos com 

quatro repetições e utilizando-se cinco flores por repetição, o que 

perfez um total de 20 flores por parcela. 
, , 

Para a analise estatistica, os dados observados sobre 

o periodo de durabilidade comercial não sofreram transformações por
, , A 

se tratarem de medias, aplicando-se a eles a analise da variancia p� 
, ! lo teste F. Utilizou-se quando necessario o teste de Tukey (à) ao n1 

~ , 

vel de 5% de probabilidade para a comparaçao das medias entre os tra 

tamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Seleção de critério de avaliação da qualidade para cravos cor 

tados. 

Os dados referentes ao periodo em que os cravos cort.ê_ 

dos mantiveram a qualidade de modo a permitir a comercialização são 
,

apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, conforme os criterios .ê_, E_ e c 

de avaliação respectivamente. Considerou-se para a elaboraçao des-
, , 

sas tabelas, a media do numero de dias.em que a qualidade das flo-

res foi mantida conforme os diferentes avaliadores, em relação aos 

tratamentos aplicados. Esses resultados foram submetidos a analise 
, , 

estatistica com base no teste F. Os valores de F obtidos pela anali 

se da variância são encontrados nas Tabelas 4, 5 e 6, 

aos critérios .ê_, E_ e E_ de avaliação. 

Diferenças existentes entre os tratamentos 
, , 

respectivas 

! . qu1m1cos 

dentro de um mesmo criterio e entre criterios diferentes na□ foram 
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consideradas por na□ ser o objetivo dos testes. 

TABELA 1. NÚmero médio de dias de conservaçao de cravos cortados em 
,

que a qualidade comercial foi mantida, segundo o criterio 

a de avaliação. 

TRATAMENTO Avaliador 1 Avaliador 2 Media 

, ,

TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA Geral 

(dias) (dias) (dias) 

Controle 21,0 5,25 20,4 5,10 5,175 

Sacarose 4% 20,6 5,15 20,8 5,20 5,175 

Sacarose 16% 35,4 8,85 35,2 8,80 8,825 

TABELA 2. N�mero m�dio de dias de conservaçao de cravos cortados em 
,

que a qualidade comercial foi mantida, segundo o criterio 

b de avaliação. 

TRATAMENTO 

Controle 

Sacarose 4% 

Sacarose 16% 

Avaliador l 

,

TOTAL MEDIA 

(dias) 

24,2 6,05 

23,6 5,90 

41,6 10,40 

Avaliador 2 Média 

,

TOTAL MEDIA Geral 

( dias) (dias) 

24,2 6,05 6,05 

23,6 5,90 5,90 

40,6 10,15 10,27 
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TABELA 3. Numero medi□ de dias de conservaçao de cravos cortados em 
, 

que a qualidade comercial foi mantida, segundo o criterio 

c de avaliação. 

, 

TRATAMENTO Avaliador 1 Avaliador 2 Media 

, , 

TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA Geral 
( dias) (dias) (dias) 

Controle 22,4 5,60 20,8 5,20 5,40 

Sacarose 4% 24,6 6,15 24,2 6,05 6,10 

Sacarose 16% 42,4 10,60 42,2 10,55 10,57 

I A I 

TABELA 4. Valores de F obtidos pela analise da variancia do numero 
, 

medi□ de dias em que os cravos cortados mantiveram a qua-

lidade comercial segundo o critério a de avaliação. 

Causas da variaçao GL SQ QM F 

Avaliador (A) 1 D,0150 D,0150 

Tratamento (T) 2 71,0533 35,5266 61,18** 

A X T 2 D,0400 0,0200 
, 

Residuo 18 10,4500 0,5806 

Total 23 81,5583 

, 

de 1% de ** significativo ao nivel probabilidade 

CV= 11,9% 

X = 6,39 
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, A , 

TABELA 5. Valores de F obtidos pela analise da variancia do numero 
,

medi□ de dias em que os cravos cortados mantiveram a qua-

lidade comercial, segundo o crit�rio b de avaliação. 

Causas da variaçao GL SQ QM F 

Avaliador (A) 1 0,0416 0,0416 

Tratamento (T) 2 98,7033 49,3516 145,88** 

A X T 2 0,0834 0,0417 

Residuo 18 6,0900 0,3383 

Total 23 104,9183 

,

** significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

CV= 7,8% 

X =  7,40 

, A , 

TABELA 6. Valores de F obtidos pela analise da variancia do numero 
,

medi□ de dias em que os cravos cortados mantiveram a qua-

lidade comercial, segundo o crit�rio e de avaliação. 

