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USO DO REGULADOR DE CRESCIMENTO DAMINOZIDE NO CULTIVO DE 

PIMENTA (Capsicum annuum L.) E GIRASSOL (Helianthus annuus L.) 

ORNAMENTAL EM VASOS COM FIBRA DE CÔCO E AREIA 

 

RESUMO – O cultivo de girassol e pimenta como plantas ornamentais envasadas vem se 

destacando na floricultura por serem produtos inovadores e de grande atratividade, fazendo-se 

inédito a produção e condução de pesquisas com estas espécies nas condições climáticas de 

Fortaleza e Ceará. Visando a manipulação da arquitetura de plantas, na busca de menores 

alturas e adequados aspectos ornamentais para o cultivo em vasos faz-se necessário a 

utilização de substâncias redutoras de crescimento e de substratos para sua produção. Dentre 

deste foco, foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar, nas condições 

climáticas de Fortaleza, o efeito de três aplicações de diferentes concentrações do redutor de 

crescimento daminozide em plantas de pimenta e girassol ornamental em vasos contendo 

como substratos fibra de côco (FC) e areia. Os experimentos foram conduzidos em casa de 

vegetação e distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado seguindo um esquema 

fatorial 2x5 constituído por dois tipos de substrato (FC e areia) e cinco concentrações de 

daminozide (0 (controle), 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 ) na qual foram aplicadas por três vezes a intervalos 

quinzenais. Referente ao experimento com pimenta ornamental, a primeira aplicação do 

regulador foi realizada aos 25 DAS, no qual foram analisadas as seguintes variáveis: índice 

relativo de clorofila (spad) e trocas gasosas foliares, aos 80 DAS, altura da planta (cm), 

diâmetro do caule (mm), massa seca (g) de folhas, caules, raízes e frutos, área foliar (cm²), 

razão de área foliar (cm².g
-1

), área foliar específica (cm².g
-1

), razão raiz parte área, número, 

largura, comprimento (mm), relação comprimento/largura dos frutos, aos 83 DAS. No 

experimento com girassol, a primeira aplicação foi realizada aos 15 DAS, sendo analisadas as 

variáveis: índice relativo de clorofila (spad) e trocas gasosas foliares, aos 37 DAS, altura da 

planta (cm), diâmetro do caule (mm), diâmetro interno do capítulo (mm), dias da semeadura 

até a antese, número de capítulos por planta, massa seca de folhas, caules e raízes (g), área 

foliar (cm²), razão de área foliar (cm².g
-1

), área foliar específica (cm².g
-1

) e razão raiz parte 

área, aos 53 DAS.Tanto para pimenta quanto para girassol as concentrações do regulador 

foram eficientes em reduzir o porte das plantas nos dois substratos utilizados, notando que as 

plantas cultivadas na areia mostraram-se com menor altura, vigor e desenvolvimento em 

relação as plantas na FC. Verificou-se em plantas de pimenta que o aumento das 

concentrações causou aumentos no diâmetro de seus caules, redução no número, largura e 

comprimento dos frutos, em sua área foliar, aumento na espessura de suas folhas, na qual 

apresentaram-se com coloração verde intensa. Houve interação significativa entre substratos e 

concentrações de daminozide na condutância estomática das pimenteiras, sendo sua 

transpiração e fotossíntese líquida influenciadas apenas pelas concentrações do regulador. Em 

plantas de girassol verificou-se que com o aumento das concentrações houve reduções no 

diâmetro de seus caules, no diâmetro interno dos capítulos, atrasos em sua antese, folhas mais 

espessas e com verde mais intenso e reduções em sua área foliar. Condutância estomática, 

transpiração e fotossíntese líquida nas plantas de girassol sofreram apenas efeito dos 

substratos, no qual plantas cultivadas fibra de coco apresentaram maior atividade 

fotossintética. 
 

Palavras-chave: Floricultura. Cultivo em vasos. Inibidor de giberelina. Substratos. 
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USE OF THE GROWTH REGULATOR DAMINOZIDE IN THE CULTURE OF 

ORNAMENTAL PEPPER (Capsicum annuum L.) AND SUNFLOWER (Helianthus 

annuus L.) IN POTS WITH COCONUT FIBER AND SAND 

 

ABSTRACT - The culture of sunflower and pepper as potted ornamental plants has been 

highlighted in flower farming by being innovative products of great attractiveness. And there 

is no record on the production and researches with these species under climatic conditions of 

Fortaleza and Ceará State. Aiming the manipulation of plant architecture and the search for 

species with lower heights and suitable ornamental traits for the culture in pots it is necessary 

to use growth-reducing substances and substrates that maximize their production. With this, 

two experiments were performed with the purpose to evaluate, under the climatic conditions 

of Fortaleza, the effect of three applications of different levels of the growth regulator 

daminozide in ornamental plants of pepper and sunflower in pots containing coconut fiber 

(FC) and sand. The experiments were conducted in greenhouse and distributed into a 

completely randomized design in a factorial scheme 2x5 composed of two types of substrate 

(FC and sand) and five levels of daminozide (0 (control), 2, 4, 6 and 8 g.L
-1

) in which were 

applied three times at fortnightly intervals. In relation to the ornamental pepper, the first 

application of the regulator was performed at 25 DAS, being analyzed the following 

variables: relative chlorophyll index (spad) and leaf gas exchange, at 80 DAS, plant height 

(cm), stem diameter (mm), dry matter (g) of leaf, stem, root, and fruit, leaf area (cm²), leaf 

area ratio (cm².g
-1

), specific leaf area (cm².g
-1

), dry root: dry shoot ratio, number, width, 

length (mm) and length:width ratio of fruits , at 83 DAS. In the experiment with the 

sunflower, the first application was made at 15 DAS, being analyzed the variables: relative 

chlorophyll index and leaf gas exchange, at 37 DAS, plant height (cm), stem diameter (mm), 

internal diameter of the head (mm), days from sowing to anthesis, number of head per plant, 

dry matter of leaf, stem and root (g), leaf area (cm²), leaf area ratio (cm².g
-1

), specific leaf area 

(cm².g
1
), dry root: dry shoot ratio, at 53 DAS. Both for pepper and sunflower, the levels of the 

growth regulator were effective to reduce the size of the plants in the two substrates, but in the 

sand, the plants have had lower height, vigor and development compared with the plants on 

the FC. In pepper plants, increased levels led to increased stem diameter, reduction in the 

number, width and length of fruit, in leaf area, increase in leaf thickness, which had intense 

green color. A significant interaction was detected between the substrates and the levels of 

daminozide in the stomatal conductance of pepper plants, and the transpiration rate and net 

photosynthesis were only influenced by the levels of the growth regulator. In sunflower 

plants, higher levels caused reduction in stem diameter, in internal diameter of head, late 

anthesis, thicker leaves with intense green color, and reduced leaf area. Stomatal conductance, 

transpiration, and net photosynthesis of sunflower plants were only affected by substrates, 

with the plants grown on FC presenting a higher photosynthetic rate.  

 

Key-words: Flower farming. Growth in pots. Inhibitor of gibberellin. Substrates.  
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A floricultura é uma atividade agrícola que disponibiliza várias oportunidades de 

cultivo, desde a produção de flores de corte ou envasadas à produção de plantas e folhagens 

ornamentais, gerando empregos e oportunidades para médios e pequenos produtores, fixando 

o homem no campo e movimentando valores significativos na economia mundial. A produção 

mundial de flores e plantas ornamentais ocupa uma área estimada em 190 mil hectares, 

movimentando valores próximos a U$ 16 bilhões/ano em nível de produtores em consumo e 

aproximadamente US$ 44 bilhões anuais, em nível de varejo (IEA, 2012).  

Em 2010 na floricultura brasileira alcançou um faturamento de R$ 3,8 bilhões, 

estimando-se para 2011 um crescimento na ordem de 10% nos valores de comercialização 

(JUNQUEIRA, 2011) percebendo-se diante disto que nos últimos anos foi significativo o 

aumento na procura e no consumo de produtos ornamentais o que exigiu deste mercado 

expansão em qualidade nos produtos visando satisfazer o mercado que a cada dia se torna 

mais exigente e de gostos variados. 

O comércio de flores e plantas ornamentais envasadas vem evoluindo mais que o 

de flores de corte (MATTHES et al., 1983) destacando-se dentre os principais motivos 

características como possuírem maior durabilidade e praticidade em seu uso. O cultivo de 

girassol e pimenta ornamental envasadas surge como produtos alternativos e promissores 

neste mercado criando expectativas de gerar novas possibilidades visando atender os mais 

variados gostos de consumidores que buscam constantemente por novidades.  

A cultura do girassol, por sua versatilidade, apresentando-se dentre das poucas 

culturas que podem ser aproveitada todas suas partes, ganhando visibilidade como planta 

ornamental (NOBRE et al., 2010; NOBRE et al., 2008; NEVES et al., 2005). Seu uso na 

floricultura destaca-se por ser um produto de ciclo curto, de cores contrastantes e fácil 

identificação pelos consumidores (HUANG, 1995; ANEFALOS & GUILHOTO, 2003). 

A cultura da pimenta ganha um espaço cada vez maior na mídia, por ser uma 

espécie de ampla versatilidade podendo ser utilizada tanto na culinária, como na industrial, 

por suas propriedades medicinais e também como ornamentais (PINTO & CRUZ, 2011). 

Neste mercado, são consideradas plantas envasadas e bastante apreciadas por possuírem 

frutos de grande durabilidade, coloridos e de diferentes formas, com suas folhas de um verde 

forte e brilhantes (SILVA et al., 2011). 
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Embora tenham ocorrido evoluções quanto à comercialização de girassol e 

pimenta ornamentais, há inúmeros fatores que interferem nesta produção, destacando-se a 

aparência da planta, tamanho do recipiente, substrato de cultivo, necessidades hídricas e 

nutricionais, exigindo estudos sobre adubação, irrigação, fertirrigação e controle sobre o 

crescimento. Adicionalmente, é importante a relação harmônica entre o porte da planta e o 

tamanho do recipiente, aliados ao tamanho e ao número de frutos e inflorescências, uma vez 

que propiciam a estética exigida pelo consumidor (BARBOSA et al., 2011).  

A utilização de reguladores de crescimento possibilita a produção de plantas 

ornamentais, com padrões estéticos mais compactos e aceitáveis pelos consumidores, 

possibilitando serem cultivadas em decorações de ambientes internos. Assim, os reguladores 

de crescimento utilizados para estes fins são produtos em sua grande maioria sintéticos e 

comumente chamados de antigiberelinas (BARRET, 1992) ou antagonistas às giberelinas, 

pois apresentam efeitos opostos a este hormônio, capazes de reduzir a altura das plantas sem 

provocar fitotoxidez e promover alterações em seus padrões morfológicos e ambientais, 

reduzindo o alongamento do caule e a expansão foliar (TANIMOTO, 1987; RADEMACHER, 

2000; SCHMIDERER et al., 2010).  

Dentre os reguladores mais utilizados na floricultura, destaca-se o produto 

denominado como daminozide, conhecido comercialmente como Sadh, Alar-85, B-nine e 

Kilar, (BARRET, 1992), apresentando registro para uso exclusivo em ornamentais (EPA, 

1993). De acordo com Barret (1992) este é um produto de baixo poder residual, mostrando-se 

mais efetivo quando aplicado via foliar sendo muito móvel em todas as partes da planta, 

acrescentando que suas concentrações de pulverização se encontram geralmente dentro da 

faixa de 1,25 a 5 g.L
-1

;
 
recomendadas as concentrações de 2 a 7 g.L

-1 
no cultivos de várias 

espécies ornamentais (LATIMER, 2004). Autores evidenciam que o efeito do regulador 

daminozide e suas concentrações ideais irão depender de alguns fatores como a espécie 

cultivada, variedade, idade da planta, temperatura no momento da aplicação, estação do ano, 

tamanho da planta e tamanho do vaso (LOPES, 1977; BARRET, 1992; LATIMER et al., 

2001 NEVES et al., 2009)  

O cultivo de plantas ornamentais envasadas preconiza o uso de substratos de 

qualidade e em pequenos volumes, o que exige uma maior eficiência na produção de modo a 

não haver deficiência de nutrientes e nem a rápida salinização do substrato (MILNER, 2002). 

Substratos são definidos como todo material sólido, natural, sintético ou residual, mineral ou 

orgânico que colocado em um recipiente, puro ou em mistura permite a fixação do sistema 

radicular, podendo ou não intervir na nutrição da planta (BATISTA, 2009), tornando-se um 
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insumo de grande importância na floricultura estando diretamente relacionada à produção de 

plantas envasadas. 

A seleção de substratos e seu manejo adequado tornam-se um dos pilares que 

sustentam a moderna produção de plantas ornamentais, sendo considerado como parte do 

produto a ser comercializado (KÄMPF et al., 2006). Dentre as características físicas 

desejáveis de um material utilizado como substrato encontram-se sua capacidade de retenção 

de umidade, porosidade e densidade ideal a fim de permitir as trocas gasosas entre a planta e o 

ambiente. Destacando-se dentre as características químicas básicas. possuírem valores de pH 

e CE dentro da faixa tolerada pela espécie cultivada, além de precisarem ser materiais 

facilmente disponível na região de produção, de baixo custo e isentos de pragas, doenças e 

plantas daninhas. As presenças de tais características em substratos alternativos de uso na 

agricultura visam principalmente propiciar um meio adequado para o desenvolvimento das 

plantas e.a redução nos custos de produção.  

Diante disto, a realização deste trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de três 

aplicações quinzenais de diferentes concentrações do regulador daminozide no crescimento e 

nas características fisiológicas de plantas de pimenta (Capsicum annuum cv. Treasures Red) e 

girassol (Helianthus annuus cv. Dwarf Sunbright kids) ornamentais cultivadas em vasos 

contendo fibra de côco ou areia como substrato. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Mercado de flores e plantas ornamentais 

 

Floricultura é o setor da horticultura que estuda o cultivo comercial de flores e de 

plantas ornamentais, caracterizando-se por ser uma atividade agrícola de exploração intensiva 

e de cunho empresarial. Se enquadrar dentro da horticultura ornamental como sendo uma 

atividade de múltiplas formas, no qual exige amplo conhecimento técnico-científico de quem 

a prática. Sua exploração inclui desde a produção de flores de corte, de vasos, produção de 

sementes, folhagens, bulbos e mudas arbóreas de grande porte, sendo uma atividade bastante 

rentável, gerando oportunidades de empregos, podendo ser explorada por pequenos 

produtores, ajudando a fixar o homem no campo (KÄMPF, 2000). 

Flores envasadas representam uma das mais interessantes e promissoras formas de 

produção ornamental (VERNIERI et al., 2003) no qual vem evoluindo mais que a produção 

de flores de corte (MATTHES et al., 1983) sendo frequentemente selecionados neste mercado 

novos produtos e espécies. 
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A produção mundial de flores e plantas ornamentais ocupa área estimada em 190 

mil hectares, movimentando valores próximos a U$ 16 bilhões/ano a nível de produtores e 

aproximadamente US$ 44 bilhões anuais, em nível de varejo (IEA – 2012). A Colômbia se 

destaca como o principal produtor de flores e plantas ornamentais, entre os países da América 

Latina, perdendo apenas para a Holanda, responsável pela maior parte de toda “produção 

mundial” desses produtos (CURTI, 2011). 

Dentre as vantagens que favorecem o crescimento do Brasil nos diferentes 

cultivos de flores e plantas ornamentais se destacam a temperatura, umidade do ar e o tipo de 

solo apropriado para esta atividade, bem como por possuir sua grande extensão territorial 

(CURTI, 2011). Estima-se que nos cinco mil hectares ocupados pela floricultura nacional, 

sejam cultivadas mais de 400 espécies e duas mil variedades de flores e plantas ornamentais 

(CLARO, 1998). De acordo com Stumpf et al. (2005) devido ao alto valor agregado e pelo 

rápido retorno do capital investido e em função do cultivo de espécies de ciclo curto, o setor 

de flores e plantas ornamentais contribui de forma significativa para a economia do Brasil.  

Em 2010 o faturamento da floricultura nacional em 2010 foi de R$ 3,8 bilhões 

registrando em 2011 um crescimento da ordem de 10% nos valores de comercialização, o que 

elevará o faturamento da floricultura para perto de R$ 4,2 bilhões (JUNQUEIRA, 2011). 

Desde 2006 o segmento de flores tem registrado alta de 8% a 12% em volume de vendas e de 

15% a 17% em valor, revelando que em 2010 o cenário atual da floricultura brasileira 

apresenta aproximadamente 8 mil produtores, 9 mil hectares de área cultivada, gera empregos 

diretos para 3,5 pessoas/hectares, possui 81,3% de mão de obra contratada, 18,7% de  mão de 

obra familiar, produz mais de 300 espécies, conta com 40 centrais de atacado, 25 mil pontos 

de vendas no varejo, realiza mais de 30 feiras e exposições com consumo per capta de R$ 20 

por habitante, que é considerado relativamente baixo frente aos padrões internacionais de 

consumo, o que denota sua alta capacidade de crescimento (IBRAFLOR, 2012). 

O Brasil é considerado um país de economia emergente no contexto mundial 

apresentando características típicas de mercados ainda não totalmente maduros dentro do 

contexto dos que consomem flores e plantas. Dentre estas características podem ser citados o 

baixo consumo “per capita”, um mercado com pequeno número de compradores frequentes e 

compras centradas em produtos tradicionais com uma forte concentração sazonal em datas 

comemorativas, como dia das mães, dia dos namorados, dia internacional da mulher, finados, 

e outros, destacando-se o mês de maio como os de maiores concentrações de venda, como 

mostra a Figura 1 (AGRIANUAL, 2010). 
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Figura 1 - Concentração de vendas brasileira de flores frescas e seus botões até junho 

de 2010.  

 

O principal pólo da floricultura brasileira é o estado de São Paulo sendo a cidade 

de Holambra responsável por mais de 70% da produção, no entanto outros estados brasileiros 

contribuem para a produção de flores e plantas ornamentais destacando-se Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Ceará, entre outros (CURTI, 2011), sendo os estados de 

São Paulo, Santa Catarina, Rio Grandes do Sul, Ceará e Distrito Federal os principais 

exportadores de mudas de plantas ornamentais do país, responsáveis por 71,90, 22,90, 3,89, 

1,17 e 0,15% das exportações brasileiras, respectivamente (AGRIANUAL, 2010). Em relação 

ao estado do Ceará, mesmo sendo baixa sua participação, vale ressaltar que dentre os fatores 

que tem contribuído para o significativo sucesso e aumento de suas exportações neste setor, 

além do incentivo governamental é a melhoria da infra-estrutura e da tecnologia, e a 

existência de uma visão organizacional da cadeia produtiva (REIS, 2010). 

As principais flores de corte e plantas ornamentais comercializadas no Brasil nos 

anos de 2010/2011 estão representadas nas Figuras 2A e 3B, respectivamente. Dentre as flores 

de corte, nos dois anos analisados, destacaram-se as tradicionais rosas seguidas das espécies 

alstroemeria e lírios, já em relação às demais plantas ornamentais destacaram-se as pimentas, 

cactus, ervas aromática e outras (AGRIANUAL, 2010). 
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Fonte: Agrianual, 2010 

Figura 2 - Principais flores de corte (A) e plantas ornamentais (B) comercializadas no Brasil nos 

anos de 2010 e 2011.  
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2.3 Cultura da pimenta – Capsicum annuum L. 

 

O nome pimenta vem da pronuncia latina pigmentum, um pigmento corante, que 

no espanhol é chamada de pimienta, passando depois ao entendimento contemporâneo de 

especiaria aromática (BONTEMPO, 2007), amplamente utilizada na alimentação, conferindo 

aos alimentos sabor picante proporcionando a quem a consome uma sensação de calor devido 

aos seus componentes químicos que são capazes de estimular as papilas gustativas da boca.  

O gênero Capsicum, se enquadra dentre os gêneros de pimentas mais conhecidos, 

cujos seus frutos são as pimentas e pimentões, que compreendem cerca de 30 espécies 

conhecidas, pertencentes à família das solanáceas, a mesma da batata e do tomate, que tem 

como seu principal princípio ativo a capsaicina (BONTEMPO, 2007).  

O gênero Capsicum, é incontestavelmente exclusivo das Américas e expandiu 

com grande velocidade por outras partes do mundo a partir do século XVI, quando o 

relacionamento entre as populações europeias e os povos indígenas foi intensificado 

(GARCIA, 1991) sendo provavelmente os primeiros temperos utilizados pelas civilizações 

antigas do México e da América do Sul e pelos índios para dar cor, aroma e sabor aos 

alimentos. Com a chegada dos portugueses e espanhóis à América e ao Brasil no século XV, 

as pimentas e pimentões foram disseminados pelo mundo e hoje fazem parte da culinária 

típica de vários países, sendo ricos em vitamina C, antioxidantes e outras substâncias 

benéficas, o que previne algumas doenças, sendo atualmente produzidas em regiões tropicais 

e temperadas. Devido ao longo histórico de cultivo e à grande quantidade de espécies nativas, 

o Brasil é um dos países que possui a maior variabilidade para estas espécies 

(REIFSCHNEIDER, 2000) apresentando fácil adaptação ao clima brasileiro, desde o 

subtropical no sul ou tropical como no norte e nordeste.  

Dentre as mais de 30 espécies pertencentes ao gênero Capsicum cinco são 

domesticadas sendo elas a C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. pubescens 

(PICKERSGILL, 1997). 

 Percebe-se que há grande variabilidade genética dentro do gênero Capsicum 

sendo possível encontrar características morfologias que irão variar de acordo com a espécie e 

as condições de cultivo, apresentando diferentes alturas e formas de crescimento, folhas de 

tamanho, coloração e formatos variáveis. Apresentando também frutos, entre e intra espécie, 

de múltiplas formas e tamanhos, podendo ser alongados, arredondados, triangulares e cônicos, 

câmpanulados ou retangulares, com diferentes graus de pungências e coloração, sendo 
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geralmente vermelho quando maduro podendo variar do amarelo-leitoso, amarelo forte, 

salmão, alaranjado, roxo até o preto de acordo com a cultivar (SEGATTO, 2007).   

As pimentas possuem ampla versatilidade em suas utilidades sendo uso na 

culinária seu maior destaque, conferindo o sabor e beleza incomparável aos alimentos 

conservando-os e protegendo-os da ação de fungos e bactéria, podendo ser consumidas na 

forma de molhos, em pó quando desidratadas ou in natura, sendo também utilizadas na 

indústria farmacêutica, fabricações de spray para defesa pessoal, na forma medicinal, por 

possuir atividade antioxidante, assim como no mercado de plantas devido ao seu potencial 

ornamental.  

Diante de tamanha versatilidade na culinária, indústria e ornamental a produção 

de pimentas vem crescendo nos últimos anos no Brasil (BOSLAND, 1993) embora nos 

Estados Unidos e Europa pimentas ornamentais em vasos são bastante populares (BOSLAND 

& VOTATA, 1999).   

