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Introdução

No Brasil o cultivo de diversas espécies de flores 
tropicais tem grande destaque, sobretudo na região 
Nordeste, devido às condições edafoclimáticas 
favoráveis à produção. Em Pernambuco o cultivo de 
flores tropicais é maior na Zona da Mata e Região 
Metropolitana de Recife, propiciando boa alternativa 
para a agricultura familiar, gerando trabalho e renda. 
Pernambuco possui área cultivada de 150 hectares, 
consolidando-se como o maior produtor de flores 
tropicais do país [1]. 

Embora a Heliconia seja um gênero de origem das 
regiões tropicais, muitas espécies apresentam 
sazonalidade na floração. Alguns autores justificam tal 
fenômeno á chuva estacional, porém outros trabalhos 
envolvendo estudos de fenologia do gênero mostraram 
que fatores como fotoperíodo, temperatura e 
luminosidade alteraram a floração [2,3]. 

Geertsen [3] avaliando o efeito do fotoperíodo em 
Heliconia aurantiaca Ghiesbr. ex. Lemaire constatou 
que ao expor as plantas a um fotoperíodo de 8 h (dia 
curto) a floração foi mais abundante do que a floração 
presente nas plantas expostas a 16 horas (dia longo). 
Criley [4] constatou que H. wagneriana e H. stricta cv. 
Dwarf Jamaican são plantas de dias curtos e a espécie 
H. angusta apresentou melhor resposta de florações em 
dias longos.

Embora Pernambuco encontra-se em baixas 
latitudes, não havendo variação muito expressiva do 
fotoperíodo durante o ano, é notável a sazonalidade em 
algumas espécies de Heliconia cultivadas no estado. 
Para investigar esse fato, objetivou-se com este 
trabalho analisar a influência do fotoperíodo na 
produção de hastes florais de três espécies de 
Heliconia.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no período de 
dezembro de 2003 a julho de 2006 no município de 
Camaragibe (Aldeia km 13) - PE, com 8° 1’ 19’’ de 
latitude, 34° 59’ 33’ de longitude e 100 m de altitude. 
A temperatura média anual da região é de 25,1 ºC e a 
precipitação média mensal é de 171 mm, com máxima 
de 377 mm e mínima de 37 mm [5]. 

Foi calculado o fotoperíodo para cada dia (N), segundo a 
equação (1), em que: N - Fotoperíodo diário (h), δ -
Declinação solar (para cada dia), ф - Latitude 
(considerando 8° S).

N = 0,133 x (arccos – tan ф tan δ)                         
                                                                             (1)

Para a obtenção do fotoperíodo mensal (Nm) (Tabela 1), 
foi realizada média aritmética para os dias de cada mês 
correspondente, segundo a equação (2), em que: Nm –
Fotoperíodo mensal (h), X - Fotoperíodo do dia (h) e NDM 
- Número de dias do mês.

Nm = X1 + X2 + ...+ Xn  
                   NDM                                                 (2)

O delineamento experimental adotado foi de blocos ao 
acaso, com quatro repetições, sendo avaliadas H. 
psittacorum x H. spathocircinata cv. Golden Torch Adrian, 
H. wagneriana e H. bihai (Fig. 1). Este material, doado por 
produtores da região, faz parte da Coleção de 
Germoplasma de Helicônias que pertence à Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

As hastes florais foram colhidas duas vezes por semana, 
quando estas apresentaram duas ou três brácteas abertas, 
para o acompanhamento do número de hastes florais 
colhidas por touceira por mês (HCM).

Resultados e discussão

Os genótipos iniciaram o florescimento em julho de 
2004, com um aumento na produção maior para cv. Golden 
Torch Adrian entre os meses de outubro de 2004 a abril de 
2005, período em que os dias foram mais longos, com 
fotoperíodo mensal entre 12,2 e 11,8 horas (Fig. 2). No 
entanto, o início do desenvolvimento da inflorescência 
ocorre sem nenhuma evidência externa, a mudança da gema 
apical vegetativa para o estágio de florescimento (semanas 
antes da colheita) dependerá de estímulos que pode estar 
relacionado com fatores climáticos, entre eles o 
fotoperíodo.

Em dias mais curtos, a cv. Golden Torch Adrian 
apresentou queda na produção de hastes florais (de 11 para 



3,75 HCM), em seguida permanecendo com uma 
produção baixa, podendo ser observado entre os meses 
de junho a setembro de 2005, período esse em que o 
fotoperíodo atinge os menores valores (11,54 a 11,97 
hs). Com uma tendência de aumento na produção nos 
meses em que o fotoperíodo é maior, porém não sendo 
um padrão para o período estudado.