Causas da variaçao GL SQ QM F 

Avaliador (A) 1 0,2016 0,2016 

Tratamento (T) 2 126,1233 63,0617 124,33** 

A X T 2 0,1434 0,0717 

Residuo 18 9,1300 0,5072 

Total 23 135,5983 

**significatico ao 
, 

de 1% de probabilidade nivel 
CV= 9,6% 

x = 7, 36 
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, 

A analise dos dados apresentados nas Tabelas de 1 a 5, 

tlemonstrou que todos os critérios de avaliação de qualidade empreg� 
~ , ~ 

dos para cravos cortados sao passiveis de utilizaçao pois permiti-

ram a observação precisa e segura do comportamento das flores manti 

das em soluções preservativas. Embora existissem diferenças no coe-
~ A , 

ficiente de variaçao entre os tres criterios empregados, estas fo-
~ , 

ram pequenas e portanto na□ comprometeram nenhum dos criterios. En-

tre os avaliadores não ocorreram diferenças significativas. 
, 

Apesar de todos os criterios estudados terem se mos-
, ~ , , 

trado viaveis, optou-se pela adoça□ do criterio � (criterio de no-

tas) em experimentos subsequentes, quando os cravos cortados• foram 

submetidos a tratamentos quimicos. Um dos motivos que levou a essa 
, 

escolha foi a rigidez do metada, conforme os resultados do teste F 

(X= 6,39). Adicionalmente, a utilização de parâmetros definidos fa 

cilitou a classificação das flores nos diferentes est�dios de quali 
- , 

dade e tornou a avaliaçao rapida. 
, , 

Tanto o criterio b como o criterio E_, embora se mos-

trassem precisos, apresentaram como inconveniente a dificuldade de 
~ , 

diferenciaçao entre os estadias de qualidade. Essa dificuldade os 

caracterizou como metodos trabalhosos e lentos, o que inquestion� 
, 

velmente comprometeu a praticabilidade dos metodose 

Por outro lado, a não adoção de critérios de avalia-
~ , 

çao ja definidos para cravos, conforme aqueles propostos por LJOTA e 

GARAZSI (1967) e BAKER� alii (1977) deveu-se ao aspecto gsnerico 
, 

e subjetivo dos metodos . A subjetividade em se definir os diferen-
, 

tes estadias de qualidade, conduziu os avaliadores a muitas dificul 
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dades por ocasi;o da atribuição de Índices a cada flor, tornando-se 
,

portanto metadas inadequados. 

! . 4.2. Tratamentos com compostos qu1m1cos 

! . Muitos compostos qu1m1cos sao recomendados para o prE._ 

longamento da longevidade de flores cortadas. A avaliação do efeito 

dos compostos comumente utilizados para a manutenção da qualidade 

de flores cortadas revela que alguns embora prolonguem a longevida-
~ , 

de, ocasionam lesoes aos tecidos devido algum efeito toxico, outros 
~

sao totalmente indiferentes e apenas determinado grupo demonstra a 

sua eficiência. 

Correspondendo ao primeiro ensaio (Etapa 1), na Tabe-
, ,

la 7 podem ser observadas as medias do numero de dias em que os era 
, , , 

vos cortados tratados com sulfato de magnesio, acido giberelico e 
,

nitrato de potassio, mantiveram a durabilidade comercial. 

Resultados referentes a l�ngevidade total média de 

flores submetidas aos mesmos tratamentos encontram-se na Tabela 8 e 

são representados na Figura 2, salientando-se o ganho fisiolÓgic□ 

quando existente, devido aos tratamentos com compostos quimicos em 

relação a água destilada. 

absorçao 
, . 

A Tabela 9 ordena os dados que se referem a 

de soluç�es por cravos cortados tratados com sulfato de magnes10 1 

, , , -

acido giberelico e nitrato de potassio. Esses resultados sao grafi-

camente representados na Figura 3. 
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,

TABELA 7º Medias do total de dias em que os cravos cortados manti-

veram a durabilidade comercial. Etapa 1. 

,

TRATAMENTO Periodo de durabilidade comercial 
(dias) 

Controle (água destilada) 5,4ª 

Nitrato de 
, 

4 1ª potassio 20 ppm ' 

,

Nitrato de potassio 40 ppm 4 4ª 

' 

,

4 gª Sulfato de magnesio 20 ppm ' 

Sulfato de 
, 

magnesio 40 ppm 4 6ª 

' 