2.3.1 Pimenta como planta ornamental 

 

A princípio todas as espécies de pimenta podem ser utilizadas como planta 

ornamental, porém as de porte baixo, com frutos coloridos, eretos e vistosos são as mais 

apropriadas para este cultivo uma vez que são plantas esteticamente mais viáveis para a 

ornamentação de ambientes internos (VIEIRA, 2002) se fazendo notório nos últimos anos o 

aumento na procura e aceitação do consumidor em relação às pimenteiras como plantas 

ornamentais envasadas (UPNMOOR, 2003).  

Dentro do gênero Capsicum, existem alguns tipos de pimentas que são utilizados 

como plantas ornamentais por possuírem caracteres que conferem valor estético, como 

folhagem variegada, pequeno porte, frutos de coloração intensa que contrastam com a 

folhagem (CARVALHO et al., 2006). Acrescentando que as características que contribuem 

para o sucesso destas plantas como ornamentais é sua fácil propagação por sementes, período 

relativamente curto de germinação, produção e cultivo, tolerância ao calor e a seca, harmonia 

de vaso e fácil manutenção (STOMMEL & BOSLAND, 2006). 

Quanto à produção de pimenta ornamental o Instituto Brasileiro de Floricultura 

(IBRAFLOR) segue os critérios de padrão e qualidade da Cooperativa Veiling Holambra. 

Tais critérios foram desenvolvidos com o objetivo de uniformizar as informações dentro da 

cadeia de produção visando à obtenção de produtos de qualidades ao consumidor (VEILING, 

2012b).  
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Os lotes de pimentas ornamentais devem possuir uniformidade acima de 90% 

quanto à altura e diâmetro da planta, tendo que apresentar altura média, de acordo com a 

capacidade do vaso de cultivo, de no mínimo 8 a 12 cm e máximo entre 22 a 33 cm, possuir 

boa cobertura do vaso, enfolhamento e hastes firmes com sustentação; seus frutos devem ser 

bem distribuídos com valores iguais ou maiores que 10 frutos/vaso, com exceção as 

variedades de frutos grandes (ex. pimentões) que podem apresentar menor número de frutos 

por vaso. No que se refere aos padrões relacionados ao ponto ótimo de maturação, 

recomenda-se que sejam comercializadas no inicio desta, sendo recusadas as que apresentem 

excesso ou ausência de frutos em maturação, se referindo a pimentas de qualidade aquelas que 

podem ser comercializados dentro dos níveis toleráveis quanto à presença de defeitos 

definido-os como leves, aqueles que não aumentam de intensidade com o tempo de 

comercialização (fitotoxidez, deficiência nutricional, resíduos químicos) ou de graves, sendo 

o inverso, no quais evoluem com o tempo como, por exemplo, a presença de doenças, pragas, 

danos mecânicos nas folhas e frutos, folhas amarelas e secas na haste (VEILING, 2012b). 

Embora ainda sejam escassos, alguns estudos vem sendo desenvolvidos visando 

maximizar a produção de pimentas destinadas à ornamentação no tocante manejo, tratos 

culturais e adubação adequada os quais se enquadram como fatores determinantes na 

produção e qualidade final destas plantas.  

Neuhaus et al. (2010) na busca por caracterizar o fator densidade de plantio para 

pimentas ornamentais verificaram que plantas com frutos do tipo arredondados as densidades 

de duas e três plantas por vaso mostraram-se mais eficientes na formação da copa para a 

comercialização deste produto, enquanto que plantas de pimenta com fruto de formato cônico 

a densidade de uma planta por vaso mostrou melhores resultados na formação da copa, ambas 

cultivadas em condições de ambiente protegido. 

Silva et al. (2011) indicaram que substratos a base de compostagem do lodo de 

curtume favoreceu a rápida emergência de plântulas de pimenta ornamental assim como 

quando adicionado a 10% de vermiculita houve melhor enraizamento e conformação de 

tubete, além de favorecer o desenvolvimento de mudas. Backes et al. (2007) verificaram que 

ao misturar o composto orgânico ao substratos comercial foi suficiente para a produção da 

pimenta ornamental, dispensando o uso de fertilizante químico acrescentando que o adubo de 

liberação lenta foi mais eficiente que o adubo tradicional para a maioria das variáveis 

avaliadas. 
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2.2 Cultura do girassol – Helianthus annuus L. 

 

O girassol é originário do sudoeste do México, onde cresce em estado natural. A 

espécie foi introduzida na Europa, no século XIV, como planta cultivada, e reintroduzida na 

América, a partir da Europa, no século XIX (SALUNKHE & DESAI, 1986). Por volta do ano 

de 1997 e 2000, foram descobertos resquícios de girassol através de uma pesquisa conduzida 

no sítio arqueológico de San Andrés, região de Tabasco, no México (LENTZ et al., 2001), 

confirmando seu centro de origem. Foi domesticado e cultivado inicialmente para o consumo 

de sua semente, posteriormente sendo sua farinha utilizada no preparo de alimentos (ROSSI, 

1998) fabricação de pães, sendo suas sementes utilizadas por índios para a fabricação de uma 

tinta púrpura para ornamentação de cestas e telas, sendo também utilizada para colorir seus 

cabelos e corpos em cerimônias religiosas. 

As plantas de girassol apresentam a seguinte classificação botânica: ordem 

Asterales, família Asteraceae, gênero Helianthus e neste caso a espécie Helianthus annuus 

(CASTIGLIONI et al. 1997). O nome girassol explica não só o nome comum mas também o 

nome botânico da planta, tendo em vista que o gênero Helianthus deriva do grego helios, que 

significa sol, e anthus, que significa flor (SEILER, 1997) sendo também conhecido como 

“flor do sol” por realizar o fenômeno de heliotropismo. Tal fenômeno refere-se ao movimento 

que estas inflorescências realizam ao acompanharem os raios solares até o momento da 

antese, posicionando-se a partir daí na direção leste. Esta característica é atribuída ao acúmulo 

de auxinas na parte da planta oposta ao sol (VRÂNCEANU, 1977). 

Morfologicamente, o girassol é um arbusto de porte herbáceo, anual, ereto, pouco 

ou não ramificado, de 1,5 a 2,5 m de altura (LORENZI & SOUZA, 2001); apresenta sistema 

radicular bem desenvolvido que lhes permite utilizar água das camadas mais profundas do 

solo (SANGOI & SILVA, 1985) com raízes primárias do tipo pivotante e raízes secundárias, 

em maior número, que formam cabeleiras que atingem um grande volume. Seu caule possui 

coloração verde, com diferentes curvaturas, sendo suas folhas alternadas durante a fase 

vegetativa e opostas na fase reprodutiva. Sua inflorescência é um capítulo terminal geralmente 

solitário ou com dois ou mais capítulos secundários menores, com formação plana convexa ou 

côncava sendo rodeada por um invólucro de brácteas. Seu capítulo apresenta dois tipos de 

flores, as liguladas, que ficam localizadas na periferia do capítulo possuindo geralmente 

coloração amarelada apresentando-se assexuadas e estéreis e as flores tubulosas, que são 

hermafroditas e desenvolvem no interior dos capítulos, dando origem aos frutos que são grãos 

denominados aquênios (CASTRO et al., 1996). Plantas de girassol apresentam polinização 
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cruzada, feita basicamente por entomofilia, pela ação de abelhas e outros insetos (KAKIDA et 

al., 1981).  

Podendo ser cultivada em todos os continentes o girassol é considerado uma 

cultura de ampla adaptação a condições diversas de latitude, longitude e fotoperíodo 

(EMBRAPA SOJA, 2012), sendo pouco exigente em práticas culturais, como irrigação 

(UNGARO et al. 2000) e adubação. Sua baixa sensibilidade fotoperiódica permite seu cultivo 

em todo o Brasil, em todas as regiões produtoras de grãos durante todo o ano (CASTRO, 

2006).  

O desenvolvimento do girassol entre a semeadura e a maturação fisiológica é uma 

sequência de eventos que se caracterizam por alterações morfológicas e fisiológicas durante 

todo o ciclo da planta (ROSSI, 1998), sendo considerados como fases fenológicas, separadas 

por estádios (CONNOR & SANDRAS, 1992). O primeiro estádio definido como a fase 

vegetativa (V) da planta, vai desde a semeadura à formação do botão floral, e o segundo 

estádio definido como fase reprodutiva (R) vai do desenvolvimento do botão floral, produção 

de aquênios e senescência, podendo suas fases e duração de seu ciclo variar em relação a 

cultivar e a região em que estar sendo cultivada (SCHNEITER & MILLER, 1981). O 

desenvolvimento dos estádios do girassol também pode ser fortemente influenciado por 

variações edafoclimáticas, em especial, pela disponibilidades hídrica e térmica, a umidade 

relativa do ar e a luminosidade (OLIVEIRA et al., 2010). De acordo com Castro & Farias 

(2005) temperaturas elevadas e tempo seco aceleram sua floração dificultando a polinização 

adequada, assim como temperaturas baixas durante o desenvolvimento inicial causam 

deformações de suas folhas e danificam o ápice da planta, causando a morte de suas gemas e 

provocando anomalias, sendo que em temperaturas abaixo de 4ºC e 5ºC plantas de girassol 

não apresentam atividade fisiológica. Faixa de temperatura tolerada pelo girassol, sem 

provocar reduções em sua produção, varia de 8 a 34 ºC, indicando ser uma cultura tolerante ao 

cultivo em regiões com dias quentes e noites mais frias (WEISS, 1983). 

Possuindo ampla adaptabilidade e versatilidade, o girassol se enquadra dentre as 

poucas culturas onde todos os seus órgãos vegetais podem ser utilizados para a fabricação de 

produtos e subprodutos agrícolas, podendo toda a planta ser utilizada como adubação verde, e 

na fabricação de forragem e silagem para alimentação de ruminantes, em esquemas de 

consorciação com outras culturas, sendo suas sementes utilizadas na alimentação animal, bem 

como na produção de óleo para alimentação humana e para o biodiesel. Em destaque se 

encontra seu uso na floricultura, onde a utilização de girassóis coloridos vem oferecendo 

novas alternativas no mercado, podendo ser comercializadas como flores de vasos para 
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ornamentação de ambientes internos ou como flores de corte para a confecção de arranjos e 

hastes florais para decorações, e no paisagismo sendo semeados junto a cercas e muros para a 

formação de barreiras temporárias e bordaduras de canteiros (VIEIRA, 2005). 

 

2.2.1 Girassol como planta ornamental 

 

A utilização de girassol como planta ornamental, destinada à produção de flores, é 

relativamente recente no País e tem aumentado gradativamente na região centro-sul brasileira 

(MARINGONI et al., 2001). Dentre as potencialidades do girassol como planta ornamental 

estão à precocidade de ciclo, que por ser curto, permite ao produtor retorno imediato do seu 

investimento, e sua facilidade de propagação, destacando principalmente por possui 

inflorescência de cores atrativas, contrastantes e de fácil identificação pelo consumidor, sendo 

bastante procurada para ornamentação em vasos, confecções de arranjos florais e adaptando-

se muito bem para a produção de flores destinadas para o corte (ANEFALOS & GUILHOTO, 

2003; BUDAG & SILVA, 2000). 

Em 1996, ao observar o grande potencial do girassol como flor ornamental a 

Embrapa soja lançou uma linha especial de pesquisa direcionada para o desenvolvimento de 

girassóis coloridos, utilizados para ornamentação e adaptadas às condições brasileiras 

(OLIVEIRA & CASTIGLIONI, 2003). Estas novas variedades foram obtidas através de 

cruzamentos genéticos, sendo possível a obtenção de nove híbridos de diferentes tonalidades 

de flores, sendo estes capítulos possuindo lígulas de cor vinho, rosa, rosa claro, amarelo limão 

de centro claro, amarelo limão de centro escuro, mesclado, ferrugem e com forma de um raio 

de sol sendo os primeiros resultados lançados pela empresa em 2001 (OLIVEIRA & 

CASTIGLIONI, 2003). De acordo com os mesmo autores, através destas pesquisas foi 

possível alterar a arquitetura do girassol, no qual objetivou manter as mesmas características e 

comportamento dos girassóis tradicionais até o florescimento, porém visando a obtenção de 

plantas com flores de menor diâmetro e com ausência de produção de pólen, no qual preserva 

com esta característica limpo o local de decoração, com o ciclo da cultura variando de 54 a 62 

dias, variável esta que dependerá da temperatura da região do cultivo.  

Tendo em vista o efeito positivo como flor de corte, o girassol harmoniza-se com 

outras espécies e folhagens, daí a sua grande procura no mercado de arranjos florais (NEVES 

et al., 2009) logo quando utilizado como planta envasada representa uma das mais 

interessantes e promissoras inovações no setor de floricultura (VERNIERI et al., 2003) sendo 
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frequentemente novas espécies, variedades ou híbridos selecionadas para este mercado 

(NEVES et al., 2009). 

Quando destinados para a produção de flores de corte, as variedades de girassol 

devem possuir capítulos pequenos, uma vez que capítulos muito grandes podem deformar as 

hastes florais devido ao seu peso (DPAgr, 2012). Para este fim seus capítulos são comumente 

caracterizados pelo diâmetro de seus capítulos como pequenos, médios e grandes, sendo os de 

porte médio com capítulos variando de 6 – 9 cm, totalizando, em média, 12 – 16 cm, não 

possuindo ainda um padrão de qualidade definido (SABBAGH, 2007). 

Como flores envasadas, apresentam rápido cultivo, sendo exigidos para sua 

comercialização padrões elevados de qualidade com belas inflorescências e alturas adequadas 

para vasos, podendo apresentar altura mínima de 20 e máxima de 45 cm (VEILING, 2012a). 

Percebe-se que para a produção de flores em vasos o tamanho da flor e da haste são 

características fundamentais sendo definidas pelas potencialidades genéticas de cada 

variedade podendo ser influenciadas pela nutrição mineral (HIGAKI et al., 1992). Entre as 

principais cultivares de girassol disponíveis para cultivo em vaso destacam-se a Big Smile, 

Elf, Ted Bear, Sundance Kid, Sunspot e Pacino (WHIPKER & DASOJU, 1998). 

Técnicas que visam à obtenção de girassóis esteticamente mais adequadas para a 

ornamentação de ambientes internos estão sendo possíveis através do uso de reguladores de 

crescimento, que de acordo com Mainardi et al. (2004) mesmo em cultivares de porte baixo, 

especialmente melhoradas para cultivo em vaso, o controle da altura através de redutores de 

crescimento faz-se necessário para adequar a estética do seu porte em relação ao tamanho do 

vaso e as exigências do mercado.  

Diante do significativo interesse do girassol como flor ornamental envasada e da 

carência de informações para o cultivo dos diferentes híbridos e variedades já disponíveis no 

mercado como ornamentais, várias pesquisas surgem visando sua caracterização agronômica e 

as melhores condições que maximizem sua produção e comercialização. 

Fagundes et al. (2007) ao estudarem a Helianthus annuus cv. Double Sungold 

destinada ao mercado de flores envasadas verificaram que doses de nitrogênio em torno de 0,1 

g.L
-1 

aplicadas duas vezes por semana via fertirrigação proporcionam características 

desejáveis para sua comercialização como precocidade e retardamento da senescência de suas 

folhas. Carvalho et al. (2009) ao estudarem o hibrido Sunflower F1 Pollenless Sunbright, uma 

cultivar também destinada ao mercado como flores envasadas, verificaram que doses de 

silício proporcionaram as plantas uma maior altura, maior diâmetro e massa seca de suas 

inflorescências e raízes. Neves et al. (2005) notaram que  Helianthus annuus cv. Sunbrigth 
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cultivadas em vasos com pedra britada, quartzo moído ou solo como substrato em sistema 

hidropônico ou não apresentaram hastes fora do padrão ornamental, porém com 

inflorescências ideais como flor de corte onde plantas cultivadas apenas em solo 

apresentaram-se mais precoces do que as cultivadas em substratos junto ao sitema 

hidropônico. Diante disto, nota-se o crescente interesse da ciência em estudar a cultura do 

girassol destinado à ornamentação.  

 

2.4 Reguladores de crescimento na floricultura 

 

Plantas de vaso desenvolvidas em casa de vegetação, muitas vezes tornam-se 

robustas, com tamanho maior que o desejado, tornando-se muitas vezes difíceis de serem 

produzidas e manuseadas, dentro deste foco muitas ornamentais não atendendo o gosto dos 

consumidores estão sendo alvo de pesquisas que visam desenvolver medidas que viabilizem a 

obtenção de um padrão estético mais aceitável, com porte mais compacto, no qual estão sendo 

possível através da aplicação de reguladores de crescimento.  

Dentro deste contexto faz-se necessário a definição de hormônios, que são 

substâncias orgânicas, ativas em concentrações muito baixas, formadas em certas partes das 

plantas e translocada para outros locais onde provoca respostas bioquímicas, fisiológicas e/ou 

morfológicas (RODRIGUES & LEITE, 2004) sendo obrigatoriamente produzidas pelas 

plantas que em baixas concentrações podem promover ou inibir seu crescimento e 

desenvolvimento (METIVIER, 1986). 

Os reguladores de crescimento, diferentemente dos hormônios são substâncias 

sintéticas capazes de modificar a dinâmica interna do crescimento e desenvolvimento 

mediante sua aplicação nas plantas (DAVIS & CURRI, 1991). Logo, o termo retardante de 

crescimento, objetivo principal deste estudo, é utilizado para designar os reguladores com o 

propósito especifico de reduzir a altura das plantas, promoverem efeitos diretos em hastes, 

pecíolos e pedúnculos, através da redução tanto do alongamento quanto da divisão celular, 

sem alterar os padrões ambientais e morfológicos das mesmas e não possuindo caráter 

fitotóxico (RADERMACHER, 2000).  

Os reguladores de crescimento atuam como sinalizadores químicos que ao 

ligarem-se aos receptores na planta, desencadeiam uma série de mudanças celulares, as quais 

podem afetar a iniciação ou modificação do desenvolvimento de órgãos ou tecidos, reduzindo 

a estatura das plantas, logo os que possuem a capacidade de retardar o crescimento 
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apresentam-se como antagonistas às giberelinas, como são comumente chamados, por 

modificarem o metabolismo destas (RODRIGUES et al., 2003). Também possuem 

propriedades capazes de alterar o equilíbrio de outros hormônios vegetais importantes, tais 

como ácido abscisico, citocininas e etileno (OZGUR, 2011) agindo tanto na biossíntese da 

giberelina quanto na de ergosterol de plantas e fungos (OZGUR, 2011; RADEMACHER, 

2000).  

As giberelinas são hormônios vegetais caracterizados na década de 1950, que 

possuem como principal efeito a promoção do alongamento celular (RODRIGUES & LEITE, 

2004). Este hormônio é frequentemente associado ao controle da altura das plantas, porém 

influencia em vários outros processos da planta, desde a germinação quebrando a dormência 

da semente até a indução floral ou estabelecimento do fruto (WATANABE, 2007) tendo 

como alvo principal no crescimento do caule seu meristema intercalar, localizado próximo à 

base do entrenó. 

A giberelina é sintetizada na rota de terpenóides em 3 etapas. Na etapa 1, o 

geranilgeranil difosfato (GGP) é convertido a ent-caureno via copalil difosfato (CPP) nos 

plastídeos. Na etapa 2, que ocorre no retículo endoplasmático, o ent-caureno é convertido a 

GA12 ou GA53. Na etapa 3, GA12 ou GA53 são convertidos em outros GAs no citosol. Esta 

conversão prossegue com uma série de oxidações no C20 que levam à produção de GA20 que 

é oxidado para formar a giberelina ativa, GA1, por ação de 3β-hidroxilação (TAIZ & 

ZEIGER, 2004). 

Os efeitos morfológicos dos retardantes de crescimento são acompanhados por 

alterações no desenvolvimento e no comportamento fisiológico das plantas tratadas. Dentre as 

principais estão: reduções no consumo de água, retardar a senescência e aumentar a 

resistência a estresses ambientais (DAVIS et al., 1988), redução no tamanho das folhas, 

deixando-as com verde mais intenso e muitas vezes mais espessas, influenciando na formação 

de células e alongamento do entrenó abaixo do meristema, interferindo apenas em seu 

comprimento, não apresentando modificações normalmente quanto ao número de folhas e 

entrenós (BARRET, 1992; MAINARDI et al., 2004; TAIZ e ZEIGER, 2008). A 

aceitabilidade das plantas com relação aos reguladores vegetais está diretamente ligada à 

sensibilidade celular, supondo que este resultado se dá provavelmente porque após o produto 

ser absorvido pela planta ela o metaboliza (SABBAGH, 2008), sendo tais efeitos ainda não 

claramente compreendidos (BARRET, 1992). 

A utilização destes produtos se tornou prática rotineira na busca de plantas 

esteticamente adequadas. Uma prova disso é sua ampla utilização na produção de girassóis 
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ornamentais, pois muitos de seus híbridos ainda não se diferenciam quanto ao porte das 

cultivares de girassol granífero necessitando com isso o uso de retardantes para o controle de 

sua altura e cultivo em vasos (NEVES et al., 2005; BONACIN et al., 2006; SABBAGH, 

2008; CUQUEL, 2010; WANDERLEY et al., 2007; BARBOSA et al., 2009; MATEUS et al., 

2009). Outras espécies, ornamentais ou não, também já fazem uso de substâncias reguladoras 

de crescimento que visam a adequação de seu porte no qual podem ser citados o cultivo em 

vasos de Dendranthema grandiflora Tzvelev cv. Snowdon (TOLOTTI et al., 2003; 

MAINARDI et al., 2004) e Curcuma alismatifolia (PINTO et al., 2006), bem como o cultivo 

de pimentas do gênero Capsicum (GROSSI et al., 2005; STARMAN, 1993) e outras. 

Na floricultura as principais substâncias sintéticas utilizadas como redutoras de 

crescimento destacam-se o daminozide, chlormequat, A-rest, paclobutrazol, uniconazole e 

hidrazida maleica (PINTO et al., 2006; OZGUR, 2011). De uma forma geral, os reguladores 

podem ser utilizados tanto durante a fase de rápido crescimento vegetativo ou mesmo logo 

após o início do florescimento, quando estas se encontram no tamanho limite de sua altura. 

Podem ser aplicadas via embebição das sementes, em pulverizações da parte aérea 

e inflorescências ou via substratos, sendo a forma ideal de acordo com a especificidade de 

cada produto. 

O daminozide (ácido succínico-2,2-dimetilhidratada) comercialmente conhecido 

como Alar-85, B-nine, Sadh e Kilas (BARRET, 1992) este vem sendo utilizado durante 

muitos anos por produtos visando o controle da altura das plantas (CANTLIFFE, 2009) no 

qual possui a seguinte estrutura química (Figura 3). 

