
PERFILHAMENTO E FLORESCIMENTO DE 
Heliconia latisphata NA ZONA DA MATA DE 

PERNAMBUCO
Kessyana Pereira Leite1; Paula Guimarães Lago Pinheiro2; Taciana Leite de Andrade Lima3 Vivian Loges4



________________
1. Primeiro Autor é Graduanda de Agronomia, Bolsista PIBIC/CNPq/UFRPE, Laboratório de Floricultura, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 91501-970. E-mail: kessyanapereira@hotmail.com
2. Segundo Autor é Mestranda do Programa de Pós- Graduação em Melhoramento Vegetal, Departamento de Agronomia, Laboratório de 
Floricultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: paulinhapinheiro@gmail.com
3. Terceiro Autor é Mestranda do Programa de Pós- Graduação em Melhoramento Vegetal,  Departamento de Agronomia, Laboratório de 
Floricultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: tl_leite@hotmail.com
4. Quarto Autor é Professor Adjunto do Departamento de Agronomia, Laboratório de Floricultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco.     E-
mail: vloges@yahoo.com
Apoio financeiro: CAPES e CNPq.

Introdução

A floricultura tropical no Brasil está em plena 
expansão. Entre as flores tropicais, as helicônias são 
utilizadas como flores de corte por apresentarem 
características fundamentais como beleza, exotismo e 
rusticidade, adaptando-se bem as condições tropicais 
de cultivo. A quantidade de espécies exploradas 
comercialmente é reduzida em comparação com a 
diversidade de espécies existentes [1]. Plantas de 
helicônias coletadas na mata são introduzidas com 
pouca informação sobre períodos de florescimento e 
por isso, muitas vezes não são adequadas ao cultivo e 
comercialização [2]. Dessa forma existe a necessidade 
de se avaliar e selecionar outras espécies com potencial 
para uso como flor de corte.

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
características agronômicas quanto ao desenvolvimento 
de helicônias, no período de janeiro de 2007 a janeiro
de 2009, na Coleção de Helicônias das UFRPE, 
localizada na Zona da Mata de Pernambuco.

Material e métodos

A área experimental foi implantada em janeiro de 
2007 no município de Camaragibe-PE (Aldeia Km 13), 
com 8°1’19’’ de latitude, 34°59’33’ de longitude e 100 
m de altitude. A temperatura média anual da região é 
de 25,1ºC e a precipitação média mensal é de 176 mm, 
com máxima de 515 mm e mínima de 31 mm [3]. 

Foram avaliados três genótipos de H. latisphata
(Latisphata 1, 2 e 3) durante 25 meses, v. O material 
propagativo foi doado por produtores da região, e faz 
parte da Coleção de Germoplasma de Helicônias que 
pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). Os rizomas foram lavados, as raízes cortadas 
e em seguida submetidos a tratamento fitossanitário, 
com nematicida, inseticida e fungicida. Os rizomas dos 
genótipos foram plantados em covas no espaçamento 
de 3,0 m entre rizomas na linha e 4,0 m entre as linhas. 

Foram avaliados o número de perfilhos emitidos 
por touceira (a cada 15 dias), sendo estes valores
agrupados em perfilhamento por semestre (PS) e 

perfilhamento acumulado (PA); dias para emissão da 
inflorescência a partir da emissão do perfilho (DEI); 
intervalo para colheita da haste a partir da emissão da 
inflorescência (ICH); período desde a emissão do perfilho 
até a colheita da inflorescência (CICLO).

O delineamento experimental adotado foi de blocos ao 
acaso, com três genótipos de helicônias com quatro 
repetições, sendo cada repetição representado por uma 
touceira. Os dados de perfilhamento foram classificados 
baseando-se no intervalo de confiança (IC) obtido para os 
três genótipos. As classes para PS e PA foram obtidas da 
seguinte forma: PS ou PA > IC + média: ELEVADO; PS 
ou PA < IC - média: REDUZIDO; IC - média < PS ou PA 
< IC + média: MÉDIO. Os dados do CICLO foram 
classificados da seguinte forma: curto (< 150 dias), médio 
(entre 150 e 240 dias), longo (> 240 dias) [4 e 5].