, ,

4,9ª Acido giberelico 40 ppm 
, ,

4,7ª Acido giberelico 60 ppm 

,

Medias seguidas de letras iguais na□ diferem entre si pelo tes 

te de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

,

TABELA 8. Longevidade total media de cravos cortados submetidos a 
,

tratamentos com compostos quimicos. Etapa 1 • 

• 

,

LDNGEVID�DE TOTAL MEDIA 
(dias) ,

TRATAMENTO Rep.l Rep.2 Rep.3 Rep.4 MEDIA 

,

Controle (Agua destilada 6,� 6,8 6,0 6,4 6,35 
,

Sulfato de magnesio 20 ppm 6,6 6,2 6,2 7,0 6,50 
,

Sulfato de magnesio 40 ppm 5,0 7,0 6,4 6,4 6,20 
, , 

40 Acido giberelico ppm 6,2 6,0 5,4 6,0 5,90 
, , 

6,4 6,0 6,2 6,45 Acido giberelico 60 ppm 7,2 
,

Nitrato de potassio 20 ppm 4,0 6,2 5,2 5,4 5,20 
,

Nitrato de potassio 40 ppm 7,4 5,6 5,0 5,0 5,75 
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FIGURA 2. Ganho fisiologico de cravos cortados devido a tratamentos 

com compostos quimicos. Etapa 1. 
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TABELA 9. Absorção total de soluções por cravos cortados. Etapa 1. 

TRATAMENTO ABSORÇÃO POR FLOR ABSORÇÃO TOTAL 
(ml) (ml) 

,,

Controle (agua destilada) 8,0 160 
,

Sulfato de magnesio 20 ppm 5,1 102 

Sulfato de 
, 

magnesio 40 ppm 5,8 116 
, ,

Acido giberelico 40 ppm 5,4 108 
, , 

5,6 Acido giberelico 60 ppm 112 
,

Nitrato de potassio 20 ppm 4,5 90 

Nitrato de 
,

potassio 40 ppm 4,5 90 

Analisando-se esses dados, verifica-se que nenhum dos 

,

compostos testados demonstrou ser util tanto para o prolongamento 

,

do periodo comercial como para a longevidade total de cravos corta-

dos, em relação ao controle, haja visto o valor de F não ter sido 

, 

5%. 
, 

trata-significativo a nivel de o ganho fisiologico atraves de 

, 

mentas com sulfato de magnesio 20 ppm 
, 

e acido 
, 

giberelico 60 ppm, foi 

tão pequeno que não permite a recomendação do uso desses compostos 

para a manutenção da qualidade de cravos cortados. A observação du-

rante o transcorrer do ensaio do e�curecimento ou da ocorrencia de 

, , , , 

areas necrosadas nas petalas de flores tratadas com o acido gibere-

,

lico e com o sulfato de magnesio respectivamente, limita ainda mais 

a utilização desses compostos. 

Quanto a absorção de soluções (Tabela 9 e Figura 3) 
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FIGURA 3. Absorção de soluções por cravos cortados. Representação gráfi 

ca referente a Etapa 1. 
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, , 
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Os resultados obtidos com o acido giberelico concordm 

com CYWINSKA-SMOTER .ê.!._ alii (1978) que observaram a diminuição da 

longevidade e o escurecimento de cravos cortados submetidos a trata 
A I ~ 

mentas com o fitohormonio. Tambem esta□ de acordo com GDSZCZYNSKA e 
,

NOWAK (1979) que verificaram o decrescimo na longevidade e leve es-
, , 

curecimento de petalas e calices de cravos cortados tratados com al 
~ , , 

tas concentraçoes de acido giberelico. 
, , 

Ja os resultados obtidos com o sulfato de magnesio 
, , 

mostraram-se muito proximos aos da agua destilada (controle) exce-

ção feita a absorção total de soluções, quando o controle foi niti

damente superior. Por esse motivo e devido a seu efeito prejudicial, 
, ,

qual seja, ocasionar o aparecimento de areas necrosadas nas petalas, 

o mesmo não deve ser indicado para prolongar a longevidade de cra

v0s cortados. 

O nitrato de potássio não foi eficiente em relação a 

manutenção da qualidade de cravos cortados, a despeito de HALEVY 

(1976) haver observado em rosas e crisântemos, a promoção da absor-
• 

~ , , 

ça□ de agua e o prolongamento da longevidade apos pré-tratamentos 

('pulsing') ou manutenção das flores em soluções compostas por es

ses sais. Os resultados obtidos nas condições do ensaio, contradi

zem ainda MAYAK .ê.!._ alii (1978) que verificaram a eficiência do ni-
, - , , 

trato de potassi□ na elevaçao do potencial osmotico das petalas de 

cravos cortados com consequente prolongamento da longevidade. 

Os dados referentes as médias do número de dias em 

que os cravos cortados tratados com diferentes concentrações de sa-
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carose e citocinina (6-benzil-aminopurina) mantiveram a durabilida

de comercial conforme o segundo ensaio (Etapa 2) encontram-se na Ta 

bela 10. 