 
Fonte: Rademacher (2000) 

Figura 3 - Estrutura química de daminozide (ácido succínico-2,2- dimetilhidratada).  

 

De uso exclusivo em ornamentais, o daminozide é um produto altamente utilizado 

no controle do crescimento de mudas para produção em casa de vegetação e ornamentação de 

ambientes internos, como apartamentos e escritórios, apresentando-se como o único 

retardante de crescimento registrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária de 

Abastecimento, sendo de utilização restrita a culturas não alimentares, devido a preocupações 

toxicológicas dérmicas e carcinogênicas (OZGUR, 2011), para uso em plantas ornamentais.  



29 

 

Mostrando-se mais eficaz em regiões de clima frio, o produto daminozide é 

aplicado apenas via foliar, sendo esta sua forma mais eficiente, apresentando na produção 

comercial de flores concentrações ideais na faixa de 1,25 a 5 g.L
-1

, (BARRET, 1992; NEVES 

et al., 2009). Por ser um produto rapidamente absorvido e translocado pelas plantas via xilema 

e floema se faz mais efetivo quando absorvido pelas folhas e hastes apresentando pouca 

atividade quando aplicado no solo (RADEMACHER, 2000). De acordo com Dicks & 

Charles-Edwards (1973) a concentração inicial de daminozide nas plantas é proporcional à 

quantidade do retardante aplicada, sendo que as taxas de alongamento das hastes são 

relacionadas à concentração de daminozide nos pontos de crescimento, a qual diminui 

exponencialmente ao longo do ciclo da cultura. 

Em relação a sua forma de ação, o regulador daminozide bloqueia a terceira etapa 

da rota biossíntetica das giberelinas que ocorre no citosol, interferindo na 3-β-hidroxilação de 

GA20 para GA1. O efeito líquido é uma redução do GA1, imóvel e biologicamente ativo e 

um aumento nos níveis de GA20 móvel e inativa (RADEMACHER, 2000) ocasionando 

bloqueios capazes de reduzir a divisão e a elongação celular, na forma exponencial 

(SABAAGH, 2008).  

O regulador daminozide, dentre os mais utilizados, é o de menor atividade 

residual possibilitando com isso seu uso e aplicação em misturas conjunta com outros 

reguladores, como é o caso da sua mistura com chlormequat. Sua aplicação em mistura com o 

também redutor chlormequat é capaz de diminuir o risco de fitotoxicidade causada pela 

aplicação foliar deste, sendo economicamente vantajosa comparada à aplicação de apenas um 

dos reguladores devido a sua maior atividade quando comparada à aplicação isolada de ambas 

as substâncias (LEWIS et al., 2004). Tal efeito sinérgico é devido estes dois produtos agirem 

em etapas distintas da biossíntese de giberelina, sendo chlormequat atuante na 2ª etapa na rota 

biossíntetica das giberelinas que ocorre nos plastídios (RADEMACHER, 2000).  

Sabbagh (2008) ao testar no girassol ornamental cv. BRS Oásis a ação conjunta da 

mistura daminozide mais chlormequat nas concentrações 6 g.L
-1

 mais 1,5 g.L
-1 

sob quatro 

pulverizações quinzenais, obteve efeitos benéficos quanto à redução de porte, porém efeitos 

indesejáveis para a floricultura como reduções significativas no diâmetro de seus capítulos e 

de suas hastes, atribuindo tais efeitos ao aumento nas dosagem de chlormequat na mistura.  

A frequência e dosagem das aplicações de daminozide dependem da espécie e 

variedade cultivada, estação do ano, tamanho da planta, tamanho do vaso (LOPES, 1977) bem 

como a idade da planta e a temperatura do ambiente, uma vez que esta substância tem 
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apresentado maior efetividade em plantas cultivadas em regiões frias, no entanto em regiões 

de alta temperatura possui menor efetividade (BARRET, 1992).  

O número de aplicações deste regulador pode variar durante o ciclo, dependendo 

da espécie ornamental, para que a planta chegue ao mercado com o porte ideal, uma vez que 

este regulador tem efeito a curto prazo perdendo rapidamente sua efetividade (SABBAGH, 

2008; LATIMER et al., 2001).  LOPES (1977) afirma que o produto deve ser aplicado de uma 

a quatro vezes, em média, durante o ciclo, já MAINARDI et al. (2003) dizem que há casos em 

que são necessárias mais de quatro aplicações para que atinja o porte ideal para o mercado, 

podendo várias aplicações de concentrações elevadas de daminozide podem atrasar a antese 

nas plantas (TINOCO, 2005). Logo, ressalta-se que a ação do daminozide pode variar com o 

material vegetal e condições ambientais. 

Pesquisas consolidam a atividade de daminozide em várias espécies ornamentais, 

bem como em híbridos e variedades de girassóis ornamentais. Em relação as pimentas 

ornamentais não foram encontrados relatos na literatura com a utilização de daminozide, 

porém sendo encontrados relatos com a utilização de outros inibidores de giberelina.  

Cuquel et al. (2010) ao utilizar concentrações de daminozide em diferentes 

frequências de aplicação no girassol cv. "BRS-Oasis” verificou que três aplicações do 

produto, durante seu ciclo, na concentração 4 g.L
-1

 foi a mais eficiente na redução de seu 

porte, inibindo em 9,04% sua altura em relação as plantas controle, indicando a eficácia deste 

controle apenas para cultivo da variedade destinadas ao mercado flores de corte pois a 

redução da altura não foi o suficiente para sua produção em vasos mesmo sob a ação do 

regulador. 

Nucci  et al. (1991) relatam que o daminozide quando aplicado uma única vez em 

plantas de gerânio não foi o suficiente para reduzir seu porte e que reduções significativas 

ocorreram quando aplicado duas vezes durante o ciclo da cultura na concentração de 4 g.L
-1

. 

Mainardi et al. (2004) ao utilizarem plantas crisântemo cv. Snowdon em vaso nas 

concentrações 0, 2, 4 e 6 g.L
-1

 do redutor daminozide nas frequências de aplicação, semanal e 

bissemanal observaram que  aplicações semanais e maiores concentrações do regulador 

apresentaram prolongamento em seu ciclo e significativa redução no tamanho de suas folhas.  

Pinto et al. (2006) ao testarem duas, três e cinco pulverizações de daminozide 

(2,12 g.L
-1

) e duas, três e cinco pulverizações de solução de daminozide (1,27 g.L
-1

) mais 

chlormequat (0,2 g.L
-1

) em plantas floridas envasadas de Curcuma alismatifolia não 

verificaram  ação destes tratamentos em reduzir sua altura, relatando uma leve redução no 
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porte das mesmas quando tratadas com o regulador paclobutrazol (35 mg.vaso
-1

), porém não 

se fazendo compactas o suficiente para seu uso como ornamental envasada.  

Outros fatores que podem afetar a respostas à aplicação de daminozide são o 

estádio de desenvolvimento da planta no momento da aplicação e práticas culturais, como a 

composição do substrato de cultivo, estado nutricional da planta dentre outros (GRZESIK, 

1989).  

 

2.5 Substratos  

 

Entende-se por substratos para plantas ou substratos agrícolas o meio em que se 

desenvolvem as raízes das plantas cultivadas fora do solo in situ (KÄMPF, 2000), podendo 

ser formado por matérias natural ou artificial, colocado em um recipiente (BLANC, 1987). Os 

substratos podem ser formados por um único material ou pela mistura de dois ou mais 

materiais (BLANC, 1987; KÄMPF et al., 2006) permitindo a fixação do sistema radicular e 

servindo como suporte à planta (BLANC, 1987). 

Cultivos em substratos demonstram grande avanço frente aos sistemas de cultivo 

no solo, pois oferecem vantagens como o manejo mais adequado da água, o fornecimento de 

nutrientes em doses e épocas apropriadas, a redução do risco de salinização do meio radicular 

e a redução da ocorrência de problemas fitossanitários, que se traduzem em benefícios diretos 

no rendimento e qualidade dos produtos colhidos (ANDRIOLO et al., 1999).  

Qualquer material, orgânico ou mineral, que preencha estas condições, sem ser 

fitotóxico, apresenta potencial de uso como substrato agrícola (ANDRIOLO et al., 1999). 

Desta maneira, a escolha do substrato é uma das decisões mais importantes para produtores de 

mudas, principalmente quando se sabe que as condições ideais de cultivo dependem do tipo 

de exigência das espécies cultivadas (SILVEIRA et al., 2002). 

Substratos considerados ideais devem apresentar propriedades físicas e químicas 

intrínsecas importantes para sua utilização como boa capacidade de retenção de água, na faixa 

de 1 a 5 kPa, alta disponibilização de oxigênio para as raízes, capacidade de manutenção da 

proporção correta entre fase sólida e líquida, alta capacidade de troca catiônica (CTC), baixa 

relação C/N (MARTINEZ, 2002). Além disso, o teor total de sais solúveis e o pH merecem 

uma atenção especial quanto a caracterização química dos substratos, nos quais seus valores 

devem estar dentro dos toleráveis pela cultura (MENEZES JÚNIOR et al., 2000). Entretanto, 

em relação ao cultivo em substratos, o que mais interessa são o espaço de aeração e o 

conteúdo de água facilmente disponível às plantas e não o conteúdo relativo à capacidade de 
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retenção de água (ABAD et al., 2004). Sendo o espaço de aeração a proporção do volume que 

contém ar depois que o substrato foi saturado com água e deixado drenar a 1 kPa de tensão, e 

a água facilmente disponível (volume de água liberado entre 1 e 5 kPa de tensão) a divisão da 

capacidade de retenção do substrato sendo considerada como a água realmente acessível à 

planta (DE BOODT & VERDONCK, 1972). 

De acordo com Kämpf et al. (2006) a seleção e o manejo adequado dos substratos 

representa um dos pilares que sustentam a moderna produção de plantas, tornando-a uma 

atividade econômica e menos agressiva ao meio ambiente. Sendo também uma atividade que 

pode ser utilizada na produção de folhagens e plantas floríferas envasadas, bem como na 

produção de plantas em jardins, levando-se em conta que o substrato é parte do produto a ser 

comercializado. Entretanto, associados ao tipo de substrato a produção de mudas também 

pode ser influenciada por fatores internos, como a qualidade das sementes e por fatores 

externos, como água, luz, temperatura, oxigênio e agentes patogênicos (NOMURA et al., 

2008) 

A matéria-prima utilizada na confecção de substratos agrícolas pode ser 

classificadas de acordo com sua origem sendo elas orgânicas como bagaços, casca de pinus, 

casca-de-arroz, pó e fibra de côco (KÄMPF et al., 2006), cinzas, turfa, xaxim e outros 

resíduos de beneficiamento (GONÇALVEZ, 1995) minerais como por exemplo vermiculita, 

perlita e argila expandidas (KÄMPF et al., 2006), areia, granito, calcário e outros 

(GONÇALVEZ, 1995), sintéticas como o uso de espumas fenólica (KÄMPF et al., 2006),  lã 

de rochas, isopor e outros e como de origem animal na forma de esterco, urina, sangue e 

farinha (GONÇALVEZ, 1995). 

Para que haja o perfeito desenvolvimento de uma cultura em substratos e a 

utilização deste cultivo nas diferentes regiões do Brasil condições devem ser atendidas sendo 

elas a disponibilidade de fertilizantes solúveis com preços compatíveis para efetuar a 

fertirrigação e a disponibilidade de matérias-primas de baixo (ANDRIOLO et al., 1999). 

Fernandes et al. (2006) citam a possibilidade de utilização dos resíduos agrícolas produzidos 

em cada região como componentes de substratos que devem ser investigados quanto a 

disponibilidade e seu baixo custo. De acordo com Bezerra et al. (2004) esses substratos 

regionais podem se tornar uma alternativa os substratos comerciais que são normalmente de 

custo mais elevado. 

A utilização de areia como substrato se torna vantajosa, devido ao seu baixo 

custo, fácil disponibilidade (SCHMITZ, 2002; NEGREIROS et al., 2004; KÄMPF et al., 

2006; SANTOS et al., 2010,) e apresentar características positivas quanto a drenagem, sendo 
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seu uso adequado para estacas herbáceas e semilenhosas (FACHINELLO et al., 1994) sendo 

prática rotineira na produção de mudas (NEGREIROS et al., 2004) e um dos mais antigos 

materiais a serem utilizados em recipientes. Porém por possuir elevada porosidade e baixa 

retenção de água a areia prejudica o desenvolvimento das plântulas devido esta ser um 

material inerte, e desprovida de nutrientes, o que faz com que ocorra menor crescimento, e 

consequentemente diminua a massa seca e área foliar (GUIMARÃES et al., 2011). 

A areia, por ser um material rico em macroporos, drena a água mais facilidade, 

evitando o empossamento do meio (SANTOS et al., 2010) porém apresentando limitações 

quando ao sua manipulação devido ao seu peso excessivo, especialmente quando úmida 

(ANDRIOLO, 1996). Substratos como a areia, mesmo apresentando alta disponibilidade, 

podem apresentar inconvenientes no crescimento destas plantas quando utilizados como 

substrato único e sem suprimento nutricional adequado, tornando-se por este motivo cada vez 

mais necessário a busca por materiais alternativos que permitam melhorar as condições no 

plantio e redução de custos na produção (SCHMITZ et al. 2002) . Dentro deste contexto, 

Abad et al. (2004) acrescentam que apesar da alta disponibilidade de areia, atualmente, é 

prudente considerar que seu uso excessivo podem acarretar problemas quanto ao seu 

fornecimento e dentro do âmbito ambiental causado pela sua extração, enfatizando também 

diante disto  a necessidade pela busca por materiais alternativos para substituí-la parcial ou 

totalmente no cultivo com substratos. 

Dentre os materiais alternativos e utilizados como substrato destaca-se a fibra de 

côco, oriunda da casca do côco (mesocarpo) por ser resíduo de um produtos mais consumidos 

no mercado brasileiro: a água de coco. A fibra de côco extraída do mesocarpo do fruto do 

coqueiro é utilizada também na indústria têxtil para obtenção de cordas, capachos, esteiras e 

estofados, vasos, placas, palitos, destacando-se atualmente como substrato agrícola (ASSIS et 

al., 2005; LORENZI et al., 1996). 

Sua utilização como substrato agrícola tornou-se uma das alternativas na busca 

por se reduzir os custos com substratos utilizados no Nordeste brasileiro (BEZERRA et al., 

2004) além representar um importante auxilio na redução do volume de resíduos gerados pela 

agroindústria, visto que após o consumo da água de côco, o mesmo é descartado, tornando-se 

um inconveniente para as empresas de coleta de lixo e para o meio ambiente (ASSIS et al., 

2005). 

O resíduo ou pó da casca de coco verde ou maduro tem sido indicado como 

substrato agrícola, principalmente por apresentar uma estrutura física vantajosa 

proporcionando alta porosidade, alto potencial de retenção de umidade e por ser 
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biodegradável (ROSA et al., 2001). Apresenta alta estabilidade física, proporcionando boas 

condições para o enraizamento e crescimento de plantas e mudas (TAVARES, 2002) além de 

conter nutrientes importantes ao desenvolvimento das plantas (LORENZI et al.1996). De 

acordo com Carrijo et al. (2002) características como a não reação com os nutrientes da 

adubação, longa durabilidade, abundância da matéria prima, sendo esta renovável e de baixo 

custo para o produtor, são propriedades físicas que fazem da fibra de côco um substrato 

dificilmente superável por outro tipo material, seja de origem mineral ou orgânica, na 

produção e no cultivo de hortaliças e flores sem o uso do solo. 
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CAPÍTULO 2 – CULTIVO DE PIMENTA ORNAMENTAL EM VASOS CONTENDO 

FIBRA DE CÔCO E AREIA SUBMETIDOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO 

REGULADOR DAMINOZIDE 

RESUMO 

Cresce a procura por plantas de pimentas para fins ornamentais no mercado da floricultura, 

fazendo-se seu cultivo pouco explorado nas condições climáticas de Fortaleza e do Ceará. 

Para a obtenção de plantas com características mais atrativas ao comercio e adequados para a 

produção em vasos, como porte mais compacto, folhas mais verde e frutos vistosos, faz-se 

necessário o uso de substâncias reguladoras de crescimento e de substratos apropriados para 

seu cultivo. Diante disto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de aplicações e 

concentrações do regulador daminozide em pimentas ornamentais cultivadas em vasos 

contendo como substratos fibra de côco (FC) e areia. Utilizou-se delineamento inteiramente 

casualizado seguindo um esquema fatorial 2x5 constituído por dois tipos de substrato (FC e 

areia) e cinco concentrações de daminozide (0 (controle), 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

) aplicadas três vezes 

durante o experimento, aos 25, 40 e 55 dias após a semeadura. Durante o experimento foram 

analisados as variáveis índice relativo de clorofila e trocas gasosas foliares aos 80 DAS, sendo 

as demais variáveis: altura da planta, diâmetro do caule, massa seca de folhas, caules e raízes, 

área foliar, razão de área foliar, área foliar específica, razão raiz parte área, número, largura, 

comprimento, relação comprimento largura e massa seca dos frutos, analisadas no final do 

experimento, aos 83 DAS. Plantas cultivadas no substrato FC apresentaram mais vigorosas e 

com respostas significativas ao tratamento com o regulador. Em ambos os substratos à medida 

que houve o aumentou das concentrações do regulador houve reduções na altura das plantas, 

sendo as cultivadas no substrato areia apresentando menores estaturas, vigor e 

desenvolvimento quando comparadas as plantas na FC. No geral, pimentas tratadas com altas 

concentrações de daminozide apresentaram menor área foliar, folhas com verde mais escuro e 

mais espessas, frutos de tamanho arredondados, apresentando fotossíntese líquida e 

condutividade estomática reduzida. 

Palavras-chave – Floricultura. Capsicum annuum. Inibidor de giberelina. Substratos. 

 

CULTURE OF ORNAMENTAL PEPPER IN POTS CONTAINING COCONUT 

FIBER AND SAND SUBMITTED TO DIFFERENT CONCENTRATIONS OF THE 

GROWTH REGULATOR DAMINOZIDE 

 

ABSTRACT 

There is a growing demand for ornamental pepper plant in the flower market, but its 

cultivation is little explored under climatic conditions of Fortaleza and Ceará State. For 

obtaining plants with more attractive and suitable traits for trading and production in pots, 

such as lower height, greener leaves, and showy fruit, it is necessary the use of substances that 

regulate the growth and of substrates appropriate for cultivation. In this way, the present study 

had the goal to evaluate the effect of applications and levels of the regulator daminozide on 

ornamental pepper grown in pots containing coconut fiber (FC) and sand. To this end, a 

completely randomized design was employed in a factorial scheme 2x5 consisting of two 

types of substrate (FC and sand) and five levels of daminozide (0 (control), 2, 4, 6 and 8 g.L
-1

) 

applied three times during the experiment, at 25, 40 and 55 days after sowing. At the 80 DAS 

the relative chlorophyll index and leaf gas exchange were analyzed, and the other variables: 

plant height, stem diameter, dry matter of leaf, stem, fruits and root, leaf area, leaf area ratio, 
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specific leaf area, dry root: dry shoot ratio, number, width, length and length:width ratio of 

fruits were analyzed by the end of the experiment, at 83 DAS. Plants grown on FC substrate 

were more vigorous and had significant responses to the treatment with daminozide. On both 

substrates, as increased the regulator levels, there were reductions in the plant height, and 

those grown on sand presented lower height, vigor, and development when compared with 

plants on FC. In general, plants treated with high levels of daminozide presented smaller leaf 

area, darker green and thicker leaves, round shaped fruit, with low net photosynthesis and 

reduced stomatal conductance.  

 

Key-words – Flower farming. Capsicum annuum. Inhibitor of gibberellin. Substrates. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pertencentes ao gênero Capsicum as pimenteiras são da família Solanaceae na 

qual dentre suas espécies domesticada a Capsicum annuum apresenta-se com inúmeras 

variedades cultivadas e mundialmente conhecidas. Com origem nas regiões tropicais do 

continente americano, o gênero Capsicum possui fácil adaptação ao clima brasileiro, desde o 

clima subtropical no sul ou clima tropical das regiões Norte e Nordeste. 

Além de serem fontes de antioxidantes naturais como a vitamina E, vitamina C e 

carotenóides (REIFSCHNEIDER, 2000) as pimentas também são utilizadas como ornamental 

em jardins (BOSLAND & VOTAVA, 1999) ou cultivadas em vasos (ARMITAGE, 1989). 

Percebe-se, ao longo dos anos, um aumento na procura e na aceitação do consumidor no uso 

das pimenteiras como plantas ornamentais envasadas (UPNMOOR, 2003), sendo as de porte 

baixo, com frutos coloridos, eretos e vistosos as mais apropriadas para este cultivo uma vez 

que são plantas esteticamente mais viáveis à ornamentação de ambientes internos (VIEIRA, 

2002).  

As plantas de vaso podem apresentar altura maior que o desejado e por razões de 

padrão de produção e qualidade é muitas vezes necessário à redução do seu porte com o uso 

de redutores químicos de crescimento (TOLOTTI et al., 2003). Aplicação de retardadores de 

crescimento é uma prática comum para os produtores comerciais que buscam plantas 

envasadas compactas e atraentes (GROSSI et al., 2005), sendo possível através desta prática 

reduzir o crescimento longitudinal dos internódios das plantas e melhorar seu aspecto 

funcional e qualitativos (OZGUR, 2011).  

Os reguladores de crescimento são na maioria produtos sintéticos que atuam como 

sinalizadores químicos na regulação do crescimento e desenvolvimento de plantas, 

desencadeando uma série de mudanças celulares, as quais podem afetar a iniciação ou a 

modificação do desenvolvimento de órgãos e tecidos, tendo os reguladores inibidores de 
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crescimento como antagonistas às giberelinas reduzindo a estatura das plantas (RODRIGUES 

et al., 2003). 

O redutor de crescimento daminozide, conhecido comercialmente como B-nine, 

Alar-85, Sadh e Kilas, destaca-se na floricultura, como um produto aplicado exclusivamente 

em ornamentais, por via foliar e de alta mobilidade em todas as partes da planta. Utilizado 

durante muitos anos por produtores este produto visa o controle da altura de plantas 

transplantadas (CANTLIFFE, 2009). Na produção de flores e plantas ornamentais possui 

concentrações mais efetivas em torno de 1,25 a 5 g.L
-1

 sendo seus efeitos bastante 

influenciados pela genética e idade da planta cultivada e pela temperatura do ambiente 

(BARRET, 1992; MAINARDI et al., 2004; NEVES et al., 2009). Apresenta-se como um 

produto muito efetivo em regiões de baixas temperaturas com eficácia reduzida sob regiões de 

temperaturas elevadas (BARRET, 1992).  

