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Introdução

A floricultura brasileira vem crescendo em 
exportações, chegando a atingir US$ 30,7 milhões no 
período de janeiro a setembro de 2008, tendo um 
crescimento de 6,0% em relação à igual período do ano 
anterior [1]. Em relação à floricultura tropical, o estado 
de Pernambuco tem se destacado como um dos grandes 
produtores de helicônias (Heliconia spp.), apresentando 
aumento da área plantada e das exportações nos últimos 
anos [2,3].

As helicônias pertencem à família Heliconiaceae e 
caracterizam-se como sendo plantas herbáceas, perenes, 
rizomatosas, formando touceiras de população 
monoclonal com emissão de perfilhos [4]. O meio de 
propagação mais utilizado no cultivo de helicônias é 
através de rizomas.

Outra forma de propagação se dá por meio de 
sementes. Para a maioria das espécies, a germinação 
ocorre no prazo de 120 dias, mas algumas chegam a três 
anos, neste gênero, cada fruto normalmente contém três 
sementes envolvidas por um endocarpo bastante duro, o 
que dificulta a germinação, caracterizando-a como um 
processo lento e difícil [5]. Deve-se ressaltar que a
propagação via sementes pode possibilitar maior 
variabilidade genética, e conseqüentemente pode permitir
a seleção de plantas mais adequadas à comercialização e 
com características diferenciadas.

Um dos fatores importantes para obtenção de sementes 
de qualidade é o momento de colheita dos frutos, porém, 
a fixação de uma data ou época para a ocorrência da 
maturidade fisiológica em função de eventos como 
semeadura, florescimento e frutificação (dias após a 
antese ou soma térmica em graus dias) pode apresentar 
diferenças para uma mesma espécie em função da 
cultivar, das condições de clima, do estado nutricional 
das plantas, dentre outros fatores. Torna-se importante,
portanto, conhecer outros parâmetros que permitam 
detectar a maturidade fisiológica, correlacionando-a com 
características morfológicas da planta, dos frutos e/ou 
sementes [6]. Em helicônias, existe dificuldade para a 
coleta de sementes, devido a desuniformidade na 
maturação dos frutos de uma mesma inflorescência, a 
queda destas no chão e o consumo por aves.

O presente trabalho teve por objetivo otimizar o 
processo de coleta de sementes em Heliconia bihai, a 
partir da colheita de hastes florais.

Material e métodos

Inflorescências de H. bihai foram coletadas em 01 de 
setembro de 2009 em área de produção comercial de 
Paulista-PE. Foram selecionadas e etiquetadas 18 
touceiras (blocos) de H. bihai que apresentavam no
mínimo cinco inflorescências por touceira e com número 
maior que cinco brácteas (Figura 1A). As inflorescências 



coletadas foram identificadas com numeração igual a da 
touceira a que pertenciam (Figura 1B), sendo 
transportadas em seguida para o Laboratório de 
Floricultura da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 

Foram considerados frutos maduros aqueles que 
apresentavam coloração azul escuro (Figura 1C).

A primeira coleta foi realizada em campo, no dia da 
colheita das inflorescências. No laboratório, em 
temperatura ambiente, as inflorescências foram mantidas 
fora da água por 3, 8, 10 e 15 dias após a colheita destas
no campo, para que os frutos imaturos atingissem o 
momento ideal para coleta.  

Realizou-se, a contagem do número de inflorescências
por touceira, e do número de brácteas por inflorescências
a fim de se obter a média de frutos maduros por 
inflorescência em cada coleta realizada.

Resultados e Discussão

Foram obtidos 132 frutos quando as inflorescências 
ainda estavam presentes na touceira, com médias que 
variaram de 0,09 a 2,19 de frutos por inflorescência. 
Verificou-se que o número de frutos coletados em campo,
na própria planta foi inferior a quantidade de frutos 
maduros coletados após a colheita das inflorescências e 
manutenção destas em laboratório, mesmo sem estarem 
com a base das hastes florais em água.

Observou-se que o melhor tempo para coleta de frutos 
maduros é com oito dias após a colheita das 
inflorescências (Figura 1D), que apresentou médias 
variando de 3,28 a 13,75. O número de frutos coletados
foi reduzindo nos dias subseqüentes, não havendo mais 
condições de efetuar coleta 15 dias após a colheita das 
inflorescências, pois não apresentavam mais sinais de 
maturação de frutos, como também, já estavam em 
estádio avançado de senescência.

Este fato pode dever-se tanto as características dos 
genótipos, como também ao estágio de desenvolvimento 
das inflorescências coletadas, em que o número de 
brácteas por inflorescência variou de 5 a 15, favorecendo 
assim a obtenção de maiores médias de frutos maduros 
nos genótipos que apresentavam inflorescências maiores.

A obtenção de frutos de H. bihai a partir da colheita de 
inflorescências é eficaz e pode vir a ser utilizado como 
ferramenta para aquisição de grande número de sementes,
a serem utilizadas na propagação de helicônias.
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Figura 1. (A) Fruto maduro de H. bihai em bráctea de inflorescência em campo. (B) Inflorescência com identificação da touceira na 
bráctea. (C) Padrão de coloração para frutos maduros. (D) Aspecto da inflorescência após oito dias em laboratório.

Tabela 1. Número médio de frutos maduros de Heliconia bihai por inflorescência em coletas realizadas em campo
 e em 3, 8 e 10 dias após a colheita das inflorescências.

Média de Frutos/Inflorescência em cada coleta
Touceiras
(blocos)

Número de 
Inflorescências

1ª
(Coleta em 
campo)

2ª
(3 dias)

3ª
(8 dias)

4ª
(10 dias)

Número total de 
Frutos/Bloco

T1 7 0,76 2,40 9,30 0,67 137
T2 10 0,37 5,51 10,0 2,34 195
T3 5 0,32 1,91 3,72 3,08 85
T4 5 0,36 3,54 3,90 0,72 94
T5 5 0,09 2,38 4,86 0,09 78
T6 6 0,66 1,71 3,28 -                  43  
T7 5 0,21 3,96 9,37 0,94 139
T8 5 0,96 3,07 4,62 1,35 98
T9 9 0,55 4,44 13,75 5,70 176

T10 5 1,22 4,08 6,52 0,87 146
T11 9 2,19 10,20 7,79 0,44 188
T12 8 0,62 7,07 7,18 2,87 173
T13 11 1,60 6,72 4,66 2,30 202
T14 10 2,26 7,83 9,62 4,90 261
T15 6 0,37 2,55 5,25 0,83 120
T16 5 - 4,90 5,55 0,74 121
T17 6 0,09 2,67 3,97 0,92 83
T18 6 - 2,42 4,31 0,84 72

Total de 
Frutos/Coleta

- 132 800 1188 297 2417