,

TABELA 10. Medias do total de dias em que os cravos cortados manti-

veram a durabilidade comercial. Etapa 2. 

TRATAMENTO 

Controle 
, 

(agua destilada) 

Sacarose 2% 

Sacarose 4% 

Sacarose 8% 

Sacarose 16% 

Citocinina 5 mg/1 

Citocinina 10 mg/1 

� (D)= 2,11 

Periodo de durabilidade comercial 
(dias) 

7 BC
' 

10,l
ab

11,1ª

7,6cd

5 5de 
' 

M�dias seguidas de letras iguais na□ diferem entre si pelo tes 

te de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. 

A análise desses dados claramente demonstra a efici�n 

eia dos tratamentos com sacarose e citocinina na manutenção da qua-

!idade floral. Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os tratamentos efetuados, caracterizando-se a sacarose 16% e
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8% como os tratamentos mais eficientes, visto promoverem um aumento 

d� aproximadamente três vezes na durabilidade comercial de flores 

em relação ao controle (água destilada). As demais concentrações de 

sacarose não apresentaram resultados tão favoráveis, embora concor

ressem para a manutenção da qualidade de cravos cortados por perío

do superior ao controle. Esses resultados permitiram constatar que 

a elevação na concentração de sacarose de 2 a 16%, influenciou acen 
,

tuadamente o periodo comercial de cravos cortados, prolongando-o e, 

portanto concordando com os resultados descritos por HALEVY e MAYAK 

(1974) e CARPENTER e DILLEY (1975) em ensaios semelhantes. A expli

cação para a manutenção da qualidade floral pela sacarose pode ser 
,

baseada em CO0RTS (1973) que afirma que o fornecimento de açucares 
, , , "' , 

exogenos mantem o volume de materia seca das flores cortadas e o ni 
, , 

vel de substratos respiratorios especialmente nas petalas, promove!!_ 

do a respiraçao e prolongando a longevidade. 

Quanto as citocininas, embora tenham-se mostrado efi

cientes em relação a conservação em água destilada apenas, os resul 

tados devido a sua utilização mantiveram.se aquém daqueles alcança

dos pelo uso da sacarose 8 e 16%, o que concorda integralmente com 

PAULIN e MUL0WAY (1979) que afirmaram ser limitada a ação das cito

cininas no prolongamento da longevidade de cravos. De qualquer modo 
,

os resultados foram compativeis com MAYAK e DILLEY (1976) que veri-

ficaram o aumento na longevidade de cravos cortados tratados com 

6-benzil-aminopurina. MACLEAN e DED0LPH (1962) descreveram a □cor-
A , ~ 

rencia de um decrescimo na taxa de transpiraça□ de flores trRtadas 
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com 6-benzil-aminopurina, propondo como consequência dessa reduçao 
,

o aumento da longevidade, hipotese que pode ser aceita para expli-

car o efeito ben�fico das citocininas, observado nas condições des-

te ensaio. Devido a sua ação na manutenção da qualidade comercial 

de flores cortadas, a citocinina pode ser utilizada opcionalmente 

a sacarose. 

Os dados que se referem a longevidade_ total m�dia po

'· dem ser observados na Tabela 11. Para a visualização dos efei.tos f� 

vor�veis da sacarose e da citocinina na longevidade de 6ravos corta 
,

dos, a Figura 4 destaca o ganho fisiologico decorrente de cada tra-

tamento quimioo em relação ao controle. 

,

TABELA ll Longevidade total media de cravos cortados submetidos 
,

tratamentos com compostos quimicos. Etapa 2. 

TRATAMENTO 

Controle 
, 

(agua destilada) 

Sacarose 2% 

Sacarose 4% 

Sacarose 8% 

Sacarose 16% 

Citocinina 5 mg/1 

Citocinina 10 mg/1 

' 
. , . 

LONGEVIDADE TOTAL 
(dias) 

Rep.l Rep.2 Rep.3 

5,6 6,0 6,0 

7,2 6,4 7,6 

8,8 8,2 8,0 

11,0 11,4 12,0 

15,8 14,2 15,D 

8,4 8,8 9,4 

7,4 7,4 6,4 

MEDIA 

Rep.4 

4,8 

6,2 

11,0 

12,8 

12,8 

8,4 

6,8 

,

MEDIA 

5,60 

6,85 

9,00 

11,80 

14 ,.45 

8,75 

7,00 

a 
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FIGURA 4. Ganho fisiologico de cravos cortados devido a tratamentos 
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com compostos quimicos. Etapa 2. 
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Os resultados obtidos foram semelhantes àqueles de ma 

nutenção da qualidade comercial, sobressaindo-se novamente os trata 

mentos com sacarose 16% e sacarose 8%. 