São encontrados na literatura muitos registros sobre a utilização de daminozide 

em ornamentais (CUQUEL et al., 2010; NEVES et al., 2009; BONACIN et al., 2006; 

MAINARDI et al., 2004; TOLOTTI et al., 2003), porém poucas são as informações 

registradas sobre seu uso na cultura da pimenta destinada a ornamentação, sendo encontrado 

apenas relatos sobre o uso de outras substâncias redutoras no crescimento desta cultura.  

Starman (1993) relatam que ao testar o redutor uniconazole em diferentes 

concentrações observaram efeitos significativos na redução do crescimento e na frutificação 

de Capsicum annuum cv. Holiday Cheer evidenciando o uso desta substância como uma 

estratégia real para a obtenção de pimentas ornamentais com porte mais compacto, mais 

ramificadas e com maior quantidade de frutos, acrescentando que plantas tratadas 

apresentavam frutos de coloração vermelha mais intensa. Grossi et al. (2005) ao utilizarem o 

também redutor de crescimento paclobutrazol na espécie Capsicum chinense cv. Pitanga 

verificaram que com o aumento das concentrações testadas houve reduções em altura, 

diâmetro e massa seca das plantas, no qual exibiram folhas com verde intenso, frutos com 

maior diâmetro notando porém que o peso seco dos mesmos não foi alterado.  

Muitos podem ser os fatores que venham a influenciar a altura final das plantas 

bem e suas respostas à aplicação dos inibidores de crescimento, destacando-se as 

concentrações a serem utilizadas que irão variar conforme a espécie e cultivar utilizada, o 

estágio de desenvolvimento da planta no momento da aplicação, por condições ambientais, 

como fotoperíodo e temperatura ambiente, o método e a frequência de aplicação do produto e 

por práticas culturais, como espaçamento e densidade de plantio, nutrição e pelo tipo e 
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composição dos substratos a serem utilizados (DAVIS et al., 1988; GRZESIK, 1989; 

POBUDKIEWICZ & TREDER, 2006). 

A fim de maximizar a eficiência na produção de plantas envasadas os cultivos em 

substratos destacam-se como uma prática viável e econômica. Substratos são definidos como 

um meio em que se desenvolvem as raízes das plantas cultivadas fora do solo, in situ, onde 

sua principal função é promover suporte as mesmas apresentando papel importante na 

regulação da disponibilidade de nutrientes e água às plantas (KÄMPF, 2000) além de afetar 

diretamente suas respostas aos efeitos da aplicação de reguladores de crescimento.  

Os materiais a serem utilizados como substratos agrícolas devem atender padrões 

de qualidade que independem de sua composição, como tendo que possuir como requisitos 

básicos uma baixa densidade, elevada capacidade de troca catiônica, teor adequado de 

nutrientes e uma boa capacidade de retenção de água (BRUXEL et al., 2002), porosidade 

suficiente para permitir uma boa aeração, drenagem e trocas gasosas (KÄMPF, 2000). Devem 

possui esterilidade quando a presença de fungos, nematóides e plantas daninhas (ANTUNES 

et al., 2002) e serem facilmente disponível na região do cultivo visando com isso reduções nos 

custo de produção. 

Com isso, diante da crescente procura por flores ou espécies alternativas na 

floricultura e frente à escassez de estudos com a utilização de reguladores de crescimento em 

pimentas ornamentais e a associação desta prática ao uso de substratos, objetivou-se avaliar, 

nas condições climáticas de Fortaleza, o efeito de três pulverizações de concentrações do 

regulador daminozide nas características morfofisiológicas das plantas de pimenta ornamental 

(Capsicum annuum cv. Treasures Red) em vasos contendo como substrato fibra de côco e 

areia. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Local do experimento e material vegetal 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de 

Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, 

Fortaleza-Ceará, no período de 11 de agosto a 02 de novembro de 2011, com as seguintes 

coordenadas geográficas: 3º 44’S, 38º 33’W e altitude de 19,5 m. 

As sementes de pimenta ornamental utilizadas foram da espécie Capsicum 

annuum cv. Treasures Red fornecidas pela empresa Sakata Seed. Trata-se de uma planta anual 
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destinada para ornamentação e cultivada em vasos. Temperaturas ideais para germinação 

variam de 20-30ºC durante o dia e 20ºC a noite, e de 18-21ºC para se desenvolver. Seu ciclo é 

em média de 120 dias, suportam pH na faixa de 5,5 – 6,3 e CE de 0,75 – 1,0 dS m
-1

. Produz 

frutos cônicos que começam brancos e ao amadurecer ganham a cor vermelho brilhante, 

ficando posicionados de forma vertical nas folhagem que tem um verde profundo (Figura 1). 

 

Foto: Lima, 2011 

Figura 1 – Planta de pimenta ornamental (Capsicum annuum) cv. Treasures Red 

utilizadas no experimento.  

 

2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos utilizados foram dispostos em um delineamento inteiramente 

casualizado arranjados em um esquema fatorial 5x2 constituído por cinco concentrações do 

regulador sendo elas 0, 2, 4, 6 e 8 g de daminozide diluídas em 1 L de água destilada e dois 

substratos de cultivo, fibra de côco e areia. Plantas pulverizadas apenas com água destilada 

representaram a concentração 0 g.L
-1

 e serviram como tratamento controle. Cada tratamento 

foi continha 4 repetições, onde cada repetição foi composta por 5 vasos, sendo uma planta por 

vaso, totalizando 20 plantas por tratamento.  

 

2.3 Caracterização dos substratos, vasos e do ambiente 

 

A areia utilizada como substrato foi adquirida no comercio de construção local, 

oriunda de leitos de rio, no qual foi peneirada e submetida à solarização em uma superfície 

feita de tijolos e envolta por plásticos transparente permanecendo por 30 dias a sol pleno. Já a 

fibra de côco foi fornecida pela empresa E-côco importações e exportações. Para autilização 

da fibra de côco a mesma foi lavada em água corrente com o objetivo de reduzir a salinidade 

natural presente neste material.  
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Para a caracterização dos atributos físicos e químicos dos substratos amostras de 

2L de cada material foram enviadas para o Laboratório de Química e Fertilidade do 

Departamento de Ciências do Solo/Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Ceará (Tabela 1). Para determinação da capacidade de retenção de água (CRA), em g.L
-1

, 

relação poros/sólidos (P/S) e densidade (D) foram utilizadas as metodologias descritas por 

Kämpf et al. (2006). Para tal procedimento ambos os substratos foram peneirados e a fibra de 

côco expandida em água durante um período de 6 dias. Após este período os substratos foram 

secos em estufa a 105ºC por 24 horas e resfriado. 

 

Os vasos utilizados no experimento eram de plástico rígido do tipo polietileno 

preto, com drenos na extremidade inferior, apresentando as seguintes dimensões: 11, 5 cm de 

altura, 14,5 cm de diâmetro superior, 10,5 cm de diâmetro inferior, com capacidade de 1,15 L.  

A fim de caracterizar o ambiente de cultivo na casa de vegetação, diariamente às 9 

horas da manhã foram realizadas leituras de temperatura (ºC) e umidade relativa do ar (%) 

através de um termohigrômetro digital instalado próximo do cultivo, e a radiação 

fotossinteticamente ativa utilizando um luxímetro digital portátil em lux e convertidos para 

µmol m
-2

 s
-1

, no qual foram realizadas leituras no início, no meio e no final da bancada onde 

as plantas estavam sendo cultivadas. 

Tabela 1 - Composição granulométrica, caracterização química e física dos substratos. 

Substratos 

Composição Granulométrica (g.Kg
-1

) 

Areia 

Grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

Argila 

natural 

   

FC - - - - -    

Areia 912 69 4 15 4    

Substratos 

Atributos químicos 

Na
+
 Zn Mn Fe Cu C/N pH  CE 

cmolc/Kg -------------------mg/Kg--------------------   dS/m 

FC 3,87 18,1 6,6 17,2 0,7 10 5,8 0,41 

Areia 0,01 3,1 14,4 48,1 0,4 13 6,5 0,22 

Substratos 
P2O5 K2O Ca Mg S N C MO 

mg/Kg ------------------cmolc/Kg -------------- -----------g/Kg-------- 

FC 17 6,17 14,2 12,6 36,8 1,24 12 10,79 

Areia 17 0,03 0,60 0,60 1,2 0,07 0,9 1,56 

Substratos 

Atributos químicos 

U 

g.100g
-1

 

D 

g.L
-1

 

CRa 

mL.L
1
 

P/S 
    

FC 0,83 90 605 4     

Areia 0,17 1370 160 0,78     
FC = fibra de côco; U = umidade; D = densidade aparente; CRA = capacidade de retenção de água; P/S = 

relação poros e sólidos; CE = condutividade elétrica. 
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A temperatura e a umidade relativa do ar encontrada na casa de vegetação durante 

a condução do experimento foram de 34,45 ± 3,22 ºC e 46,31 ± 11,47% (Figura 2A) 

respectivamente, com luminosidade acima de 600 µmol m
-2

 s
-1

 (Figura 2B).  
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Figura 2 - Médias de temperatura diária, umidade relativa do ar (A) e luminosidade no inicio, 

meio e final da bancada de cultivo (B) dentro da casa de vegetação durante os meses de setembro 

e outubro de 2011 em Fortaleza, Ceará. 

 

2.4 Instalação e condução do experimento 

 

As sementes de pimenta foram semeadas no dia 11 de agosto de 2011 em 

bandejas de poliestireno de 168 células contendo substrato vermiculita, no qual verificou-se a 

emissão das plântulas 7 dias após a semeadura (DAS). 

Aos 17 DAS, quando as plantas apresentavam dois pares de folhas definitivas 

foram transplantadas para vasos de polietileno preto com capacidade de 1L contendo os 

substratos descritos anteriormente. Os vasos foram distribuídos aleatoriamente em uma 

bancada de alvenaria da casa de vegetação, cujas dimensões contam com 0,92 m de altura, 

2,00 m de largura e 8,70 m de comprimento (Figura 3). 

 

Foto: Lima, 2011 

Figura 3 - Distribuição aleatória dos vasos com plantas de pimenta ornamental na 

bancada da casa de vegetação.  
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No momento do transplantio foi realizada a primeira adubação, utilizando-se 10 

g.planta
-1

 de fertilizante de liberação lenta Basacote® 3M (15-9-12), no qual se repetiu esta 

mesma quantidade aos 33 e 46 DAS. A irrigação do experimento foi realizada manualmente 

uma vez ao dia com o auxílio de uma mangueira até a saturação total do substrato. No 

decorrer do experimento a frequência da rega passou a ser duas vezes ao dia, conforme a 

necessidade da planta.  

A aplicação dos tratamentos, que consistiram de três aplicações das concentrações 

do regulador daminozide, foram realizadas aos 25, 40 e 55 DAS sempre no período da tarde a 

partir das 16 horas. Na ocasião da primeira aplicação as plantas ainda estavam com dois pares 

de folhas definitivas e altura média de 3,22 cm. 

Para o preparo da calda, as concentrações do regulador foram pesadas em balança 

analítica e ajustadas para 2,4; 4,8; 7,2 e 9,6 g do produto comercial B-nine, a fim de obter 2, 

4, 6 e 8 g do ingrediente ativo daminozide sendo Posteriormente diluições em 1L de água 

destilada (pH= 4 e CE= 0,04 dS.m
-1

). Para a aplicação, utilizou-se um pulverizador manual 

com capacidade de 2L, sendo as pulverizações realizadas de maneira uniforme, obtendo-se a 

cobertura completa das folhas e hastes. A cada troca de calda foi realizada a lavagem do 

pulverizador com água destilada a fim de evitar a deposição de resíduos do tratamento 

anterior e possíveis interferências nos resultados. Nos dias de aplicação as plantas foram 

retiradas de seu local de origem e juntas em uma bancada a parte retornando aos lugares após 

a aplicação (Figura 4). 

 

Foto: Lima, 2011 

Figura 4 – Aplicação do regulador de crescimento nas parcelas com o auxilio de um 

pulverizador manual. 

 

2.5 Variáveis analisadas 

 

- Avaliação do crescimento e da partição de matéria seca das plantas 
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Aos 83 DAS, quando as plantas testemunhas apresentavam frutos com mais de 

50% de amadurecimento (coloração vermelha brilhante), ou seja, planta ideal para 

comercialização, se deu o término do experimento, sendo avaliadas as seguintes 

características: altura da planta (AP; cm), definida como a distância do colo da planta até o 

ápice, utilizou-se uma régua milimetrada, o diâmetro do caule (DC; mm), medido acima do 

colo da planta utilizando-se um paquímetro digital. 

Após estas avaliações com auxílio de tesouras de podas, as plantas foram cortadas 

rentes aos substratos separando folhas, caules, frutos e raízes, que foram lavadas para a 

retirada total dos substratos. Para obtenção da massa seca das folhas (MSF; g), massa seca de 

caule (MSC; g), massa seca dos frutos (MSF; g) e massa seca de raiz (MSR; g) os materiais 

foram colocados em sacos de papel, devidamente identificados, e levados para secar em estufa 

com circulação forçada de ar, a 70ºC por 72h. Após este período as amostras foram pesadas 

utilizando uma balança analítica com quatro decimais de precisão. Com estes dados foram 

calculados as variáveis relação massa seca da raiz e massa seca da parte aérea (MSR/MSPA) e 

a partição de matéria seca entre os diversos órgãos da planta. 

 

- Caracterização morfológica dos frutos 

Para esta caracterização todos os frutos foram destacados das plantas realizando-

se as seguintes mensurações: número de frutos (NFR) por planta; largura (LFR; mm) e 

comprimento (CFR; mm) dos frutos com o auxilio de um paquímetro digital, e a relação 

comprimento dividido pela largura dos frutos (CFR/LFR), de acordo a metodologia proposta 

por Charlo et al. (2009). 

 

- Características morfofisiológicas das plantas  

Esta caracterização consistiu na avaliação do índice relativo de clorofila (IRC), 

área foliar (AF; cm²) e no calculo de alguns índices morfofisiológicos. 

O IRC foi avaliado aos 80 DAS através do método indireto, utilizando o medidor 

portátil de clorofila SPAD-502 (Figura 5), no qual foram escolhidas em cada planta três folhas 

apicais, formadas e totalmente dispostas à luz solar para serem feitas as leituras e obtenção do 

valor médio. 

Para a avaliação da área foliar (AF) foi utilizado um medidor automático de área 

foliar, marca LI-3100 (Figura 6). Para isto as folhas ao serem destacadas das plantas foram 

dispostas na esteira do aparelho para a realização da leituras.  
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A partir dos dados primários de massa seca, foram calculados os seguintes índices 

fisiológicos: razão de área foliar (RAF; cm².g
-1

) e área foliar específica (AFE; cm².g
-1

) de 

acordo com Benincasa (2003). A RAF e a AFE são obtidas pelas seguintes expressões: RAF = 

AF / MST; AFE = AF / MSF, sendo AF = área foliar (cm²); MST = massa seca total (g); MSF 

= massa seca das folhas (g); MSR = massa seca da raíz (g) e MSPA = massa seca parte aérea 

(g). 

  
Foto: Lima, 2011 

Figura 5 – Medição do índice relativo de 

clorofila com aparelho portátil Minolta 

SPAD-502. 

Foto: Lima, 2011 

Figura 6 – Medição de área com o 

aparelho portátil, marca LI-3100.  

 

- Trocas gasosas foliares 

 

A verificação das trocas gasosas foliares foi realizada, aos 80 DAS, utilizando o 

analisador portátil de CO2 por radiação infra-vermelho (“Infra Red Gas Analyser–IRGA”, 

modelo LCi System, ADC, Hoddesdon, UK) (Figura 7). Os parâmetros obtidos foram a 

temperatura da folha (Tl), concentração interna de CO2 (Ci), taxa de transpiração (E), 

condutância estomática (gs), fotossíntese líquida (A). As leituras foram feitas em 5 repetições 

por tratamento nas folhas adultas e totalmente expandidas do terço superior das plantas, 

alternando-se as repetições entre os tratamentos para garantir menor variação no horário de 

medição entre as posições de cada planta. As medições ocorreram entre 8:00 e 11:00 horas, 

utilizando-se uma fonte de radiação artificial (cerca de 1600 mol m
-2

 s
-1

). 
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Foto: Lima, 2011 

Figura 7 – Aparelho utilizado na análise das trocas gasosas foliares das plantas de 

pimenta ornamental, modelo LCi System (ADC, Hoddesdon, UK).  

 

2.6 Análises estatísticas  

 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o software de análise 

estatística Sisvar® (FERREIRA, 2000). As comparações entre os substratos foram realizadas 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Na avaliação dos efeitos das 

concentrações e da interação entre os fatores utilizou-se a análise de regressão, com equações 

escolhidas com base na significância dos coeficientes de regressão a nível de 0,01 (**) e 0,05 

(*) de probabilidade pelo teste F e no maior coeficiente de determinação (R
2
).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.2 Avaliação do crescimento das plantas  

 

A análise de variância apresentada na Tabela 2 mostrou que os substratos 

influenciaram na AP, DC, MSC e MSF e MSR. Todas estas variáveis com exceção a MSC 

também foram influenciadas pelas concentrações de daminozide em nível de significância de 

1 e 5% pelo teste F. Já para a interação entre os fatores substratos e daminozide apenas para as 

variáveis AP e MSC verificou-se efeito significativo. 
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Plantas de pimenta ornamental cultivadas no substrato FC apresentaram maiores 

alturas quando comparadas com as cultivadas no substrato areia. Esta redução na altura das 

plantas na areia segundo Loach (1998) deve-se ao fato que os substratos inorgânicos 

possuírem poucas ou nenhuma reserva de nutrientes, sendo necessária a complementação com 

alguma fonte de nutrientes. Diante da analise química e física realizada para os substratos 

(Tabela 1) percebe-se que a FC apresentou maiores quantidade de macro e micronutrientes 

assim como maior teor de matéria orgânica e capacidade de retenção de água o que pode ter 

favorecido o crescimento e desenvolvimento das plantas neste substrato. De acordo Batra 

(1985) a particular estrutura física e química da fibra do côco torna-a adequada para a 

produção em vasos, sendo estas características de acordo com Carrijo et al. (2002) variantes 

em função da matéria prima e processamento de fabricação deste substrato. 

Ainda analisando a Tabela 1, os valores de CE verificados em ambos os substratos 

se encontram dentro da faixa ideal para substratos proposta por Cavins et al. (2000) que indica 

uma faixa que pode variar entre 0,36 a 0,89 dS.m
-1, 

indicando ser esta um padrão para a 

maioria das plantas em crescimento. Para aos valores de pH encontrados nos substratos 

apresentaram-se dentro dos limites tolerados pela cultura da pimenta no qual se encontra entre 

5,5- 5,8. Segundo Kämpf (2000) faixas de pH para substratos que predominam a matéria 

orgânica, como a FC, devem girar em torno de 5,0 a 5,8, e para substratos de base mineral, 

como a areia, esta faixa deve girar em torno de 6,0 a 6,5. Diante de tal afirmação percebe-se 

que a faixa de valores encontrados para substratos utilizados estão dentro do ideal esperado 

(Tabela 1). 

Em relação à altura das plantas em função das concentrações do regulador 

verificou-se que em ambos os substratos comportamento quadrático, notando que à medida 

que houve o aumento das concentrações houve maiores reduções na altura das plantas 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância para altura da planta (AP), diâmetro do caule 

(DC), massa seca das folhas (MSF), massa seca de caule (MSC) e massa seca de raiz 

(MSR) das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos fibra de côco e areia e 

submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

AP DC MSF MSC MSR 

Substratos (S) 1 73,14** 37,00** 66,87** 29,10** 17,00** 
Daminozide (D) 4 98,47 ** 0,91** 0,45** 0,06

ns
 2,13 ** 

SxD 4 3,11** 0,12
ns

 0,26
ns

 0,52** 0,31
ns

 

Resíduo 30 0,36 0,07 0,10 0,04 0,28 
CV( %) - 5,33 3,94 6,80 8,98 14,93 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 
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verificando para a FC redução máxima da altura na concentração 7,48 g.L
-1

 correspondendo a 

uma altura de 9,41 cm, sendo para areia redução máxima na altura alcançada na concentração 

10,34 g.L
-1

 atingindo uma altura de 6,02 cm (Figura 8). Observando o comportamento das 

equações na Figura 8 constata-se que plantas cultivadas na areia apresentaram menor altura, 

que as mesmas apresentaram-se com menor desenvolvimento e vigor, possivelmente devido 

ao baixo teor nutricional deste substrato (Tabela 1). Assim, em termos percentuais em 

comparação ao tratamento controle de cada substrato observou-se as reduções na altura das 

plantas de 30,38%, 38,86%, 43,79% e 52,27% na FC e 24,45%, 33,51%, 51,04% e 54,94% na 

areia nas concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 do produto, respectivamente 

Aloni & Pashkar (1987) também trabalhando com Capsicum annuum alcançaram 

reduções significativas na altura destas plantas ao utilizarem a concentração de 0,0005 g.L
-1 

do inibidor paclobutrazol, ressaltando que efeito semelhante só foi alcançado quando utilizou 

a concentração de 5 g.L
-1 

de daminozide, no qual evidenciou baixa atividade deste frente ao 

paclobutrazol. Apezzato & Castro (1982) ao aplicarem 3 g.L
-1

 de daminozide em tomateiro 

reduziu a altura das plantas e o diâmetro de suas hastes. Pisarczyk & Splittstoesser (1979) 

também notaram que aplicações de daminozide retardaram o crescimento de plântulas de 

tomateiro. Em ornamentais Nucci et al. (1991) estudando o efeito do regulador daminozide 

em plantas de gerânio verificaram que na concentração 4 g.L
-1

, aplicada quinzenalmente, 

foram capazes de reduzir a altura das plantas sem afetar o comprimento do ráquis de suas 

inflorescências obtendo plantas com estética ideal para o cultivo em vasos. No entanto 

Pobudkiewicz & Treder (2006) em plantas de lírio oriental cv. Mona Lisa ao utilizarem 

daminozide verificaram sua ineficácia quando aplicados uma ou duas vezes nas concentrações 

de 2,5-4,5 g.L
-1

. Por outro lado, Tolotti et al. (2003) estudando o efeito de daminozide em 

plantas de crisântemo cultivar Snowdon verificaram maiores reduções em sua altura quando 

utilizaram a concentração de 4 g.L
-1

 e aplicações semanais do produto independente do 

período de crescimento da planta. Pinto et al. (2006) aplicando concentrações de 2,12 g.L
-1

 de 

daminozide em plantas envasadas de Curcuma alismatifolia, uma espécie de folhagens e 

inflorescências de grande potencial ornamental, não verificaram efeitos significativos na 

altura de sua parte aérea, de suas folhagens, na qual definiu como sendo a medida da 

superfície do substrato ao ponto mais alto da folhagem, do comprimento de sua bainha foliar e 

de suas hastes florais, observando discretas reduções nestas variáveis quando aumentaram o 

número de aplicações da concentração. Esses resultados evidenciam que concentrações ideais 

de daminozide na redução da altura das plantas dependerão da espécie, da frequência de 

pulverizações e das condições ambientais de cultivos e dentre outros fatores. 
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Os inibidores de giberelinas, como daminozide, são capazes de inibir a produção 

natural do hormônio giberelina e modificando assim a morfologia dos vegetais e causar 

reduções no seu tamanho (NEVES et al., 2009). Tais podem influenciar tanto na formação de 

células quanto no alongamento dos internódios, localizados abaixo do meristema intercalar, 

interferindo assim apenas no seu comprimento, não modificando normalmente, quanto ao 

número de internódios e de folhas, que podem apresentar-se menores e com verde mais 

intenso (BARRET, 1992; MAINARDI et al., 2004; TAIZ & ZEIGER, 2008). 

y = 0,1594**x2 - 2,3873**x + 18,346
R² = 0,95
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Figura 8 – Altura das plantas (AP) de pimenta ornamental cultivadas em substratos 

fibra de côco (FC) e areia e submetidas a concentrações de daminozide. 
** Significativo a 0,05 e a 0,01 pelo teste F. 