Resultados e Discussão
Quanto ao perfilhamento por semestre (PS), foi 

observado que no primeiro semestre todos os genótipos 
avaliados apresentaram perfilhamento médio. Nos 
semestres seguintes, apenas o genótipo Latispatha 2 foi 
classificado com perfilhamento elevado. Os outros 
genótipos tiveram o perfilhamento classificado como médio 
em todos os semestres. Quanto ao perfilhamento 
acumulado (PA), os genótipos apresentaram a mesma 
classificação que foi observada no PS (Tabela 1).

O perfilhamento é um parâmetro importante na seleção 
de espécies para serem utilizadas como flor de corte, uma 
vez que cada perfilho poderá originar uma inflorescência 
[5], no entanto seja necessária uma análise da porcentagem 
de perfilhos que irão efetivamente florescer. Costa et al 
(2009) [6], avaliaram oito genótipos de Heliconia, e 
observaram que nem todos os genótipos que apresentaram 
perfilhamento elevado, tiveram produção elevada de hastes 
florais, e que muitos destes não chegaram a florescer. 
Criley (2001) avaliando híbridos de Heliconia, também 
observou morte da gema apical do perfilho o que impediu o 
florescimento.

Para o caráter dias para emissão da inflorescência 
(DEI), Latispatha 1, 2 e 3 levaram em média 194, 199 e 



176  dias respectivamente para emitir a inflorescência a 
partir da emissão do perfilho (Tabela 2). 

O intervalo de colheita da haste (ICH) foi em média 
de 12 dias para a o genótipo Latisphata 1, e 11 dias em 
média para as Latisphatas 2 e 3 (Tabela 2). É de 
interesse dos produtores terem conhecimento do tempo 
necessário para a colheita das hastes a partir da emissão 
das inflorescências, e da quantidade de inflorescências 
que poderão ser comercializadas, o que permite que 
assumam compromissos de comercialização. 

Todos os genótipos foram classificados em relação 
ao CICLO como médio. Genótipos que apresentam 
ciclos menores são mais interessantes, devido ao menor 
tempo que as hastes permanecerão em campo, 
diminuindo assim custos com insumos e mão-de-obra 
para manejo da cultura e estão menos expostas a danos 
provocados por vento, insetos ou doenças [2]. 

Os genótipos de H. latispatha apresentaram 
diferença principalmente quanto ao perfilhamento, 
indicando que este aspecto, juntamente com a produção 
de hastes florais deve ser levado em consideração para 
a seleção destes materiais em programas de 
melhoramento.
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Tabela 1. Perfilhamento semestral (PS) e acumulado (PA) por touceira de hastes florais de médio e grande porte de 
Heliconia spp. da Coleção de Germoplasma de Helicônias da UFRPE. Camaragibe – PE, jan/2007 a mar/2009

GENÓ TIPOS

PS PA 

Semestre Semestre

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
Latispatha  1 4 M 20 M 36 M 47 M 4 M 24 M 60 M 106 M
Latispatha  2 5 M 47 E 87 E 109 E 5 M 52 E 139 E 248 E
Latispatha  3 3 M 26 M 43 M 58 M 3 M 29 M 71 M 130 M

Tabela 2: Caracteres e classificação de hastes florais de médio porte de Heliconia spp. da Coleção de Germoplasma de 
Helicônias da UFRPE. Camaragibe – PE, jan/2007 a mar/2009

Genótipos DEI ICH CICLO C LASSIFIC AÇÃO
Latispatha 1 1 94 12 205,86 MÉDIO
Latispatha 2 1 99 11 210 MÉDIO

Latispatha 3 1 76 11 188 MÉDIO