Os dados relativos ao terceiro parâmetro avaliado, ou 

seja, absorção total de soluções, são encontrados na Tabela 12 e 

graficamente representados na Figura 5. 

TABELA 12. Absorção total de soluções por cravos cortados. Etapa 2. 

TRATAMENTO ABSORÇÃO POR FLOR ABSORÇÃO TOTAL 
(ml) (ml) 

Controle (água destilada) 14,D 280 

Sacarose 2% 14,8 296 

Sacarose 4% 17,9 358 

Sacarose 8% 24,4 488 

Sacarose 16% 24,2 484 

Citocinina 5 mg/1 14,3 286 

Citocinina 10 mg/1 14,1 282 

Embora HALEVY (1976) tenha sugerido que as citocini-
,

nas melhoram o balanço hidrico de flores cortadas, promovendo a ab-

sorção e reduzindo a perda de água, o mesmo não foi confirmado nas 
~ , 

condiçoes deste ensaio, pois a analise dos dados obtidos demonstrou 

que o tratamento com 6-benzil-aminopurina não alterou a absorção em 
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relação ao controle. 

No tocante a sacarose, os resultados foram comparav� 

is aos obtidos por MARDUSKY (1972) e HALEVY (1976), haja visto o 

composto capacitar as flores à absorverem mais água quando compara

das com o material vegetal não tratado. A manutenção da turgidez de 

flores tratadas com sacarose bbservada no ensaio, encontra apoio na 

afirmativa de HALEVY (1976) de que flores suplementadas ex�genamen-
, , , 

te com açucares apresentam um aumento no potencial osmotico das pe-
, 

talas. MAR□USKY (1972) ja havia constatado que a sacarose melhorou 

o balanço hidrico de flores cortadas devido ao fechamento estÔmatal

com consequente redução na transpiração, não explicando contudo a 

sua ação no aumento da absorção de água. 

O terceiro ensaio (Etapa 3) visou o estudo de compos

tos com açao germicida na manutenção da qualidade de cravos corta

dos, sendo para tanto selecionados a 8-hidroxiquinolina e o thiaben 

dazole (Tecto 40-F). Os dados referentes a açao desses compostos 

quimicos podem ser verificados na Tabela 13. Já a Tabela 14 relacio 
, ~ 

na os dados da longevidade total media que sao graficamente demons 

trados na Figura 6. 

Observa-se que em relação a durabilidade comercial, 

nem a 8-hidroxiquinolina, nem o thiabendazole foram eficientes, ha-
, ~ 

ja visto o periodo de longevidade na□ ser alterado quando comparado 

com aquele apresentado pelo controle {�gua destilada), conforme os 

resultados do teste F, que não apresentou diferenças significativas 
!ao nivel de 5%. 
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, 

TABELA 13. Medias do total de dias em que cravos cortados mantive-

ram a durabilidade comercial. Etapa 3. 

TRATAMENTO Peri.odo de durabilidade comercial 

Controle 
, . (agua destilada 

8-hidroxiquinolina 200 ppm

8-hidroxiquinolina 400 ppm

8-hidroxiquinolina 600 ppm

Thiabendazole 250 ppm 

Thiabendazole 500 ppm 

Thiabendazole 750 ppm 

.à(D)= 1,16 

(dias) 

5,5□
ª

5,45ª

5,75ª

5,9□
ª

5,95ª

5,7□
ª

5,4□
ª

Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo tes
te de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

, 

TABELA 14. Longevidade total media de cravos cortados submetidos a 
, 

tratamentos com compostos quimicos. Etapa 3. 

L□NGEVJDADE TOTAL MÉDIA 
TRATAMENTO (dias) 

, 

MEDIA 

Rep.l Rep.2 Rep.3 Rep.4 

, 

Controle (agua destilada 6,2 6,8 6,0 6,2 6,30 

8-hidroxiquinolina 200 ppm 6,2 6,4 6,6 6,8 6,50 

8-hidroxiquinolina 400 ppm 6,4 8,0 6,6 7,0 7,00 
8-hidroxiquinolina 600 ppm 6,6 7,0 7,4 7,0 7,00 
Thiabendazole 250 ppm 7,0 6,4 6,4 6,0 6,45 