 

Diferentemente da altura da planta, a variável DC não apresentou interação 

significativa entre os fatores substratos x daminozide (Tabela 2). Em relação ao efeito dos 

substratos, caules de maiores diâmetros foram verificados na FC com 7,47 mm de espessura 

(Figura 9A). Quando analisados sob as diferentes concentrações do regulador observou-se que 

o DC ajustou-se ao modelo quadrático com alto coeficiente de determinação (0,99). A partir 

da concentração 2 g.L
-1

 do regulador verificou-se um aumento no DC das pimentas sendo 

estes mais espessos que as plantas controle, observando uma queda nessa espessura a partir da 

concentração 6 g.L
-1

, sendo possível inferir que a concentração 5,33 g.L
-1

 foi a que 

proporcionou caules mais espessos sendo estes com 6,80 mm (Figura 9B), observando diante 

destes resultados plantas compactas devido ação do regulador com caules mais firmes. 

Corroborando com estes resultados Kofidis et al. (2008) ao utilizarem as concentrações 0,5 ou 

1 g.L
-1 

de daminozide observaram plantas de coentro com caules mais espessos que o 

tratamento controle, sendo mais fortes e compactos devido ao aumento de volume do tecido 

colênquima e o aumento no número de vasos nos feixes vasculares. Semelhantemente, em 

outro estudo Latimer (1992) ao pulverizarem 2,5 g.L
-1

 de daminozide no tomate também 

encontraram plantas com caules mais espessos e mais fortes que as plantas controle. 
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Por outro lado, Tolotti et al. (2003) observaram que com o aumento das 

concentrações de daminozide houve um aumento em espessura nas hastes de crisântemo cv. 

Snowdon, entretanto ressalta que este aumento em espessura não significou maior resistência 

das hastes, pois até as menores plantas, com hastes mais espessas não foram capazes de 

suportar a inflorescência necessitando de tutoramento. Com isso, Lozano et al. (2002) indicam 

que aumento em espessura do caule de plantas de trigo tratadas com redutor de crescimento 

ocorrem devido ao aumento no desenvolvimento das células do parênquima e da espessura do 

tecido esclerenquimático localizado em posição sub-epidérmica, podendo resultar com isso 

em maior lignificação da parede celular. 
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Figura 9 - Diâmetro do caule (DC) das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos 

(A) e submetidas a concentrações de daminozide (B). 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. ** Significativo a 0,05 e a 0,01  pelo teste F 

 

Para a MSC houve interação significativa entre os fatores estudados observando 

que plantas de pimenta ornamental cultivadas na FC apresentaram 72,65% a mais MSC 

quando comparadas as cultivadas na areia. Nota-se em relação às concentrações dentro dos 

substratos, que na FC a MSC ajustou-se a um modelo quadrático negativo tendo 4,64 g.L
-1

 a 

concentração que menor proporcionou MSC, enquanto na areia observou-se ajustamento 

quadrático positivo com maior MSC na concentração 4,82 g.L
-1

 correspondendo a 2,22 g, 

percebendo uma queda a partir dessa dosagem (Figura 10).  
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Figura 10 - Massa seca de caule (MSC) das plantas de pimenta ornamental cultivadas 

em substratos fibra de côco (FC) e areia e submetidas a concentrações de daminozide. 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. ** Significativo ao nível de 1% pelo 
teste F 

 

Para as variáveis MSF e MSR observou-se que as concentrações de daminozide e 

os substratos agiram de formas independentes não apresentando interação significativa. 

Estudando o efeito isolado dos substratos notou-se que plantas cultivadas na FC apresentaram 

maior acúmulo de MSF (5,88 g) e MSR (4,19 g) sendo estes superiores com 55,95% e 69%, 

respectivamente, quando comparados as respectivas massa seca das plantas na areia (Figura 

11A e 11B). Segundo Kämpf & Fermino (2000) substratos a base de FC pode trazer efeitos 

negativos sobre as características das plantas possivelmente devido à presença de taninos 

solúveis que quando muito concentrados, são fitotóxicos inibindo o crescimento das raízes e 

ao crescimento das plantas. Entretanto a FC utilizada não apresentou fitotoxidade as plantas 

uma vez que suas raízes e parte área apresentaram bem desenvolvidas. Esta ausência de 

fitotoxidade na FC pode esta associada à relação C/N igual a 10 (Tabela 1) apresentando-se 

próxima ao valor ótimo de 20 – 40 recomendado por Abad et al. (1992) e Cavins et al. (2000). 

Valores C/N para FC irá depender da origem do material, uma vez que valores alto acima de 

170/1 causam imobilização de nitrogênio disponível os micro-organismo no solo causando 

baixo vigor nas plantas (ARENAS et al., 2002). Relacionando às características físicas 

encontradas nos substratos (Tabela 1) nota-se que a baixa densidade, alta capacidade de 

retenção de água e relação P/S encontrada encontradas na FC favoreceu o desenvolvimento 

radicular das plantas. Kämpf et al. (2006) afirma que substratos agrícolas devem possuir uma 

relação P/S acima de 3, indicando que a FC do presente estudo encontra-se acima desse valor 

(P/S = 4) confirmando sua viabilidade como substrato agrícola no cultivo de pimenta 

ornamental.  

Analisando o efeito das concentrações de daminozide, verificou-se 

comportamento cúbico para MSF, com muita variabilidade nesta variável, onde plantas 

tratadas com 2, 4 e 6 g.L
-1 

apresentaram MSF superiores as plantas do tratamento controle, 



59 

 

verificando que a partir dessa desta concentração as plantas apresentavam menor MSF (Figura 

11C). Em relação à massa seca de raiz (MSR) notou-se que seu maior valor foi encontrado na 

concentração 4,56 g.L
-1

 com valores de 4,04 g, com decréscimos nestes valores com o 

aumento das concentrações do regulador (Figura 11D).  

Os efeitos de reguladores vegetais na massa seca das plantas são relatados por 

alguns autores, com respostas variando de acordo com a espécie, dosagem e frequência 

utilizada desses produtos. Grossi et al. (2005) encontraram diminuição linear na massa seca de 

pimenta ornamental cv. Pitanga tratadas com concentrações de paclobutrazol aplicadas tanto 

via foliar quanto via substrato. Bonacin et al. (2006) verificaram reduções na massa seca de 

caule, pecíolos e lâminas de híbridos de girassol ornamental quando utilizou soluções de 

paclobutrazol (0,003 g.vaso
-1

, no substrato), cloreto de chlormequat (0,4 g.vaso
-1

, via foliar) e 

daminozide (0,5 g.vaso
-1

, via foliar). Por outro lado alguns autores demonstram efeito positivo 

do daminozide na massa seca das plantas. Thompson et al. (1984) e Wu & Santelmann (1977) 

verificaram incrementos quanto ao peso das raízes de rabanete e amedoinzeiro, 

respectivamente, quando submetidos a concentrações de daminozide, ressaltando a ausência 

de efeitos deste produto na parte aérea de tais culturas.  
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Figura 11 - Massa seca de folhas (MSF) e massa seca de raiz (MSR) das plantas de pimenta 

ornamental cultivadas nos substratos fibra de côco (FC) (5A) e areia (5B) e submetidas a 

concentrações de daminozide (5C e D). 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. ** Significativo ao nível de 1% pelo teste F. 
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Como mostra na Tabela 6 a partição de matéria seca nas plantas de pimenta 

apresentaram diferenças significativas isoladamente pelos substratos e concentrações do 

regulador, com exceção para MSF que foi influenciada apenas pelo regulador. 

 

Nota-se na Figura 12 que em ambos os substratos houve uma semelhança em 

comportamento quando a partição de MST das plantas. Porém, em relação ao comportamento 

desta partição dentro das concentrações, observa-se que com o aumento das concentrações do 

regulador houve significativos aumentos na partição de MSC, MSR E MSF que por sua vez 

foi acompanhado por quedas na produção de MSFR, ficando nítido o efeito deletério das altas 

concentrações de daminozide na produção de frutos de pimenta (expressos em massa seca), 

causando com isso prejuízos em seu valor ornamental, uma vez que plantas sem frutos não 

atraem o mercado.  

Logo, em comparação as plantas controle com as tratadas com a maior 

concentração do regulador 8 g.L
-1 

notou-se diferenças em partição para a FC de 20,56 a 

40,78% para MSF, de 12,27 a 21,38% para MSC, de 54,38 a 9,47% de MSFR e de 12,79 a 

28,38% para MSR, respectivamente (Figura 12A). Realizando esta mesma comparação nas 

plantas na areia verificou-se as seguintes diferenças de partição 24,14 a 39,79% para MSF, de 

8,59 a 15,48% para MSC, de 51,47 a 13,17% para MSFR e de 15,80 a 31,57% para MSR, 

respectivamente (Figura 12B). 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Resumo da análise de variância para a partição da matéria seca da massa seca da 

folha (%MSF), caule (%MSC), frutos (%MSFR) e raiz (%MSR) das plantas de pimenta 

ornamental cultivadas em substratos fibra de côco e areia e submetidas a concentrações de 

daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

%MSF %MSC %MSFR %MSR 

Substratos (S) 1 16,83
ns

 97,71** 170,48** 337,27** 

Daminozide (D) 4 393,70** 85,22** 2388,96** 451,60** 

SxD 4 8,40
ns

 7,68
ns

 49,62
ns

 16,02
ns

 
Resíduo 30 4,78 1,94 21,02 8,65 

CV( %) - 6,84 9,86 16,21 11,52 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 
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3.2 Caracterização morfológica dos frutos  

 

Com base na análise de variância (Tabela 4) verificou-se que para as variáveis 

NFR, LFR e MSFR houve interação significativa entre substratos e daminozide. Para a 

variável CFR verificou-se efeito isolado dos fatores e para relação CFR/LFR efeito apenas do 

fator daminozide. 

 

Para o NF, diante da interação significativa verificou-se um comportamento linear 

negativo para ambos os substratos, notando para a FC um maior ângulo de inclinação na reta 

podendo associá-lo a uma produtividade seguida de maiores quedas no NF com o aumento 

das concentrações quando comparado ao substrato areia, mostrando-se serem plantas mais 

sensíveis ao aumento das concentrações do daminozide (Figura 13A). Em termos de 

percentuais verificou-se redução no NFR de 22,16, 44,54, 66,50 e 88,67% na FC e de 22,39, 

44,75, 11,86 e 89,50% na areia, nas concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 do regulador, ficando claro 

o efeito inibitório do regulador na frutificação destas plantas.  
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Figura 12 - Partição de massa seca da folha (MSF), caule (MSC), frutos (MSFR) e raiz 

(MSR) das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos fibra de côco (A) e 

areia (B) e submetidas a concentrações de daminozide 

Tabela 4 – Resumo da análise de variância para número (NFR), comprimento (CFR), 

largura (LFR), massa seca (MSFR) e relação comprimento e largura (CFR/LFR) dos 

frutos das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos fibra de côco e areia e 

submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

NFR CFR LF MSFR CFR/LFR 

Substratos (S) 1 3101,12** 13,25** 19,76** 166,55** 0,06
ns 

       

Daminozide (D) 4 3122,13** 408,18** 39,66** 130,68** 1,20** 

SxD 4 550,58** 6,20
ns

 6,67** 28,83** 0,01
ns

        
Resíduo 30 59,90 2,43 0,90 1,28 0,01 

CV( %) - 27,44 10,88 9,74 22,78 9,14 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 



62 

 

Segundo Tofanelli et al. (2003) afirmam que aplicação de GA3 favoreceu a 

produção de frutos partenocárpicos e o alongamento das hastes de Capsicum baccatum cv. 

pendulum porém reduzindo sua produção e comprimento de seus frutos, não influenciando 

quanto a sua largura. Diante de tal efeito era de se esperar que aplicações de um redutor de 

crescimento, do tipo daminozide, causassem efeitos contrários aos provocados pela GA3 no 

também gênero Capsicum do presente estudo, porém o mesmo efeito foi observado uma vez 

que com o aumento das concentrações do redutor foram verificados decréscimos tanto na 

produção, quanto no comprimento e na largura dos frutos de pimenta (Figura 13). Tal efeito 

evidenciou que nas condições aqui analisadas este produto causou efeitos deletérios na 

frutificação da Capsicum annuum cv. Treasures Red.  

Kofidis et al. (2008) ao utilizarem 0,5 g.L
-1

 de daminozide também notaram 

reduções significativas no rendimento e produção nos frutos de coentro. Entretanto, Apezzato 

& Castro (1982) notaram que 3 g.L
-1

  de daminozide não afetou o número e peso total nos 

frutos das plantas de tomate. Diante disto pode-se inferir que os efeitos dos reguladores 

podem variar de acordo com a espécie, cultivar e as condições ambientais. 

Lozoya-Saldaña (1992) cita que atrasos na floração em plantas de crisântemo, 

provocados pelos inibidores de giberelina, no qual daminozide se enquadra, são ocasionados 

devido à inibição do ácido indolacético. De acordo com Penon (1982) este fitohormônio é 

responsável por amplas respostas fisiológicas nos tecidos das plantas como o alongamento, a 

divisão e diferenciação celular, cujo seu bloqueio pode resultar em atrasos no 

desenvolvimento das plantas. 

Para a variável CFR, diante da ausência de interação significativa, percebeu-se 

que plantas cultivadas na FC apresentaram frutos de comprimento superior aos frutos das 

plantas na areia (Figura 13B). Ao se analisar o CFR sob o efeito das concentrações de 

daminozide notou-se reduções em comprimento dos frutos com o aumento das concentrações, 

ajustando-se a um comportamento linear negativo, com reduções de 18,05, 36,10, 54,15 e 

72,21% nas concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 (Figura 13C). Em relação à LFR, verificou-se uma 

interação significativa entre daminozide e substratos ajustando-se ao um comportamento 

linear negativo em ambos os substratos seguidas de reduções com o aumento das 

concentrações. Constatando-se que plantas tratadas com 8 g.L
-1 

apresentaram frutos de 

menores
 
largura correspondendo a 7,75 mm na FC e 6,12 mm na areia (Figura 13D). Grossi et 

al. (2005) ao aplicarem o regulador paclobutrazol, via foliar, plantas de pimentas ornamentais 

cv. Pitanga verificaram que com o aumento das concentrações do regulador houve aumento 

no diâmetro de seus frutos, sendo que o peso do fruto não foi afetado, porém citam no mesmo 
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estudo, que em outra experiência, foram observados que plantas de tomateiros ornamentais 

tratados também com paclobutrazol exibiram frutos com diâmetro ligeiramente menor quando 

comparados aos das plantas não tratadas. Confirmando com isso que o efeito dos reguladores 

no crescimento e desenvolvimento das plantas irá variar consideravelmente entre espécies, 

concentrações, frequências e condições ambientais no momento da aplicação.  

A MSFR foi reduzida pelo aumento das concentrações de daminozide tanto no 

substrato FC quando na areia, verificando frutos de maior MS na FC correlacionando-se ao 

maior número de frutos neste substrato. A intensidade da redução em MSFR variou entre os 

substratos, notando reduções mais acentuadas nas plantas na FC com redução de 1,80 g para 

cada aumento unitário das concentrações, enquanto na areia esta redução foi de 0,63 g (Figura 

13D). Castro et al. (1990) também relatam reduções no número e massa seca de vagens de 

feijoeiro ao utilizar a concentração de 3 g.L
-1

  de daminozide. 

Ao realizar a relação CFR/LFR sugerida por Charlo et al. (2009) pode-se notar 

que esta relação não sofreu influencia dos substratos testados, sofrendo apenas efeito ao 

tratamento com o regulador. Plantas não tratadas com daminozide apresentaram frutos com 

maiores relação CFR/LFR evidenciando frutos de formato alongados e eretos, notando com o 

aumento das concentrações reduções nesta relação evidenciando frutos de formato 

arredondado (Figura 13F). 
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Figura 13 – Número (NFR) (A), comprimento (B, C), largura (LFR) (D), massa seca (MSFR) (E) e 

relação CFR/LFR (F) dos frutos das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos fibra 

de côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide. 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 pelo teste F 

 

3.3 Características morfofisiológicas das plantas 

 

Através da análise de variância (Tabela 8) observou-se para o índice relativo de 

clorofila (IRC; spad), área foliar (AF; cm²), área foliar específica (AFE; cm²/g), razão de área 

foliar (RAF; cm²/g) efeitos significativos na interação substratos e daminozide.  Já para a 
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variável relação massa seca raiz/massa seca parte (MSR/MSPA) verificou-se significância 

isolada dos fatores estudados. 

 

De acordo com Godoy et al. (2008) o clorofilômetro (SPAD-502 da Minolta) é 

um aparelho portátil que permite obtenção de um índice relativo da clorofila na folha (IRC), 

com base na intensidade da coloração verde das folhas, o qual se correlaciona com o teor de 

clorofila e o de nitrogênio. Através deste método pode perceber que o IRC em plantas de 

pimenta ornamental apresentou interação significativa entre substratos e concentrações de 

daminozide ajustando-se ao modelo quadrático de regressão com altos coeficientes de 

determinação com 0,97 para FC e 0,91 para areia. Notou-se no presente estudo que com o 

aumento das concentrações houve um aumento do IRC, com pontos ótimos na concentração 

6,56 g.L
-1

 na FC e 5,77 g.L
-1

 na areia (Figura 14A).  

Kofidis et al. (2008) ao utilizarem 0,5 g.L
-1

 de daminozide em plantas de coentro 

perceberam que suas folhas apresentaram-se com um verde mais escuro com 16% a mais no 

conteúdo de clorofila em relação as folhas do tratamento controle, no entanto perceberam que 

quando as plantas foram tratadas com 1 g L
-1

 de daminozide suas folhas apresentaram uma 

redução de 13% no teor de clorofila, evidenciando o efeito deletério na clorofila destas plantas 

com o aumento da concentração. Grossi et al. (2005) trabalhando com pimenta ornamental cv. 

Pitanga verificaram que todas as plantas tratadas com o também inibidor de giberelina, 

paclobutrazol, apresentaram aumentos lineares no teor de clorofila nas suas folhas notando-as 

com coloração verde mais intensa quando comparadas as folhas das plantas controle. No 

entanto, não é claro se o teor de clorofila elevado é devido à biossíntese da clorofila reforçada 

ou simplesmente um efeito "concentração" devido à redução na expansão foliar (DAVIS et 

al., 1988). 

Tabela 5 - Análise de variância para índice relativo de clorofila (IRC), área foliar (AF), 

área foliar específica (AFE), razão de área foliar (RAF) e relação massa seca raiz/massa 

seca parte aérea (MSR/MSPA) das plantas de pimenta ornamental em função dos substratos 

fibra de côco e areia submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 

Quadrado médio 

IRC AF AFE RAF MSR/ 

MSPA 

Substratos (S) 1 54,26**       1111829,00 ** 20912,78** 4234,75** 0,13** 

Daminozide (D) 4 356,97** 174177,58 ** 6170,56** 685,55** 0,14** 

SxD 4 32,30**       193446,78 ** 3202,45** 246,12* 0,01
ns

 
Resíduo 30 5,70 12644,65 607,00 69,85 0,00 

CV( %) - 3,36 12,10 11,81 12,72 18,91 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 



66 

 

Para a variável AF verificou-se que plantas no substrato FC apresentaram maiores 

áreas foliares quando comparadas as cultivadas na areia, o que era de se esperar uma vez que 

a FC apresentou-se superior tanto em atributos químicos, com maior teor de nutriente, quanto 

em físicos (Tabela 1). Quando analisada dentro das concentrações do regulador verificou-se 

comportamento linear negativo no substrato FC com decréscimos em AF com o aumento das 

concentrações do regulador (Figura 14B). Já no substrato areia houve um aumento na área 

foliar das plantas tratadas com 2, 4 e 6 g.L
-1

 ajustando-se a um modelo quadrático com ponto 

máximo na concentração 4,15 g.L
-1

 proporcionando plantas de AF igual a 866,09 cm². Efeitos 

deste regulador da área foliar das plantas também foram observados por Mainardi et al. (2004) 

que ao aumentar as frequências de aplicações das concentrações de daminozide também 

verificaram reduções na área foliar em crisântemo. Especificamente sobre o efeito de 

inibidores de giberelina em pimentas, Aloni & Pashkar (1987) relatam que a morfologia foliar 

de Capsicuum annuum sofreu alterações quando tratadas com 0,001 ou 0,005 mg L
-1 

do 

inibidor paclobutrazol verificando sua não interferência quanto ao número de folhas porém 

notando reduções quanto a sua área foliar e aumentos na concentração de clorofila de suas 

folhas, corroborando com os efeitos encontrados no presente estudo ao utilizar concentrações 

acima de 2 g.L
-1

 do regulador daminozide. De acordo com Barret (1992) os inibidores de 

giberelina, no qual daminozide e placobutrazol se enquadram, são capazes de reduzir o 

comprimento dos entrenós das plantas, porém não afetando o seu número, causando 

modificações nas folhas, tornando-as menores e com um verde mais intenso. 

A área foliar específica (AFE) é um componente morfológico e anatômico que 

relaciona a superfície com o peso da própria folha (BENINCASA, 2003) fornecendo um 

indicativo de sua espessura, estimando a proporção da sua superfície assimilatória, tecidos de 

sustentação e vasos condutores (MAGALHÃES, 1986). Verificou-se em ambos os substratos 

decréscimos na AFE das plantas com o aumento das concentrações de daminozide, 

evidenciando com este comportamento plantas com folhas mais espessas ao serem tratadas 

com o regulador. Plantas cultivadas na FC apresentaram menores valores para AFE, 

demonstrando que suas folhas apresentaram-se mais espessas que aquelas cultivadas na areia 

(Figura 14C). Diante deste aumento em espessura, pode-se justificar o aumento verificado na 

massa seca das folhas tratadas com o regulador (Figura 11C).  