Foi observado que a H. wagneriana e a H. bihai, 
apresentaram característica de produção de hastes 
florais parecidas, levando em consideração o 
fotoperíodo. Essas espécies obtiveram maior número de 
HCM em dias mais curtos, com picos de produção no
mês de julho de 2005 (Nm = 11,59 hs). 

O mesmo foi observado por Criley [4], onde 
constatou que para a H. wagneriana a melhor reposta 
para floração foi em dias curtos. O fato do genótipo 
não produzir hastes florais entre os meses de janeiro a 
junho de 2006 e a partir de outubro de 2006 até o fim 
das avaliações, reforça a hipótese dessa espécie ser 
considerada sazonal, com produção de hastes florais 
nos meses entre junho a setembro (Nm entre 11,54 e 
11,97 hs).

Criley & Sakai [6], destacou que para que o 
florescimento ocorre-se em H. wagneriana, foi 
necessário a indução da gema apical com fotoperíodo 
entre 11,33 a 11,66 hs, com hastes colhidas entre 120 a
150 dias após essa indução. Porém, não foi observado 
neste experimento esta relação, visto que o menor
fotoperíodo da região estudada é de 11,53 hs, 
compreendida entre os dias 13 e 26 de junho , no 
entanto com hastes florais colhidas após 30 a 60 dias.

A H. bihai, espécie com grande comercialização e 
aceitação no mercado devido suas características pós-
colheita, apesar de apresentar maiores números de 
HCM em meses de dias mais curtos (junho a setembro), 
a produção de hastes florais continuou ao longo dos 
meses avaliados, o que não foi observado para a H. 
wagneriana. Porém com uma produção menor, 
compreendido entre os meses de outubro e maio, 
período em que o fotoperíodo atinge o maior valor 
(12,4 hs) em janeiro, caracterizando dias mais longos.

No período estudado, o fotoperíodo influenciou na 
produção de hastes florais para os três genótipos avaliados. 
A produção de hastes florais foi mais favorecida em dias 
curtos para a H. bihai e H. wagneriana, e em dias longos 
para a cv. Golden Torch Adrian. O estudo pode servir 
como uma ferramenta para o planejamento comercial de 
hastes florais, visto que facilita que o produtor planeje sua 
oferta em períodos críticos para um determinado genótipo, 
podendo diversificar sua produção com cultivares que 
sobrepõe uma menor produção de outra. Porém é 
necessário um maior tempo de avaliação, estudar a relação 
com outras variáveis climatológicas, avaliar o período em 
que ocorre a indução da gema apical para o florescimento e 
aumentar o número de genótipos estudados.
   
Agradecimentos

Os autores agradecem pelo suporte financeiro do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da
Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA), Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia (FACEPE), Conselho 
Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) pela disponibilização de infra-estrutura para 
realização dos trabalhos.

Referências
[1] SEBRAE. 2005. Jardim de Oportunidades. Brasília: SEBRAE 

Agronegócios, out, n. 1, p. 9-21.
[2] CRILEY, R.A.; BROSCHAT, T.K. 1992. Heliconia: Botany And 

Horticulaturae Of New Floral Crop. Horticulturae Review, v.14, 
p.1-55.

[3] GEERTSEN, V. 1990. Influence of Photoperiod and Temperature 
on the Growth and Flowering of Heliconia aurantiaca. 
HortScience. v.25, p. 646-648.

[4] CRILEY R.A. 2000. Seasonal Flowering Patterns For Heliconia 
Shown By Grower Records. Acta Horticulturae, v. 541,p.159-165.

[5] ITEP – Instituto de Tecnologia de Pernambuco. 2008. 
www.itep.br/lamepe. ASP.

[6] CRILEY R.A.; SAKAI, W.S. 1997. Heliconia wagneriana Petersen 
is a Short-day Plant. HortScience. v.32, p. 1044-1045.

Tabela 1. Fotoperíodo mensal (Nm) calculado para o município de Camaragibe-PE (considerando 8° S).

Mês Nm (h)
jan 12,40
fev 12,24
mar 12,03
abr 11,80
mai 11,62
jun 11,54
jul 11,59

ago 11,76
set 11,97
out 12,20
nov 12,38
dez 12,46



                                     

Figura 1. Hastes florais de três genótipos de Heliconia: A - H. psittacorum x H. spathocircinata cv. Golden Torch Adrian, B
- H. bihai e C - H. wagneriana.
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Figura 2. Influência do Fotoperíodo mensal (Nm) na produção de hastes florais (HCM) de H. psittacorum x H. spathocircinata 
cv. Golden Torch Adrian, H. wagneriana e H. bihai.
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