Thiabendazole 500 ppm 6,2 6,0 6,4 7,2 6,45 

Thiabendazole 750 ppm 6,0 5,6 6,4 7,0 6,25 
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FIGURA 6. G�nho fisiologico de cravos cortados devido a tratamentos 

com compostos quimicos. Etapa 3. 
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Tamb�m em relação a longevidade total, os tratamentos 
� 

com os fungicidas em questão não apresentaram resultados satisfató-

rios, com o ganho fisiolÓgico alcançado através de tratamentos com 

8-hidroxiquinolina 200, 400 e 600 ppm e thiabendazole 250, 500 e 
, 

750 ppm suplantando por pequena margem o tratamento com agua desti-

lada. Os resultados apresentados pelos tratamentos com a 8-hidroxi

quinolina em cravos cortados, diferem daqueles obtidos por LARSEN e 

CROMARTV (1966) que tratando inflorescências de boca de leão com so 

luçÕes que incluiram o composto em concentrações de 300 ppm, verifi 
, 

caram um aumento de 2,7 vezes na vida media das flores. ROGERS 

(1973) tamb�m relatou que entre os compostos de ação bacteriostati

ca e fungicida, a 8-hidroxiquinolina pura ou seus esteres citrato e 

sulfato em concentrações de 200 e 600 ppm, são amplamente utiliza

dos em decorrência de sua eficiência. Por outro lado a não comprou� 

ção da eficácia do thiabendazole discorda de APELBAUM e KATCHANSKY 

(1977) que observaram através da imersão de hastes florais cortadas 

em soluções contendo o composto e a sacarose, a melhor abertura flE_ 

ral, a manutenção da qualidade e o prolongamento da vida decorativa 
• 

de cravos e crisântemos colhidos no estádio de botão. APELBAUM e 

KATCHANSKV (1978) observaram também que os tratamentos com o thia

bendazole retardaram o pico da produção autocatalitica do etileno.e 

o esmaecimento da coloração de botões de cravos, concorrendo para o
A 

retardamento da senescencia. 

A absorção total de soluções por flores tratadas com 
, 

a 8-hidroxiquinolina e o thiabendazole e demonstrada na Tabela 15 e 

Figura 7. 
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TABELA 15. Absorção total de soluções por cravos cortados. Etapa 3. 

TRATAMENTO ABSORÇÃO POR FLOR ABSORÇÃO TOTAL 
(ml) (ml) 

, 

Controle (agua destilada) 12,5 250 

8-hidroxiquinolina 200 ppm 14,8 296 

8-hidroxiquinolina 400 ppm 14,7 294 

8-hidroxiquinolina 600 ppm 19,0 380 

Thiabendazole 250 ppm 15,4 308 

Thiabendazole 500 ppm 14, □ 280 

Thiabendazole 750 ppm 13,5 270 

A despeito de todos os tratamentos suplantarem o con

trole, melhores resultados foram devidos a utilização de 8-hidroxi

quinolina em concentrações de 600 ppm. Contudo a ação do thiabenda

zole em baixas concentrações (250 ppm) pode ser considerada como 

promissora. 

Os resultados obtidos com a 8-hidroxiquinolina esta□ 

concordando com LARSEN e FRDLICH (1969) que verificaram que o com

posto sozinho ou combinado com o B-NINE e sacarose promoveu o fluxo 
, , -

de agua atraves da secçao basal de hastes florais de cravos 

dos. ST□DDARD e MILLER (1962) atribuiram parte do efeito 

corta-

benefico 
, -

da 8-hidroxiquinolina no balanço hidrico, a sua açao no fechamento 

de estômatos. 

Embora GLADON e STABY (1976) tenham observado um efei 
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FIGURA 7. Absorção de soluções por cravos cortados. Representação gr� 

fica referente a Etapa 3. 
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to prejudicial da 8-hidroxiquinolina em algumas flores, expresso p� 

lo escurecimento das hastes ou pela ocorrência de lesões nas folhas, 

o mesmo não foi observado nas condições do presente experimento.

Por outro lado apesar de ser atribuido ao thiabendazo 

le uma eficiente ação no prolongamento da longevidade, não são en-

contradas referências de sua atuação na melhoria da absorção de a-

gua por cravos cortados, conforme o observado nas condições deste 
,

ensaio, o que sem duvida se constitui em um dado novo e de muito in 

terêsse para experimentos futuros. 
, 

Utilizou-se no ultimo ensaio (Etapa 4) como conservan 

! . tes qu1m1cos o tiossulfato de prata, o cloreto de cobalto e o nitra

to de prata, podendo ser verificados os efeitos desses compostos no
,

prolongamento do período comercial de flores cortadas na Tabela 16. 

,

TABELA 16. Medias do total de dias em que os cravos cortados manti-

veram a durabilidade comercial. Etapa 4. 