Martins & Castro (1999) ao utilizarem 3 g.L
-1

 de daminozide notaram, com o 

auxílio de uma ocular micrométrica , aumentos na espessura total do limbo e da altura do 

feixe vascular das folhas de tomateiro, na espessura de seu xilema seguidas de reduções 

quanto ao número de estômatos na epiderme abaxial de suas folhas. De acordo com Auras 
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(1997) alterações nas folhas provocadas pelos reguladores ocorrem devido à interrupção dos 

processos que regulam o seu crescimento e pela redução da ação das giberelinas, sendo este 

hormônio componente ativo na morfogênese das folhas. 

A razão de área foliar (RAF) se dá pela razão entre a área responsável pela in-

terceptação de energia luminosa e a fitomassa seca total, sendo está à área foliar útil para a 

fotossíntese (BENINCASA, 2003) representando a proporção de material fotossintetizante, 

em relação à massa da matéria seca total da planta (MAGALHÃES, 1986). De acordo com 

Benincasa (2003) este índice indica quanto de área foliar, em cm², será necessária para a 

produção de 1 g de massa seca, expressando a eficiência das plantas. Com isso, verificou-se 

que plantas cultivadas no substrato areia apresentaram maiores valores de RAF quando 

compradas as plantas na FC evidenciando plantas menos eficientes, pois necessitaram de uma 

maior área foliar para a produção de 1 g de massa seca (Figura 14D). Aumento nas 

concentrações de daminozide ocasionaram aumentos da RAF das plantas em ambos os 

substratos, verificando-se um ponto máximo na concentração 4,55 g.L
-1

 para a FC com 59,09 

cm².g
-1

 e 5,87 g.L
-1

 na areia com 87,43 cm².g
-1

 (Figura 14E). Redução na eficiência das 

plantas submetidas aos tratamentos com daminozide no presente estudo pode estar 

relacionada ao forte efeito redutor do produto sobre a área foliar e espessura das folhas destas 

plantas. 

A relação MSR/MSPA expressa um balanço funcional entre a taxa fotossintética e 

a absorção de água pelas raízes, que em condições tidas como normais apresenta certo 

equilíbrio (TAIZ & ZEIGER, 2004). Esta relação segundo Carson, (1974) é uma correlação 

de desenvolvimento, que expressa o fato de que o crescimento radicular pode afetar o da parte 

aérea e vice-versa. Verificou-se que esta relação sofreu efeito isolado dos fatores estudados, 

com as plantas cultivadas na areia apresentando maior relação MSR/MSPA quando 

comparadas as cultivadas na FC, ou seja, apresentaram sistema radicular mais desenvolvido 

(Figura 14F). Quando analisadas sob o efeito do regulador verificou-se com o aumento das 

concentrações aumentos na relação MSR/MSPA das plantas o que evidenciou um maior 

investimento em raízes com valores máximos no tratamento com 6,27 g.L
-1

, comprovando o 

eficiente efeito redutor provocado na parte aérea destas plantas.  

Estudos mostram que algumas plantas cultivadas em ambientes com baixa 

disponibilidade de nutrientes e investem seus recursos em maior produção de sistema 

radicular visando à busca e o aumento na captação de nutrientes (CRAWLEY, 1986; 

LAMBERS et al., 2008) o que provavelmente possa ter acontecido com as plantas cultivadas 

na areia, uma vez que mostrou ser inferior em nutrientes quando comparados ao substrato FC 
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(Tabela 1). Martins & Costa (1999) indicam que novas pesquisas demonstram que mudanças 

estruturais ocorridas nas plantas tanto podem estar associadas a mudanças metabólicas quanto 

ao estado nutricional das plantas, podendo este último fator o responsável por importantes 

efeitos nas mudanças morfológicas das plantas induzidas por reguladores vegetais. 
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Figura 14 – Índice relativo de clorofila (IRC) (A), área foliar (AF) (B), área foliar 

específica (AFE) (C), razão área foliar (RAF) (D) e relação massa seca raiz/massa seca 

parte aérea (MSR/MSPA) (E, F) das plantas de pimenta ornamental cultivadas em 

substratos fibra de côco (FC) e areia e submetidas a concentrações de daminozide. 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 pelo 
teste F. 
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3.4 Trocas gasosas foliares 

 

As analisar as trocas gasosas realizadas nas plantas de pimentas ornamentais 

constatou-se para condutância estomática (gs; mmol.m
-2

.s
-1

) interação significativa entre os 

fatores, para a concentração interna de CO2 (Ci; ppm) diferenças apenas entre substratos, para 

a taxa de transpiração (E; mmol.m
-2

.s
-1

) e a fotossíntese líquida (A; mmol.m
-2

.s
-1

) diferenças 

apenas dentro das concentrações do regulador, verificando que a temperatura da folha (Tl; 

ppm) não sofreu efeito significativo entre os tratamentos (Tabela 10). 

 

Tabela 6 - Análise de variância para índice relativo temperatura da folha (Tl), concentração 

interna de CO2 (Ci), taxa de transpiração (E), condutância estomática (gs), fotossíntese 

líquida (A) das plantas de pimenta ornamental cultivadas no substrato fibra de côco e areia 

e submetidas a concentrações de daminozide 

Quadrados médios 

FV GL gs Ci E Tl A 

Substratos (S) 1  2,60** 626,58* 0,62
ns

 0,38
ns

 0,14
ns

 

Daminozide (D) 4 1,16** 0,37
ns

 0,68* 0,47
ns

 11,15* 

DxS 4 0,60
**

 116,18
ns

 0,21
ns

 0,12
ns

 2,45
ns

 

Resíduo 40 0,13 113,08 0,20 0,89 2,92 

CV (%) - 31,33 3,96 9,54 2,94 9,98 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 
0,01 de probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 

 

 

Para condutância estomática (gs) verificou-se interação significativa entre 

substratos x daminozide notando maiores valores em plantas cultivadas na FC, embora em 

ambos os substratos esta variável tenha apresentado decréscimos com o aumento das 

concentrações. Plantas na FC apresentaram gs mínima apenas quando tratadas com 7,94 g.L
-1 

enquanto na areia as plantas apresentaram gs máxima na concentração 5,11 g.L
-1

. Diante de 

tal efeito, nota-se que a gs das plantas de pimenta foi menor em plantas em plantas cultivadas 

na areia e tratadas com concentrações de daminozide (Figura 15A).  

Como já discutido anteriormente, plantas na FC apresentaram-se mais vigorosas, 

fato este ligado à superioridade das características físicas e químicas deste substrato (Tabela 

1). A FC por apresentar alta capacidade de retenção de água, sendo esta quatro vezes superior 

a da areia, este atributo físico proporcionou as plantas de pimenta menos exposição a estresses 

hídricos, o que justifica a maior eficiência estomática encontradas nestas plantas, uma vez que 

água é um elemento essencial para o crescimento das células e manutenção da turgescência. O 

que corrobora com os relato de Machado et al. (1999) que ao utilizarem um substrato com três 

partes de terra e uma de areia verificaram que reduções em sua umidade provocaram severas 
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variações na condutância estomática das folhas de laranjeira, relatando que após o 

reumedecimento do substrato houve progressivos aumentos na concentração interna de CO2 e 

na abertura estomática das plantas, o que permitiu uma livre difusão de vapores nos seus 

tecidos foliares. 

Orton & Mansfield (1976) relatam os efeitos de daminozide na gs das plantas, no 

qual citam que baixas concentrações do regulador foram capazes de aumentar a concentração 

interna de CO2 nas folhas de plantas tratadas, sendo capazes de causar inibições na abertura 

estomática e em altas concentrações causam danos celulares irreversíveis nestas estruturas 

provocando reduções na sua eficiência hídrica. 

Diante das reduções causadas na condutância estomáticas, as demais trocas 

gasosas foliares das plantas de pimenta também foram reduzidas notando-se reduções lineares 

em sua fotossíntese líquida (A) e transpiração (E) (Figura 15B e C). Em relação à 

concentração interna de CO2 (Ci) verificou-se que esta variável foi afetada apenas pelo tipo de 

substrato, no qual mostrou-se nas plantas cultivadas na FC (Figura 15B).  

Baixos valores de Ci nas folhas das plantas de pimenta cultivadas no substrato 

areia podem estar diretamente relacionados às propriedades físicas deste substrato, que devido 

possuir muitos macroporos apresentam baixa capacidade de retenção de água, o que pode ter 

causado o fechamento estomático das plantas, uma menor gs e um maior consumo de CO2 

interno nos seus estômatos o que provocou consequentemente uma menor Ci nas folhas. As 

pimentas, por apresentarem mecanismos de fixação de carbono tipo C3 são altamente 

susceptíveis a altas temperaturas e ao estresse hídrico, que em tais condições reduzem seu 

processo de fotorrespiração e assimilação de CO2. 

Aumentos na concentração de daminozide causaram reduções na fotossintética 

liquida (A) das plantas com decréscimos de 0,30 mmol.m
-2

.s
-1

 para cada 1 g.L
-1 

do regulador e 

máxima redução ao serem tratadas com 8 g.L
-1

 o que correspondeu a reduções de 13,24% em 

relação as plantas controle. O mesmo comportamento foi verificado para as taxa de 

transpiração (E) com decréscimos 0,08 mmol.m
-2

.s
-1 

para 1 g.L
-1 

do regulador com redução de 

12,97% em relação a maior concentração, mostrando-se menos afetada pelo regulador. 

Roberts & Domir (1983) utilizando 5 g.L
-1

de daminozide aplicado no caule de 

mudas de plátano (Platanus occidentalis L ) variedades americano e bordo prata verificaram 

declínios na fotossintética liquida nestas plantas, observando recuperação destes valores após 

2-3 semanas do tratamento, porém, ao realizar um paralelo com um outro regulador, a 

hidrazida maleica, verificou declínios continuo na fotossíntese ao longo do período de 

amostragem por 6 semanas, sendo este mais prejudicial as trocas gasosas das plantas em 
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comparação ao daminozide. Ferree & Hall (1978) relatam que uma única aplicação de 2 g.L
-1

 

de daminozide não influenciou a fotossintética liquida de árvores de maçã cultivadas em casa 

de vegetação. 

Pesquisas conduzidas nos EUA demonstraram que plantas tratadas com 

determinados reguladores de crescimento possibilitaram a redução da taxa de transpiração 

através da diminuição da superfície foliar das plantas, proporcionando assim, maior 

resistência ao estresse hídrico (MARCUM & JIANG, 1997; JIANG & FRY, 1998). 

Nagashima et al. (2007) reportam que plantas tratadas com o regulador de crescimento cloreto 

de mepiquat apresentaram porte mais reduzido e menor taxa de transpiração do que as plantas 

não tratadas.  

Diante da verificação das trocas gasosas foliares realizadas pelas pimentas, pode-

se perceber que tais comportamentos comprovaram o forte efeito redutor de daminozide no 

porte e na produção de massa seca destas plantas. Tais efeitos causaram reduções na 

quantidade de fotoassimilados afetando sua fotossíntese liquida das plantas. 

Frente a não influencia dos substratos na fotossíntese liquida e na transpiração das 

plantas, pode-se inferir as que diferenças químicas e físicas (Tabela 1) entre os substratos não 

foram capazes de diminuir as taxa fotossintética e de transpiração das plantas de pimenta 

ornamental cv. Treasures Red. 
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Figura 15 - Condutância estomática (A), concentração interna de CO2 (B) taxa de transpiração 

(D) e fotossíntese líquida (E) das plantas de pimenta ornamental cultivadas em substratos fibra de 

côco (FC) e areia e submetidas a concentrações de daminozide.  
* e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 pelo teste F. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Nas condições estudadas pode-se concluir que: 

 

- Aplicações e concentrações de daminozide foram eficientes na redução da 

estatura das plantas de pimenta ornamental em ambos os substratos analisados, notando que 

ao serem cultivadas na fibra de côco apresentaram-se mais desenvolvidas, produtivas e com 

aspecto mais vigoroso. 

- Plantas cultivadas na fibra de côco apresentaram-se mais desenvolvidas e mais 

vigoras quando comparadas as plantas cultivadas na areia. Diante disto, uma vez que haja o 

suprimento adequado de nutrientes no substrato areia, a fim de atender as necessidades das 

plantas, é possível o cultivo desta cultivar de pimenta ornamental em vasos contendo este 

substrato. 

- Com o aumento das concentrações de daminozide houve reduções na altura das 

plantas, aumento na espessura de seus caules e folhas, no teor de clorofila nas mesmas, 

acompanhados de aumentos na massa seca de folhas e raízes. Verificando-se também 

reduções na área foliar das plantas, bem como na produção de massa seca de caules e frutos, 

como também no número, comprimento e largura dos mesmos. 

- Aumentos nas concentrações de daminozide reduziram a condutância 

estomática, a taxa fotossintética e de transpiração das plantas de pimenta, notando a não 

influencia do tipo de substrato nas suas trocas gasosas foliares.  
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CAPITULO 3 – CULTIVO DE GIRASSOL ORNAMENTAL EM VASOS COM FIBRA 

DE CÔCO E AREIA SUBMETIDOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO 

REGULADOR DE CRESCIMENTO DAMINOZIDE 
 

RESUMO 

O cultivo de girassol como planta ornamental surge como uma inovação da floricultura 

brasileira, fazendo-se e pouco explorada sua produção nas condições climáticas de Fortaleza e 

no Ceará. A exploração do girassol como ornamental tornando-se possível através do 

surgimento de híbridos com menor estatura e pelo uso de substâncias reguladoras de 

crescimento capazes de retardar seu crescimento. Diante disto, a realização deste trabalho teve 

como objetivo avaliar nas condições de Fortaleza, o efeito de aplicações e concentrações do 

redutor de crescimento daminozide no cultivo de girassol ornamental (Helianthus annuus cv. 

Dwarf Sunbright kids) em vasos contendo como substrato fibra de côco (FC) ou areia. 

Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado seguindo um esquema fatorial 2x5 

constituído por dois tipos de substrato (FC e areia) e cinco concentrações de daminozide (0 

(controle), 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 ) aplicadas três vezes durante o experimento, aos 15, 30 e 45 dias 

após a semeadura. Durante o experimento, aos 37 DAS, foram analisadas as variáveis índice 

relativo de clorofila e trocas gasosas foliares, sendo ao final do experimento, aos 53 DAS, 

avaliados a altura das plantas, diâmetro do caule, diâmetro interno dos capítulos, dias da 

semeadura até a antese, número de capítulos, área foliar, massa seca de folhas, caules, 

capítulos e raízes, os índices razão de área foliar, área foliar específica, relação massa seca 

raiz e parte área. Em ambos os substratos com o aumentou das concentrações de daminozide 

houve reduções na altura das plantas, bem como no diâmetro do caule e do diâmetro interno 

dos capítulos seguido de atrasos na antese, reduções em área foliar, aumento na espessura das 

folhas e no índice de clorofila das mesmas. Plantas de girassol cultivadas na areia 

apresentaram-se com menores alturas, vigor e desenvolvimento inferior às plantas na FC. As 

trocas gasosas foliares foram influenciadas apenas pelo tipo de substrato, onde plantas 

cultivadas na FC apresentaram maior condutância estomática, taxa de transpiração e 

fotossíntese líquida. 

Palavras-chave – Helianthus annuus. Plantas envasadas. Inibidor de giberelina. Substratos. 

 

CULTURE OF ORNAMENTAL SUNFLOWER IN POTS CONTAINING COCONUT 

FIBER AND SAND SUBMITTED TO DIFFERENT CONCENTRATIONS OF THE 

GROWTH REGULATOR DAMINOZIDE 

 

ABSTRACT 

The cultivation of sunflower as ornamental plant arises out as innovative in Brazilian flower 

farming, being little explored its production under climatic conditions of Fortaleza and Ceará 

State. The exploitation of the sunflower as ornamental became possible due to the hybrids 

with lower height, and the use of substances that regulate and slow the growth. Given this, the 

present study aimed at examining the effect of applications and levels of the growth reducer 

daminozide in the culture of ornamental sunflower (Helianthus annuus cv. Dwarf Sunbright 
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kids) under the conditions of Fortaleza, in pots containing coconut fiber (FC) and sand. For 

this end, a completely randomized design was applied in a factorial scheme 2x5 consisting of 

two types of substrate (FC and sand) and five levels of daminozide (0 (control), 2, 4, 6 and 8 

g.L
-1

) applied three times during the experiment, at 15, 30 and 45 days after sowing. During 

the experiment, at 37 DAS, were examined the variables relative chlorophyll index and leaf 

gas exchange, and at the end of the experiment, 53 DAS, were analyzed the plant height, stem 

diameter, internal diameter of the head, days from sowing to anthesis, number of head, leaf 

area, dry matter of leaf, stem, head and root, and the indices leaf area ratio, specific leaf area, 

dry root: dry shoot ratio. In both substrates, with increased concentrations of daminozide the 

plant height has reduced, as well as the stem diameter, and internal diameter of the head, 

followed by late anthesis, reduced leaf area, increase in the thickness of leaves, and in their 

chlorophyll index. Sunflower plants grown in sand had lower height, vigor and development, 

compared with plants in FC. Leaf gas changes were only affected by the type of substrate, and 

plants grown in FC presented a greater stomatal conductance, transpiration rate, and net 

photosynthesis.  
 

Key words – Flower farming. Helianthus annuus. Inhibitor of gibberellin. Substrates. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pertencente à família Asteraceae, o girassol (Helianthus annuus L.) tem sua 

origem na América do Norte, porém atualmente é cultivado em todos os continentes por ser 

considerado uma cultura de ampla adaptação às diversas condições de latitude, longitude e 

fotoperíodo (EMBRAPA SOJA, 2008) e práticas culturais, como irrigação (UNGARO et al., 

2000) e adubação.  

Diante de sua ampla versatilidade dentro das oportunidades agrícolas, o girassol 

pode ser considerado como uma das poucas culturas das quais o homem pode explorar quase 

todas as suas partes (FIGUEIREDO et al., 2008). Podendo citar seu uso como adubação 

verde, produção de forragem na forma de silagem, participação em esquemas de consorciação 

com outras culturas, bem como o uso de suas sementes na alimentação animal e produção de 

óleo para alimentação humana e biodiesel, destacando-se também como planta ornamental.  

Na floricultura, o girassol ganha destaque no atual mercado de flores por possuir 

um ciclo rápido, permitindo ao produtor retorno um curto prazo de seu investimento, com 

formação de inflorescências grandes e vistosas, chamadas de capítulos (ANEFALOS & 

GUILHOTO, 2003, HUANG, 1995), surgindo neste como um novo nicho de produção, 

podendo ser utilizado como flor de corte ou de vaso, lançando oportunidades e 

proporcionando inovações que possibilitam a abertura de novas tendência e vagas no mercado 

de trabalho (OLIVEIRA & CASTIGLIONI, 2003). Segundo estes autores o girassol 
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ornamental pode ser cultivado em qualquer região do país, desde que se respeitem às 

condições mínimas exigidas pela cultura. 

Quando produzido como flor de corte, existe uma gama de variedades com 

diversas tonalidades de capítulos, sendo estes admirados e bastante procurados por 

decoradores por harmonizar-se bem com outras espécies e folhagens ornamentais (NEVES et 

al., 2009). Quando utilizado como plantas envasadas representam uma das mais interessantes 

e promissoras inovações no setor de floricultura (VERNIERI et al., 2003) sendo 

frequentemente selecionadas novas espécies, variedades e híbridos de porte baixo no mercado 

(NEVES et al., 2009).  

Porém, mesmo ao utilizar híbridos de girassol ornamental, ou de outras espécies 

ornamentais melhoradas, com porte já reduzido, destinadas ao cultivo em vasos faz-se 

necessário o uso de produtos reguladores de crescimento tornando uma das principais práticas 

para a obtenção de plantas compactas sendo estas de maior aceitação pelos consumidores 

(BARBOSA et al., 2009; BONACIN et al., 2006; MAINARDI et al., 2004; CARLUCCI et 

al., 1991). Para a produção de girassol em vasos, a utilização destes produtos torna-se uma 

prática indispensável (WHIPKER et al., 1998) uma vez que elevados padrões de qualidade 

são exigidos para comercialização dessa espécie em vaso, baseados principalmente na altura 

ideal de plantas e diâmetro de inflorescência (NEVES et al., 2009; SATO et al., 2010). 

Os reguladores vegetais são substâncias sintéticas que ao serem aplicadas nas 

plantas apresentam modo de ação similar aos hormônios, pois possuem a capacidade de 

promover ou inibir o seu crescimento e desenvolvimento, de tal maneira a não alterem seus 

padrões ambientais e morfológicos; não devem apresentar fitotóxidade às plantas os 

reguladores com capacidade de reduzir o crescimento das plantas são considerados como 

antagonistas e modificadores do metabolismo das giberelinas (RODRIGUES et al., 2003; 

RADEMACHER, 2000). Afetam a formação de células e o alongamento dos internódios 

abaixo do meristema, não modificando muitas vezes quanto ao seu número e o de folhas que 

geralmente apresentam-se menores e com verde mais intenso (BARRET, 1992; TAIZ & 

ZEIGER, 2008; MAINARDI et al, 2004). 

Especificamente sobre o regulador daminozide (ácido succínico-2,2- 

dimetilhidratada) o mesmo apresenta-se entre os reguladores mais utilizados na floricultura, 

sendo de uso exclusivo em ornamentais e comercialmente conhecido como Alar-85, B-nine, 

Sadh e Kilas (BARRET, 1992). Efetivo apenas quando aplicado via foliar daminozide é um 

principio ativo de alta mobilidade em todas as partes das plantas e de baixo poder residual, 

com concentrações, quando utilizado para a produção de flores de corte, autores indicam uma 
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faixa entre 1,25 a 5 g.L
-1

 (NEVES et al., 2009; BARRET, 1992) e entre 4 a 8 g.L
-1

 para a 

produção de girassol envasado (WHYPKER et al., 1998). Ressalta-se, porém que as 

concentrações e seus efeitos irão variar de acordo com a espécie, cultivar e condições 

ambientais utilizadas. Diante de sua alta mobilidade e baixa efetividade, daminozide faz-se 

mais efetivo em regiões baixas temperaturas sendo que em altas temperaturas é preciso 

geralmente mais de uma aplicação para o controle efetivo do crescimento das plantas 

(BARRET, 1992).  

Muitos estudos vêm sendo realizados com a utilização de daminozide no controle 

da altura da cultura do girassol com o objetivo de alcançar plantas mais compactas para sua 

comercialização como flores para o corte ou envasadas (BONACIN et al., 2006; NEVES et 

al., 2009; CUQUEL et al., 2010; BARBOSA et al., 2009). Bem como também seu uso em 

outras espécies ornamentais que buscam o mesmo objetivo (TOLOTTI et al., 2003; GROSSI 

et al., 2005; PINTO et al., 2006). Estas pesquisas evidenciam resultados satisfatórios e 

promissores para a floricultura, o efeito desta substância em suas respectivas culturas e 

condições ambientais, especificando quanto a melhor dosagem, frequência e época de 

aplicação a serem utilizadas. 