TRATAMENTO 

Controle (água destilada) 
Nitrato de prata 50 

Nitrato de prata 1.000 
Cloreto de cobalto 50 
Cloreto de cobalto 800 

Tiossulfato de prata 50 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

Periodo de durabilidade comercial 
(dias) 

7 85b 

8 45b 

8,55b 

8,85b 

7,75b 

9,90b 

Ti□ssulfato de prata 1.000 ppm 13,7□
ª

6 (D)= 3, 66 
, 

Medias seguidas de letras iguais na□ diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
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~ ! A opçao pelo 10n prata se deveu as suas propriedades i 

hibidoras do crescimento de microorganismos conforme MAVAK et alii 

(1977) e ao impedimento da ação deletéria do etileno segundo SEVER 

(1977), enquanto o ion cobalto foi utilizado devido a seus efeitos 

promissores verificados em rosas por MURR .§!_ alii (1979) e VENKATA

RAVAPPA et alii (1980). 

O tiossulfato je prata aplicado na forma de 'pulsing' 

em altas concentrações (1.000 ppm) por curto periodo (10 minutos) d� 

monstrou ser altamente eficiente na manutenção da durabilidade comer 

cial de cravos, superando inclusive com grande vantagem o tratamento 

em manutenção com o mesmo composto (50 ppm em tratamento 

Os demais tratamentos, exceção feita ao cloreto de cobalto 

,

continuo). 

800 ppm, 

embora tenham superado o controle não se mostraram altamente eficien 

tes. 

Pelos dados obtidos, verifica-se ainda que a prata a-
,

plicada em tratamentos rapidos apresenta um melhor efeito que quando 
,

aplicada em tratamentos continuas, tanto na forma de tiossulfato de 

prata, como na forma de nitrato de prata. 

Na Tabela 17 são encontrados os dados referentes a lon 
,

gevidade total media de flores tratadas com os compostos em sstudo, 

resultados estes, graficamente representados através da Figura 8. 

Os resultados demonstram que novamente o tiossulfato 
,

de prata aplicado na forma de 'pulsing' demonstrou a sua eficacia, 

aumentando por aproximadamente 6 dias a longevidade de cravos corta-
~ , , 

dos em relaça□ ao controle. Esse ganho fisiologico sem duvida repre-

senta para o produtor uma imensa possibilidade de maximização de lu-
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,

eras por reduzir a perda pos-colheita de flores cortadas. 
'1 ~ 

A observaçao feita para o parâmetro anteriormente ana-

lisado de que os demais tratamentos embora superassem o controle,não 
, , , 

tenham se mostrado altamente eficientes, e tambem valida no presente 

caso. 

TABELA 17. Longevidade total media de cravos cortados submetidos a 
,

tratamentos com compostos quimicos. Etapa 4. 

,

LONGEVIDADE TOTAL MEDIA 
(dias) ,

TRATAMENTO MEDIA 

Rep.l Rep.2 Rep.3 Rep.4 

,

Controle (agua destilada) 9,8 10,6 10,2 10,2 10,20 

Nitrato de prata 50 ppm 10,0 11,□ 11,2 11,2 10,85 

Nitrato de prata 1.000 ppm 10,8 10,8 11,0 10,6 10,80 

Cloreto de cobalto 50 ppm 11,0 11,□ 10,6 11,4 11,00 

Cloreto de cobalto 800 ppm 10,4, 10,6 10,4 10,6 10,50 

Ti□ssulfato de prata 50 ppm 15,4 13,0 12,2 12,8 13,35 

Tiossulfato de prata 1.000 ppm 15,8 16,6 15,6 16,4 16,10 

O excep□i□nal efeito do tiossulfato de prata na manu

tença□ da qualidade e prolongamento da longevidade de cravos corta

dos era esperado e confirma os resultados de REID � alii (1980a, b) 
~ , 

e ALDRUFEU (1981). Antes de sua açao bacteriostatica, pode ser atri-
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~

buida ao composto com base em VEEN (1979) uma açao inibidora da ele-

vação do nivel de etileno que precede a murcha de pétalas de cravos. 
, . - , 

Alem disso, a açao benefica do tiossulfato de prata a-

plicado em 'pulsing' confirma VEEN e VAN DE GEIJN (1978) que observa 

ram uma rápida translocação do composto, da porção basal das hastes 

para as inflorescências. 

Por outro lado, aplicado na forma de nitrato de prata, 

a prata na□ foi altamente eficiente, discordando aparentemente dos 

resultados obtidos por MAYAK e KOFRANEK (1975), HALEVY e KDFRANEK 

(197�), MAYAK et alii (1977) e PAUL� alii (1977) que verificaram o 

prolongamento da longevidade de cravos cortados tratados com o com

posto, mas que contudo, não compararam a sua ação com a do tiossulfa 

to de prata em um mesmo ensaio. 