Muitos são os fatores que podem modificar os efeitos dos redutores de 

crescimento, destacando-se dentre eles no momento de sua aplicação o estágio de 

desenvolvimento das plantas, a época, a concentração e a frequência a ser utilizada, bem 

como o estado nutricional e o substrato utilizado no cultivo, sendo este ultimo podendo 

influenciar positivo ou negativamentente a obtenção do porte adequado e esperado. Segundo 

Barbosa et al. (2008) plantas de girassol podem ser cultivados em diversos tipos de substratos 

uma vez que apresentem as características físicas e químicas requeridas pela cultura. De 

acordo com Grzesik, (1989) e Million et al. (1999) afirmam que as características de um 

substrato de cultivo podem afetar diretamente a atividade de reguladores de crescimento 

aplicados bem como sua distribuição na planta interferindo em suas respostas.  

Substratos agrícolas é todo e qualquer material, sejam eles de origem orgânica ou 

mineral, que não sejam tóxicos as plantas e que possuem características físicas e químicas que 

promovam sua sustentação e que garantam um adequado suprimento de nutrientes necessários 

ao seu desenvolvimento. Dentre as características desejáveis a estes matérias esperam-se 

possuírem uma adequada capacidade de retenção de água, porosidade (COSTA & DANTAS, 

2009), suficiente provimento de nutrientes, alta capacidade de troca de cátions e aeração 

(OLIVEIRA et al., 2008), serem isentos de fitopatógenos e plantas daninhas, possuir baixos 

teores de sais (HARTMAN et al., 2002), faixas de pH e CE dentro do tolerável pelas culturas 
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(GUERRINI & TRIGUEIRO, 2004), serem de baixo custo e de alta disponibilidade na região 

de cultivo. 

Fica claro diante disto, que a utilização de substâncias reguladoras de crescimento 

quando associadas ao cultivo de plantas em vasos com substratos apropriados esta prática 

torna-se capaz de maximizar a eficiência de tais substâncias.  

Assim, diante da crescente procura por flores ou espécies alternativas na 

floricultura e da escassez de estudos que associe à ação conjunta dos inibidores de 

crescimento ao tipo de substrato de cultivo, objetivou-se com o presente trabalho avaliar, nas 

condições climáticas de Fortaleza, o efeito de pulverizações de diferentes concentrações do 

regulador daminozide nas características morfofisiológicas das plantas de girassol ornamental 

(Hellianthus annuus cv. Dwarf Sunbright kids) em vasos contendo como substratos fibra de 

côco ou areia. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Local do experimento e material vegetal 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de 

Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, 

Fortaleza-Ceará, no período de 29 de novembro de 2011 a 21 de janeiro de 2012, com as 

seguintes coordenadas geográficas: 3º 44’S, 38º 33’W e altitude de 19,5 m. 

As sementes utilizadas no experimento foram da espécie Helianthus annuus cv. 

Dwarf Sunbright kids fornecidas pela empresa Sakata Seed. Trata-se de uma cultivar 

destinada ao cultivo em vasos, de porte pequeno, com altura média de 22 cm, capítulos de 10 

cm de diâmetro, flores periféricas amarelas e flores do disco escuras (Figura1).  

 
Foto: Lima, 2012 

Figura 1 - Plantas de girassol ornamental (Helianthus annuus) cv. Dwarf Sunbright kids 

utilizadas no experimento.  
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2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos e o delineamento utilizados foram os mesmo descritos no item 2.2 

do capítulo 2. 

 

2.2.3 Caracterização dos substratos, vasos e ambiente 

 

A caracterização dos substratos, vasos e ambiente foram realizadas conforme 

descrito no item 2.3 do capítulo 2. 

Em relação à caracterização do ambiente durante a condução do experimento, 

foram verificadas médias diárias de temperatura variando de 33,27 ± 3,07 ºC, umidade 

relativa do ar de 54,98 ± 11,21% (Figura 2A) e luminosidade de 516,95 ± 43,22 µmol m
-2

 s
-1

 

na casa de vegetação (Figura 2B). 

A B 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

U
m

id
a
d
e
 r

e
la

ti
v
a
 (

%
)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Temperatura Umidade relativa  

0

100

200

300

400

500

600

Início Meio Fim

µ
m

o
l 

m
-2

s-1

Posição na bancada

Dezembro Janeiro

 

Figura 2 – Médias de temperatura diária, umidade relativa do ar (A) e luminosidade no início, 

meio e final da bancada de cultivo (B) dentro da casa de vegetação durante os meses de 

dezembro/2011 e janeiro/2012 em Fortaleza, Ceará 

 

2.4 Instalação e condução do experimento 

 

As sementes de girassol foram semeadas no dia 29 de novembro de 2011 em 

bandejas de poliestireno contendo substrato vermiculita, no qual verificou-se a emissão das 

plântulas 2 dias após a semeadura (DAS).  

Aos 12 DAS, quando as plantas apresentavam um par de folhas definitivas foram 

transplantadas para vasos com capacidade de 1,15 L. Os vasos foram distribuídos 

aleatoriamente em uma bancada de alvenaria da casa de vegetação, com as seguintes 

dimensões : 0,92 m de altura, 2,00 m de largura e 8,70 m de comprimento (Figura 3). 
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Foto: Lima, 2012 

Figura 3 – Distribuição aleatória dos vasos com plantas de girassol ornamental na bancada 

da casa de vegetação. 

 

Durante o experimento foram realizadas duas adubações com 10 gramas do 

fertilizante de liberação lenta Basacote® 3M (15-9-12) realizadas no momento do transplantio 

e aos 28 DAS. A irrigação do experimento foi realizada diariamente, duas vezes ao dia, com o 

auxílio de uma mangueira até a saturação total do substrato. 

A aplicação dos tratamentos, que consistiram de três aplicações das concentrações 

do regulador daminozide, foram realizadas aos 15, 30 e 45 DAS no período da tarde a partir 

das 16 horas. Na ocasião da primeira aplicação as plantas apresentavam dois pares de folhas 

definitivas e altura média de 1,60 cm. 

O preparo e aplicação das concentrações do produto foram realizados conforme 

descrito no item 2.4 do capítulo 2.  

 

2.5 Variáveis analisadas 

 

- Avaliação do crescimento e da partição de matéria seca das plantas 

Aos 53 DAS, quando as plantas controle apresentavam-se com seus capítulos com 

todas as pétalas periféricas abertas, se deu o término do experimento, avaliando-se as 

seguintes variáveis de crescimento: altura da planta (AP; cm), definida como a distância do 

colo até o ponto de inserção do capítulo, quando presente, ou até o ápice de seu 

desenvolvimento, utilizou-se uma régua graduada; diâmetro do caule (DC; mm), na região 

acima da superfície do substrato abaixo da intercessão do 1º internódio, utilizando um 

paquímetro digital com dois decimais de precisão; diâmetro interno do capítulo principal 

(DICAP; mm) mensurado com o mesmo paquímetro digital, no qual foram feitas medidas 

perpendiculares (vertical e horizontal) a fim de obter o diâmetro médio. Também foram 

contabilizados o número de folhas (NF) e capítulos (NCAP) por plantas, sendo consideradas 

capítulos aqueles que apresentavam lígulas (flores estéreis) abertas (independentes de seu 
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tamanho), avaliando também o número de dias da semeadura até a antese (DSA), contando 

em dias da semeadura até a abertura total do capítulo principal.  

Após estas avaliações com auxílio de tesouras de podas, as plantas foram cortadas 

rentes aos substratos separando folhas, caules, capítulos e raízes, que foram lavadas para a 

retirada total dos substratos. Para obtenção da massa seca das folhas (MSF; g), massa seca de 

caule (MSC; g), massa seca capítulos (MSCAP; g) e massa seca de raiz (MSR; g) os materiais 

foram colocados em sacos de papel, devidamente identificados, e levados para secar em estufa 

com circulação forçada de ar, a 70ºC por 72h. Após este período as amostras foram pesadas 

utilizando uma balança analítica com quatro decimais de precisão. Com estes dados foram 

calculados as variáveis relação massa seca da raiz e massa seca da parte aérea (MSR/MSPA) e 

a partição de matéria seca entre os diversos órgãos da planta. 

 

- Características morfofisiológicas das plantas 

 

Esta caracterização consistiu na avaliação do índice relativo de clorofila (IRC), 

área foliar (AF; cm²) e no calculo de alguns índices morfofisiológicos. 

O IRC foi avaliado aos 37 DAS através do método indireto, utilizando o medidor 

portátil de clorofila Minolta SPAD-502, no qual foram escolhidas em cada planta três folhas 

apicais, formadas e totalmente dispostas à luz solar para serem feitas as leituras e obtenção do 

valor médio. 

Para a avaliação da área foliar (AF) foi utilizado um medidor automático de área 

foliar, marca LI-3100. Para isto as folhas ao serem destacadas das plantas foram dispostas na 

esteira do aparelho para a realização das leituras. 

A partir dos dados primários de massa seca, foram calculados os seguintes índices 

fisiológicos: razão de área foliar (RAF; cm².g
-1

) e área foliar específica (AFE; cm².g
-1

) de 

acordo com Benincasa (2003). A RAF e a AFE são obtidas pelas seguintes expressões: RAF = 

AF / MST; AFE = AF / MSF, sendo AF = área foliar (cm²); MST = massa seca total (g); MSF 

= massa seca das folhas (g); MSR = massa seca da raíz (g) e MSPA = massa seca parte aérea 

(g). 

 

- Trocas gasosas foliares 

A verificação das trocas gasosas foliares foi realizada, aos 38 DAS, utilizando o 

analisador portátil de CO2 por radiação infra-vermelho (“Infra Red Gas Analyser–IRGA”, 

modelo LCi System, ADC, Hoddesdon, UK) (Figura 4). Os parâmetros obtidos foram a 
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temperatura da folha (Tl), concentração interna de CO2 (Ci), taxa de transpiração (E), 

condutância estomática (gs), fotossíntese líquida (A) no qual as leituras foram feitas em 5 

repetições/tratamento nas folhas adultas e totalmente expandidas do terço superior das 

plantas, alternando-se as repetições entre os tratamentos para garantir menor variação no 

horário de medição entre as posições de cada planta. As medições ocorreram entre 8:00 e 

11:00 horas, utilizando-se uma fonte de radiação artificial (cerca de 1600 mol m
-2

 s
-1

). 

 

Foto: Lima, 2012 

Figura 4 – Aparelho utilizado na análise das trocas gasosas foliares das plantas de girassol 

ornamental modelo LCi System (ADC, Hoddesdon, UK).  

 

2.6 Análises estatísticas  

 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o software de análise 

estatística Sisvar® (FERREIRA, 2000). As comparações entre os substratos foram realizadas 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Na avaliação dos efeitos das 

concentrações e da interação entre os fatores utilizou-se a análise de regressão, com equações 

escolhidas com base na significância dos coeficientes de regressão a nível de 1% (**) e 5% 

(*) pelo teste F e no maior coeficiente de determinação (R
2
).  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Avaliação do crescimento e da partição da massa seca das plantas 

 

A análise de variância apresentada na Tabela 1 mostrou que houve interação 

significativa entre substratos x daminozide apenas para o número de folhas (NF) e número de 

capítulos (NCAP). Para as variáveis altura da planta (AP; cm), diâmetro do caule (DC; mm), 

diâmetro interno do capítulo (DICAP; mm), dias da semeadura até a antese (DAS) verificou-

se efeitos significativos quando analisadas isoladamente dentro dos fatores (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância para altura da planta (AP), diâmetro do caule 

(DC), diâmetro interno do capítulo (DICAP), número de folhas (NF), número de capítulos 

(NCAP), dias da semeadura até a antese (DSA) das plantas de girassol ornamental 

cultivadas nos substratos fibra de côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide. 

FV GL 
Quadrado médio 

AP DC DICAP NF NCAP DSA 

Substratos (S) 1 68,51** 57,10** 4108,73** 616,23** 291,92** 31,06** 

Daminozide (D) 4 47,08** 2,23** 582,80** 12,82* 9,05** 22,71** 

SxD 4 1,70
ns

 0,20
ns

 22,93
ns

 11,13* 9,44** 1,36
ns

 

Resíduo 30 0,93 0,24 35,82 3,86 1,22 0,64 

CV (%) - 8,60 5,70 11,28 12,87 26,59 1,73 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 

 

Em relação ao efeito isolado dos substratos (Figura 5) pode-se observar que as 

plantas de girassol cultivadas na areia apresentaram-se mais compactas, porém mostrando-se 

menos vigorosas e desenvolvidas quando comparadas às plantas na fibra de côco (FC). No 

entanto pode-se atribuir o bom desempenho das plantas na FC às diferenças entre suas 

características físicas e químicas em comparação a areia, no qual destacam-se dentre as 

químicas maiores teores de nutriente, em especial N, Zn, e dentre as físicas a maior relação 

P/S (Tabela 1, Capítulo 2) o que proporciona maior capacidade de retenção de água, aeração e 

maior quantidade de nutrientes essenciais às plantas. De acordo com Sato et al. (2010) 

melhores desenvolvimento de plantas de girassol ornamental também foi observado quando 

estas foram cultivadas em substratos compostos por resíduos orgânicos no qual apresentavam 

maiores teores de N e Zn em sua composição, justificando serem nutrientes responsáveis pelo 

crescimento em altura das plantas e por fazerem parte das auxinas, respectivamente. Ressalta-

se também que em ambos os substratos foram encontrados valores de pH dentro do ideal para 

o girassol que gira em torno de 5,2 e 6,4. 
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Sob o efeito isolado do regulador, para a variável a AP, observou-se com o 

aumento das concentrações reduções progressivas de 0,84 cm a cada 1 g.L
-1 

para esta variável, 

ajustando-se a um comportamento linear negativo, que em termos percentuais, indicaram 

reduções de 11,39, 22,78, 34,22, 45,56% nas concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 respectivamente, 

quando comparadas as plantas controle (Figura 6).  
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Figura 6 – Efeito das concentrações de daminozide na altura das plantas de pimenta. 
** Significativa a nível de 0,01 pelo teste F. 
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Figura 5 - Efeito dos substratos fibra de côco (FC) e areia na altura da planta (A), diâmetro do 

caule (B), diâmetro interno do capítulo (C) e número de dias da semeadura até a antese (D) das 

plantas de girassol ornamental.  
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
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Estudos relatam a ação de daminozide no crescimento de girassol destinada para 

ornamentação. Lima et al. (2011) trabalhando com a mesma variedade de girassol em 

Fortaleza, Ceará, verificaram que uma única aplicação das concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 de 

daminozide durante o ciclo da cultura não foram suficientes para reduzir sua altura, 

pressupondo que tal efeito tenha sido devido as altas temperaturas encontradas durante o 

cultivo, indicando a necessidade de uma maior frequência na aplicação do regulador. Partindo 

deste pressuposto, o presente estudo baseando-se nesta hipótese comprovou tal necessidade, 

notando-se que três aplicações das respectivas concentrações nesta cultivar foram eficientes 

na redução da altura das plantas a partir da menor concentração (2 g.L
-1

), proporcionando 

plantas de tamanhos variados para mercado (Figura 7). 

 
Figura 7 – Aparência das plantas de girassol ornamental submetidas a três aplicações das 

concentrações crescentes de daminozide e cultivadas em vasos com substratos areia (A) e 

fibra de côco (B) 

 

Estudos realizados por Cuquel et al. (2010) corroboram com os resultados aqui 

encontrados no qual também constataram que três aplicações da concentração 4 g.L
-1 

em 

plantas de girassol ornamental cv. BRS-Oasis foram mais efetivas na redução da altura destas 

plantas, ressaltando que nenhuma das demais concentrações do produto e frequências na sua 

aplicação afetaram o diâmetro de seus caules e capítulos. Resultados semelhantes também 

foram encontrados em girassol por Neves et al. (2009) ao trabalhar com a cultivar Sunbright, 

no qual verificou plantas mais baixas e com melhor relação altura x inflorescência quando 

submetidas a concentração 2 g.L
-1

 de daminozide, porém destaca que a concentração 4 g.L
-1 

foi mais efetiva na redução do porte e na obtenção de maiores capítulos apresentando como o 

tratamento que proporcionou plantas mais adequada para a comercialização em vasos. De 

acordo com Neves et al. (2005) a definição de uma altura-padrão para a comercialização do 

A 

B 
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girassol ornamental em vasos torna-se uma tarefa difícil uma vez que esta é uma variável 

subjetiva que depende muito da preferência do consumidor.  

Estudos com outras espécies ornamentais também relatam a utilização do 

regulador daminozide evidenciando diferentes respostas quanto à cultura utilizada, porém 

evidenciando a necessidade de mais de uma aplicação do produto. Ao citar Nucci et al. (1991) 

podemos constatar que os mesmo só alcançaram efeitos significativos na redução do porte de 

plantas de gerânio ao aplicaram as concentrações 1, 2 e 4 g.L
-1

 do regulador duas vezes 

durante o ciclo da cultura, em intervalos de quinze dias sendo a primeira 30 dias após o 

transplantio. Já Pinto et al. (2006) evidenciaram que reduções significativas na altura das 

hastes e folhagens e no comprimento das hastes florais de Curcuma alismatifolia apenas foi 

possível quando realizou cinco aplicações da concentração 2,125 g.L
-1

 de daminozide, porém 

constataram maior controle destas características quando utilizou a mistura 1,275 g.L
-1

de 

daminozide mais 0,2 g.L
-1 

de
 
chlormequat, evidenciando a ação sinérgica positiva destes 

produtos. Pool et al. (2005) ao avaliarem crisântemo pulverizados com concentrações de 

daminozide observaram reduções de 50% em sua altura quando utilizou 1 g.L
-1

 e de 76% ao 

serem aplicados 4 g L
-1

, mostrando-se mais efetivo em maiores concentrações. Tinoco (2005) 

também relata a eficácia de daminozide em reduzir o alongamento das hastes florais de 

gerânio, porém justifica que apenas a maior concentração testada (4 g.L
-1

) foi capaz de 

alcançar o resultado desejado resultando custos mais elevados o que implicaria em uma maior 

relação custo x benefícios na sua utilização.  

Em relação ao DC e DICAP do girassol foram observadas respostas significativas 

e negativas frente ao aumento das concentrações do regulador, com perdas de 0,15 mm e 2,64 

mm respectivamente frente ao aumento unitário das concentrações testadas. Em relação ao 

DC observou-se reduções de 3,5, 6,86, 10,29, 13,73% em espessura (Figura 8A) e reduções 

de 8,17, 16,34, 24,52 e 32,69% no DICAP das plantas (Figura 8B)., nas concentrações 2, 4, 6 

e 8 g.L
-1

, respectivamente.  

O diâmetro do caule juntamente com a altura das plantas, são as variáveis que 

indicam o valor comercial das plantas de girassol ornamental (OLIVEIRA, 2010). De acordo 

com Sabbagh (2008) diâmetro de caule inferior a 0,6 cm não é favorável à comercialização, 

visto que caules de menor diâmetro são mais finos e flexíveis, o que compromete a 

sustentação da inflorescência. Com isso, observou-se que mesmo com reduções no DC 

decorrentes do aumento das concentrações e frequências de aplicação de daminozide 

estudadas, tal efeito não afetaram a resistência dos caules e a sustentação dos capítulos das 

plantas, não prejudicando seu aspecto ornamental. 
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Tolotti et al. (2003) observaram que o aumento no diâmetro do caule das planta de 

crisântemos tratadas com daminozide não foi suficiente para que os mesmos suportassem suas 

inflorescência necessitando a realização do tutoramento de seus caules, verificaram ainda que 

4 g.L
-1 

de daminozide aplicados semanalmente provocaram reduções de 6% no diâmetro das 

inflorescência com reduções no comprimento de suas lígulas porém não notaram alterações 

quanto ao número destas estruturas. 

A redução provocada por daminozide no diâmetro interno dos capítulos (DICAP) 

da variedade de girassol estudadas tais resultados corroboraram com os de Wanderley et al. 

(2007) que também registraram reduções no diâmetro dos capítulos dos girassóis ornamentais 

BRS Oásis e Helio 358 com o aumento das concentrações do também regulador 

paclobutrazol. Entretanto, Pool et al. (2005) ao utilizarem daminozide em crisântemo 

verificaram aumentos no diâmetro de suas inflorescência, corroborando com Watanabe (2007) 

que ao aplicar o regulador em plantas de girassol cv. Pacino a cada 14 dias, associado à 

solução nutritiva completa, verificaram maiores diâmetros de suas inflorescências. Oliveira 

(2010) ressalva que girassóis envasados devem apresentar capítulos proporcionais ao tamanho 

do vaso onde estão plantados, ressaltando que reduções na altura das plantas não devem 

reduzir drasticamente o tamanho de seus capítulos, pois ao contrário, irá perder todo seu valor 

comercial. 

Para a variável DSA verificou-se comportamento linear positivo do efeito isolado 

do regulador, observando que com o aumento das concentrações houve atrasos na antese das 

plantas de girassol. Diante disto observou-se que plantas controle necessitaram apenas de 44 

DSA enquanto as plantas tratadas necessitaram de 45,14; 46,19; 47,24 e 48,29 DSA quando 

tratadas a 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 respectivamente, com diferença de 4,21 dias entre o tratamento 

controle as plantas na tratadas com maior concentração do regulador (Figura 8C). 

Relatos sobre o aumento de dias da semeadura até a antese provocada pelo 

daminozide no ciclo de algumas espécies corroboram com resultados aqui encontrados, 

podendo citar Watanabe (2007) que também trabalhando com girassol ornamental cv. Pacino 

verificou atraso na diferenciação floral com consequente atraso no desenvolvimento em seu 

ciclo quando submetidas à aplicação semanal de daminozide. Assim como Wei & Biwen 

(1997) e Mainardi et al. (2004) que ao realizarem aplicações de daminozide no cultivo de 

crisântemos também verificaram atrasos, de uma semana, no ciclo de desenvolvimento da 

cultura, revelando que quanto maior a concentração e a frequência de aplicação maiores 

foram os atrasos. No entanto os autores citam que o mecanismo de ação desse regulador ainda 

não é bem conhecido. Segundo Lozoya-Saldaña (1992) atrasos na floração das plantas devem-
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se a inibição do ácido indolacético. Sendo esta uma auxina responsável pela ativação do 

processo de divisão e elongação celular, cujo seu bloqueio resulta em atrasos na diferenciação 

e no crescimento das estruturas florais (PENON, 1982).  

Arteca (1995) sugere que o daminozide pode afetar a biossíntese de giberelina. 

Segundo Tinoco (2005) várias aplicações de concentrações elevadas de daminozide podem 

atrasar a antese, porém relata que a antese em plantas de gerânio não sofreu alterações 

significativas por este regulador. 