O ion cobalto utilizado em cravos para testar a sua a

tuação na inibição da sintese de etileno e portanto no prolongamento 

da longevidade de flores cortadas conforme afirmativa de LAU e YANG 

(1975) não apresentou um efeito benéfico nas condições do experimen

to, resultados que não confirmam aquel�s obtidos por VENKATARAVAPPA 

..ê!. alii (1980) que verificaram o aumento na longevidade de rosas tra 

tadas com o cobalto. 

Dados referentes a absorçao total de soluções por cra

vos cortados tratados com os compostos em questão podem ser observa

dos na Tabela 18 e são graficamente-representados na Figura 9. 

No caso da absorção de soluções, os dados 
, , 

demonstram 

uma nitida vantagem para os tratamentos com compostos quimicos em m� 
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nutenção sobressaindo-se o tiossulfato de prata 50 ppm, embora quan-
, 

dô os compostos foram utilizados em tratamentos rapidos, os resulta-

dos obtidos tenham superado aqueles apresentados por flores não tra

tadas. 

TABELA 18. Absorção total de soluções por cravos cortados. Etapa 4. 

TRATAMENTO ABSORÇÃO POR FLOR ABSORÇÃO TOTAL 
(ml) (ml) 

Controle (água destilada) 20,7 374 

Nitrato de prata 50 ppm 22,5 450 

Nitrato de prata 1.000 ppm 19,5 390 

Cloreto de cobalto 50 ppm 18,7 464 

Cloreto de cobalto 800 ppm 17,5 350 

Tiossulfato de prata 50 ppm 25,2 504 

Tiossulfato de prata 1.000 ppm 22,0 440 

. ,Essa superioridade pode ser facilmente explicada, JB 

que, em soluções de manutenção as flrires permaneceram em contato com 
~ , ~ 

a soluça□ conservante durante todo o periodo de duraçao do ensaio. 

Essas soluções conservantes sem dGvida possuem uma ação bacteriostá-
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, 

tica, ao passo que apos as tratamentos de 'pulsing', as flores fo-
,

ram transferidas para recipientes contendo apenas agua destilada sem 

controle algum do crescimento de microorganismos que causam a oclu

são dos vasos condutores. O efeito da prata na melhora do balanço hi 

drico é bem conhecido ? haja visto MAYAK et alii (1978) haverem utili 

zado o hitrato de prata para prevenir a ocorrência de elevada resis

tência ao fluxo de água em hastes de cravos cortados. 

Os resultados obtidos com o ion prata confirmam MAYAK 

et alii (1977) que verificaram que pré-tratamentos das hastes de era 

vos com 1.000 ppm de nitrato de prata por 30 minutos prolongaram a 
,

longevidade e favoreceram o balanço hidrico, por reduzirem a popula-

ção bacteriana existente em soluções de manutenção. 

Também o cloreto de cobalto contribuiu para a elevação 

da taxa de absorção de água por cravos cortados, resultados semelhan 

tes aos obtidos por MURR � alii (1979) em rosas. 
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5. CONCLUSÕES.

Nas condições experimentais realizadas chegou-se �s se 

guintes conclusões: 

5.1. Para a avaliação da mantenção da qualidade de cravos colhidos 

podem ser adotados os criterios de notas, porcentual ou basea-

do no aspecto das flores. Contudo, devido a sua maior precisa□ 

recomenda-se a utilização do ciit�rio de notas para avaliações 

dessa natureza. 
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5.2. A utilização de compostos quimicos favorecem a manutenção da 

qualidade de cravos colhidos podendo estes serem classificados 

de acordo com a sua ação em altamente eficientes (sacarose e 

ti□ssulfato de prata), moderadamente eficientes (cit□cinina e 

nitrato de prata), pouco eficientes (thiabendàzole, cloreto de 
,

cobalto e 8-hidroxiquinolina) e ineficientes (sulfato de magn� 
, , , 

si□, nitrato de potassio e acido giberelico). 

5.3. Recomenda-se a utilização de tiossulfato de prata 1.000 ppm em 

tratamento r�pido ou sacarose 8 e 16% para prolongar o periodo 
~ , 

de manutença□ da qualidade comercial pos-colheita de cravos. 

, 

5.4. Para o prolongamento da longevidade pos-colheita de cravos de-

ve ser utilizado o tiossulfato de prata 1.000 ppm ou a sacaro

se 8 e 16%. 

5.5. Para se elevar a taxa de absorção de soluções por cravos colhi 

dos •deve ser utilizada a sacarose 16 ou 8%. 

5.6. Os germicidas precisam ser utilizados em combinação com a saca 

rase ou com o tiossulfato de prata. 
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