Para as variáveis NF e NCAP verificou-se interação significativa entre substrato x 

daminozide (Tabela 1), notando que plantas cultivadas na FC mostram-se com maior número 

de folhas e capítulos. 

O NF no substrato FC ajustou-se a um comportamento cúbico na regressão, com 

certa variação no número de folhas dentro das concentrações do regulador, notando que 

plantas tratadas com 4 g.L
-1

 (21,75 folhas.planta
-1

) apresentaram maior NF que os tratamentos 

controle, 6 e 8 g.L
-1

 (Figura 8D). Em relação aos substratos, plantas cultivadas na areia e 

submetidas às concentrações do regulador não apresentaram alterações quanto ao NF 

mantendo uma média de 11,75 folhas.planta
-1

.  

Em relação ao NCAP por planta, frente à interação significativa dos fatores 

verificou-se que plantas cultivadas na FC apresentaram comportamento quadrático na 

regressão, atingindo um ponto máximo na concentração 4 g.L
-1 

de daminozide
 

correspondendo a
 
8,63 capítulos.planta

-1
, com posteriores reduções (Figura 8E). Quanto ao 

cultivo na areia, verificou-se comportamento linear negativo para esta variável, com reduções 

de 16,73, 33,44, 50,30, 66,88% nas concentrações 2, 4, 6 e 8 g.L
-1

 em relação as plantas 

controle (Figura 8E). 

Efeitos do regulador daminozide em relação ao número de inflorescências 

também foi relatado por Karlovic et al. (2004) que ao aplicarem diferentes concentrações dos 

reguladores daminozide e chlormequat, uma única vez durante o ciclo de crisântemo, 

observaram na concentração 3 g.L
-1

 reduções significativas no número de inflorescências por 

planta. Tinoco (2005) observou que as concentrações 1, 2 e 4 g.L
-1

 não afetaram o número de 

inflorescência de gerânio porém reduzindo seu diâmetro afetando assim negativamente o 

aspecto final destas plantas. Castro et al. (1993) utilizando daminozide verificaram que 4 g.L
-1

 

do produto foi suficiente para aumentar o número de folhas do amendoinzeiro cv. Tatu-53 

bem como atrasar sua florescência, aumentar o número de flores e reduzir o peso da matéria 

seca de sua parte aérea. Frente aos diferentes efeitos provocados por daminozide, muitos 

autores evidenciam que os efeitos de daminozide e dos demais reguladores de crescimento 
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estão diretamente relacionados e dependentes das concentrações e da cultura a ser utilizada. 

Nuti et al. (2006) justificam que a diminuição no número de estruturas reprodutivas causada 

pelo também inibidor de giberelina, cloreto de mepiquat, devido a capacidade em reduzir 

tanto a estatura quanto o número de internódios da haste principal das plantas, causando 

reduções no número e comprimento dos ramos reprodutivos, reduzindo consequentemente 

com isso o número de posições reprodutivas presente nos mesmos e acarretando menores 

números de emissão de botões florais. 
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Figura 8 - Efeito das concentrações de daminozide na altura da planta (A), diâmetro do caule (B), 

diâmetro interno do capítulo (C), número de dias da semeadura até a antese (D), número de folhas 

(E) e número de capítulos (F) das plantas de girassol ornamental.  
** e * Significativo ao nível de 0,01 e 0,05 pelo teste F 
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Na tabela 2, consta o resumo da análise de variância para a produção de massa 

seca e relação massa seca raiz/massa seca parte aérea (MSR/MSPA), onde nota-se que a massa 

seca de folhas (MSF), caule (MSC), capítulos (MSCAP), raiz (MSR) foram influenciadas 

isoladamente pelos substratos e o regulador evidenciando independência entre esses fatores. 

Para relação MSR/MSPA ocorreu efeito significativo apenas para o fator concentrações de 

daminozide. 

 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância para massa seca de folhas (MSF), caule (MSC), 

capítulos (MSCAP) e raiz (MSR) das plantas de girassol ornamental cultivadas nos 

substratos fibra de côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

MSF MSC MSCAP MSR 

Substratos (S) 1 51,35** 5,24** 350,41** 78,15** 

Daminozide (D) 4 1,90** 0,70** 12,63** 2,19** 

S x D 4 0,19
ns

 0,03
ns

 2,34
ns

 0,06
ns

 

Resíduo 30 0,07 0,03 1,72 0,08 

CV (%) - 10,12 16,18 21,49 9,48 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 

 

Observou-se maior produção de massa seca nas plantas de girassol cultivadas na 

FC, evidenciando um vigoroso crescimento e adaptação a este substrato (Figura 9). O fato da 

areia não ter apresentado bons resultados para MS das plantas pode estar relacionado à baixa 

reserva nutricional deste substrato (Tabela 1, Capítulo 2). 
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A distribuição de matéria seca é um parâmetro que permite discutir o processo de 

translocação orgânica e em muitos casos facilita a compreensão da resposta das plantas em 

termos de produtividade (BENINCASA, 2003). Em relação ao efeito das concentrações de 

daminozide notou-se para MSF comportamento quadrático, com produção máxima a 2,37 g.L
-

1
 equivalente a 2,38 g.planta

-1 
com decréscimos a partir deste tratamento (Figura 10A). Em 

relação à MSC (Figura 10B), MSCAP (Figura 10C) e MSR (Figura 10D) verificou-se 

comportamento linear negativo, observando perdas de 0,08, 0,36 e 0,16 g.planta
-1 

respectivamente, por aumento unitário das concentrações de daminozide, com máximas 

reduções de 50,61% para MSC, 38,57% para MSCAP e 36,45% para MSR nas plantas com 8 

g.L
-1

. Bogiani et al. (2011) também verificaram reduções na massa seca das plantas de 

algodão tratadas com o inibidor de giberelina, cloreto de mepiquat, relatando que diminuição 

da massa de matéria seca é um indicativo do controle do excessivo crescimento vegetativo da 

planta, o que possibilita uma regulação diferenciada sobre o crescimento reprodutivo e 

vegetativo. 
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Figura 9 - Efeito dos substratos fibra de côco (FC) e areia na massa seca de folhas (A), 

caule (B), capítulos (C) e raiz (D) das plantas de girassol ornamental.  
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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Em relação à partição de massa seca entre os diferentes órgãos das plantas, 

observou-se através na análise de variância (Tabela 3) efeitos significativos e independentes 

entre substrato e concentrações de daminozide, notando que para MSF não houve diferenças 

entro os substratos. 

 

Na Figura11, notou-se para FC (Figura 11A) e areia (Figura11B) comportamento 

semelhante quanto à partição de MST das plantas girassol ornamental, notando um maior 
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Figura 10 - Efeito das concentrações de daminozide na massa seca das folhas (A), caule (B), capítulos 

(C) e raízes (D) das plantas de girassol ornamental.  
** e * Significativo ao nível de 0,01 e 0,05 pelo teste F 

Tabela 3 - Resumo da análise de variância para a partição de massa seca da folha (%MSF), 

de caule (%MSC), capítulos (%MSCAP) e raiz (%MSR) das plantas de girassol ornamental 

cultivadas nos substratos fibra de côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

%MSF %MSC %MSCAP %MSR 

Substratos (S) 1 14,53
ns

 52,83** 300,41** 78,15** 

Daminozide (D) 4 39,57** 9,70** 142,41** 2,19** 

S x D 4 11,50
ns

 0,47
ns

 20,45
ns

 0,06
ns

 

Resíduo 30 10,35 2,25 46,50 0,08 

CV (%) - 14,81 16,74 14,39 9,48 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 
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investimento das plantas na produção de MSCAP, seguida da MSR e MSF ao longo das 

concentrações. Tal efeito evidencia que o regulador provocou maiores reduções no caule 

destas plantas podendo ter ocasionado com isso maior carreamento preferencial de 

carboidratos para a produção de capítulos. 

Observou-se que plantas na FC apresentaram variação na percentagem de MSF de 

17,26 a 19,19%, MSC de 8,45 a 6,18%, MSCAP de 51,40 a 47,62% e para MSR de 22,90 a 

26,21% nas concentrações de 0 e 8 g.L
-1 

(Figura 10A). Variações na percentagem da MST na 

areia foram de 18,69 a 24,64% para MSF, 11,31 a 8,14% para MSC, 44,36 a 42,12% para 

MSCAP e de 26,54 a 26,12% para MSR nas concentrações de 0 e 8 g.L
-1 

(Figura 10B). 
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Figura 11 – Partição da massa seca total (MST) das plantas de girassol ornamental em função dos 

substratos fibra de côco (A) e areia (B) e submetidas a concentrações de daminozide 

 

3.2 Características morfofisiológicas das plantas 

 

Para as características morfofisiológicas apresentadas na Tabela 4, o efeito da 

interação substratos x daminozide foi significativa apenas para as variáveis: área foliar 

especifica (AFE) e razão de área foliar (RAF), verificando para índice relativo de clorofila 

(IRC) e área foliar (AF) efeito isolado dos fatores e efeito apenas do fator daminozide para a 

variável relação massa seca raiz e parte aérea (MSR/MSPA). 
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Tabela 4 - Resumo da análise de variância para área foliar (AF), índice relativo de clorofila 

(IRC), área foliar especifica (AFE), razão de área foliar (RAF) e relação massa seca raiz/massa 

seca parte aérea (MSR/MSPA) das plantas de girassol ornamental cultivadas nos substratos fibra 

de côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

IRC AF AFE RAF MSR/MSPA 

Substratos (S) 1 14,94* 4329567,62** 493,25
ns

 120,82
ns

 0,00
 ns

 

Daminozide (D) 4 23,85** 91602,39** 3490,00* 165,60** 0,01** 

S x D 4 2,85
ns

 11831,34
ns

 2914,33* 106,41* 0,00
ns

 

Resíduo 30 3,06 10897,15 935,71 38,36 0,00 

CV (%) - 5,14 20,05 10,89 10,42 13,47 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 

 

A mensuração do índice relativo de clorofila (IRC) realizada do medidor portátil 

de clorofila faz-se de forma simples, rápida, não destrutiva e no campo, tornando-se vantajosa 

para a identificação de possíveis deficiências nutricionais (GODOY et al. 2003). Os valores 

calculados pelo equipamento são baseados na quantidade de luz transmitida pela folha, em 

dois comprimentos de ondas com diferentes absorbâncias de clorofila (MINOLTA, 1989) 

expressando os resultados em valores de unidades SPAD. 

Frente ao efeito isolado dos substratos e concentrações de daminozide, verificou-

se maiores valores de IRC em plantas cultivadas na FC, podendo-se correlacionar tal 

verificações aos maiores teores de nitrogênio encontrados neste substrato quando comparado 

ao substrato areia (Tabela 1, Capítulo 2) (Figura12A). Em relação ao efeito das concentrações 

de daminozide, verificou-se com o aumento das concentrações plantas com folhas de 

coloração verde mais intensa mediante e aumentos no IRC de 0,39 unidades spad a cada 

aumento unitário do regulador, onde plantas do tratamento controle apresentaram 8,91% a 

menos de unidades spad no seu IRC quando comparadas as plantas tratadas com 8 g.L
-1 

(Figura12B). 

Tais resultados corroboram com alguns autores que também verificaram 

mudanças na coloração das folhas tratadas com reguladores. Barbosa et al. (2009) ao 

utilizarem o também regulador paclobutrazol em plantas de girassol ornamental cv. Golden 

verificaram maiores intensificações na coloração verde de suas folhas, afirmando que tal 

efeito favoreceu um maior contraste entre o verde das folhas e o amarelo dos capítulos 

aumentando a atratividade visual, ornamental e comercial destas plantas. Martins & Castro, 

(2012) utilizando 3 g.L
-1 

daminozide observaram folhas de tomateiro com coloração verde 

mais intensa, postulando que tal efeito estava associado com a concentração de clorofila em 

suas células, em particular nas células do tecido paliçádico, o que pode ter ocasionado o verde 
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mais escuro das folhas tratadas. De acordo com Métraux (1987) a intensificação na coloração 

verde das folhas pelo uso de reguladores possivelmente deva estar relacionada com a redução 

da expansão de suas células. 

Para a área foliar (AF), considerado um índice fisiológico que expressa à 

superfície fotossintética disponível na planta (BENINCASA, 2003), verificou-se que plantas 

cultivadas na FC apresentaram AF superior em 61,65% em relação às plantas cultivadas na 

areia, notando plantas com folhas maiores, mais vigorosas e desenvolvidas (Figura 12C). Sob 

efeito isolado do regulador na AF, verificou-se comportamento linear negativo com reduções 

de 31,75 cm².planta
-1 

em AF por aumento unitário nas concentrações do regulador 

provocando máxima redução (29,35%) em área foliar em plantas tratadas com 8 g.L
-1

 do 

regulador,
 
o que

 
evidenciou plantas de menor superfície fotossintética (Figura 12D).  

Sabendo-se que reduções em área foliar acarretam reduções na capacidade da 

planta em realizar a fotossíntese necessária para o seu desenvolvimento, plantas de girassol 

ornamental tratadas com concentrações a partir de 6 g.L
-1

de daminozide apresentaram-se 

subdesenvolvidas, baixa quantidade de capítulos.planta
-1

 sendo este de menor diâmetro, com 

atrasos na floração acarretando plantas de ciclo mais prolongando. Porém, reduções na AF 

destas plantas não afetaram o preenchimento dos espaços de cobertura dos vasos, que se fez 

satisfatórias, evidenciando plantas compactas, de folhas menores e mais adensadas, devido ao 

encurtamento dos entrenós, com aspectos ornamentais garantidos. 

Resultados encontrados por Mainardi et al. (2004) observaram que aplicações 

semanais da concentração 4 g.L
-1

 de daminozide causaram reduções significativas no 

comprimento, largura e a área da folha das plantas de crisântemo quando comparadas com o 

tratamento com aplicações bissemanais indicando que quando menor o intervalo de aplicação 

maior foi a eficácia do produto em reduzir  o tamanho das folhas. Bonacin et al. (2006) ao 

aplicarem 0,5 g.vaso
-1

 de daminozide via foliar em três híbridos de girassol ornamental, este 

regulador mostrou-se mais efetivo em reduzir a altura destas plantas, sua área foliar e 

diâmetro de seus capítulos quando comparado com os reguladores chlormequat e 

placobutrazol, porém destacam que tais reduções não foram suficiente para a obtenção de 

plantas adequadas para a comercialização. Entretanto, Tinoco (2005) não observou 

interferência das concentrações de daminozide na área foliar de plantas de gerânio e na massa 

seca de suas folhas, porém verificou aumentos no seu IRC a medida que houve o aumento das 

concentrações testadas. 
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Figura 12 - Efeito dos substratos e concentrações de daminozide no índice relativo de clorofila 

(A e B) e na área foliar (C e D) das plantas de girassol ornamental.  
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. ** e * Significativo ao nível de 0,01 e 0,05 pelo 

teste F 
 

O índice razão de área foliar (RAF) segundo Benincasa (2003) expressa a área 

foliar útil para a fotossíntese, razão entre a área foliar e a massa seca total, indicando quanto 

de área foliar (cm
2
), será necessária para a produção de 1 g de massa seca, expressando assim 

a eficiência das plantas onde Ludwig et al. (2010) citam que diminuições na RAF podem ser 

devido a maior eficiência da folha em converter energia luminosa e CO2 em fitomassa seca. 

Diante disto, notaram-se para este índice efeitos significativos entre a interação 

concentrações de daminozide x substratos. Para a RAF nas plantas cultivadas na FC 

observou-se um comportamento cúbico e muito variável e um comportamento linear positivo 

para as plantas cultivadas na areia, notando plantas menos eficientes neste substrato, ou seja, 

aumentos na RAF com o aumento das concentrações. Observou-se que a partir do ponto de 

interseção entre os dois substratos, na concentração 4 g.L
-1

, notou-se reduções na RAF para as 

plantas na FC e aumentos na RAF para as cultivadas na areia (Figura 13A). 

Watabane (2005) em seu trabalho menciona que plantas de girassol ornamental cv 

Pacino Gold apresentaram adequada RAF quando cultivada em solução nutritiva completa e 

aplicações a cada 14 dias de 4 g.L
-1 

de daminozide, necessitando de menos área foliar para 
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produção de um grama de massa seca. Urchei et al. (2000) citam que quando as plantas se 

encontram no período reprodutivo a presença de estruturas não fotossintetizantes, como as 

flores, o auto-sombreamento e queda das folhas, acarretam-se com menores valores em RAF. 

Diante disto, tal afirmativa corrobora com o que foi observado nas plantas cultivadas na FC 

quando comparadas com as cultivadas areia, uma vez que as mesmas apresentaram-se com 

maiores números de capítulos e folhas e menores valores de RAF.  

A área foliar específica (AFE) um índice morfológico e anatômico que relaciona a 

superfície com o peso da própria folha (BENINCASA, 2003) fornece um indicativo de 

espessura das folhas, estimando a proporção da sua superfície assimilatória, seus tecidos de 

sustentação e vasos condutores (MAGALHÃES, 1986).  

Para o índice AFE foi observada interação significativa entre concentrações de 

daminozide x substratos, observando-se que ambos os substratos aumentos nas concentrações 

causaram menores valores em AFE evidenciando mudanças quanto a espessuras das folhas, o 

que indica plantas de girassol com folhas mais espessas. Na AFE das plantas cultivadas na FC 

observou-se comportamento quadrático e máxima espessura em suas folhas quando tratadas 

com 4 g.L
-1 

do regulador. Nas
 
plantas

 
no substrato areia, foi observado comportamento cúbico, 

com muitas variações neste indice, com tendência de folhas mais espessas na concentração 6 

g.L
-1 

(Figura 13B). Ferreira (1996) relata que decréscimos na AFE indicam aumento na 

espessura da folha resultante do aumento do tamanho e do número de células nas plantas.  

Souza et al. (2007) ao utilizarem o inibidor de giberelina, cloreto de mepiquat em 

algodoeiro, relatam que embora o produto tenha provocado as plantas reduções no tamanho 

de suas folhas de uma maneira geral que este efeito foi compensatório frente ao aumento em 

espessura destas folhas. No qual concluíram que mesmo as plantas tratadas com cloreto de 

mepiquat, tenham apresentado menores alturas e tamanho de folhas, a síntese celular de suas 

organelas, a pressão de turgor e outros constituintes do conteúdo citoplasmático tenderam a 

ser mantidos pelo efeito do regulador, pois o mesmo aumentou a espessura de seus tecidos 

foliares.  

Carlucci et al. (1991) observaram que folhas Ruellia colorata submetidas a 

tratamento com daminozide apresentaram-se mais espessas e de coloração verde mais intensa 

e Watanabe (2007) também afirma tal efeito ao registrar que aplicação semanais de 4 g.L
-1 

daminozide em plantas de girassol cv. Pacino apresentaram-se com folhas mais espessas 

corroborando com os resultados do presente estudo.  

Carson (1974) cita que a relação MSR/MSPA expressa como o crescimento 

radicular pode afetar o da parte aérea e vice-versa; informando como se encontra a relação 
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entre balanço funcional, taxa fotossintética e a absorção de água pelas raízes, que em 

condições normais, deve apresentar-se em equilíbrio (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

Observou-se para a relação MSR/MSPA diferenças significativas entre 

concentrações de daminozide, verificando um comportamento cúbico e certo equilíbrio nesta 

relação no decorrer destes tratamentos (Figura 12C). Notou-se um ligeiro aumento na relação 

MSR/MSPA quando as plantas foram tratadas com 4 g.L
-1 

do
 
regulador, possivelmente devido 

a menor produção de parte aérea o que pode ter favorecido o sistema radicular das plantas 

neste tratamento (Figura 13C).  
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Figura 13 - Efeito das concentrações de daminozide na razão de área foliar (A), área foliar 

específica (B) e relação massa seca raiz e parte aérea (C) das plantas de girassol ornamental.  
** e * Significativo ao nível de 0,01 e 0,05 pelo teste F 
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3.3 Trocas gasosas foliares 

 

Diante da análise de variância (Tabela 5) observou-se respostas significativas 

apenas para os parâmetros: taxa de transpiração (E), condutância estomática (gs), fotossíntese 

líquida (A), dentro do tratamentos substratos. Os demais parâmetros de trocas gasosas não 

foram influenciados pelos tratamentos. 

 

Mesmo apresentando diferenças estatisticamente significativas para condutância 

estomática (gs), taxa de transpiração (E) e fotossíntese líquida (A) entre os substratos. Tais 

diferenças foram bem pequenas, notando maiores valores para estes parâmetros nas plantas 

cultivadas no substrato FC. O cultivo na areia provocou decréscimos de 22,70% na gs (Figura 

14A), de 3,87% na E (Figura 14B) e 5,67% na A (Figura 14C) quando comprados às plantas 

na FC. 

Ausência de respostas significativas nas trocas gasosas do girassol frente ao 

tratamento com daminozide evidenciam a não interferência do produto nas taxas 

fotossintéticas desta cultura. Segundo Watanabe (2005) ao utilizar o tratamento solução 

nutritiva completa com ou sem aplicação de 4 g.L
-1 

daminozide a cada 14 dias, o autor 

ressalva a manutenção e não interferência destes tratamentos nas taxas fotossintéticas das 

plantas de girassol ornamental cv. Pacino Gold, no qual destaca tal efeito por ser o girassol, 

do ponto de vista fotossintético, uma planta C3 possuindo uma alta eficiência que esta ligada 

ao seu alto ponto de saturação pela luz. 

Menores valores de gs (1,43 mmol.m
-2

.s
-1

) nas plantas de girassol cultivadas no 

substrato areia proporcionaram, menores valores na transpiração em suas folhas (5,43 

mmol.m
-2

.s
1
) e menor atividade fotossintética (23,11 mmol.m

-2
.s

-1
), reduções estas que 

refletiram em plantas menos desenvolvidas neste substrato. Nogueira et al. (2003) cultivando 

Tabela 5 – Resumo da análise de variância para índice relativo temperatura da folha (Tl), 

concentração interna de CO2 (Ci), taxa de transpiração (E), condutância estomática (gs), 

fotossíntese líquida (A) das plantas de girassol ornamental cultivadas nos substratos fibra de 

côco e areia e submetidas a concentrações de daminozide 

FV GL 
Quadrado médio 

Tl Ci E gs A 

Substratos (S) 1 0,44ns 0,50ns 0,63* 2,29** 24,22** 

Daminozide(D) 4 0,02ns 18,60ns 0,02ns 0,09ns 2,78ns 

S x D 4 0,06ns 13,90ns 0,01ns 0,02ns 0,13ns 

Resíduo 30 0,51 32,60 0,11 0,10 1,52 

CV (%) - 2,16 2,28 6,13 19,23 5,18 

FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; * e ** Significativo a 0,05 e a 0,01 de 
probabilidade, respectivamente; ns - não significativo pelo teste F 
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mudas de mangueiras também cultivadas em areia encontraram valores de transpiração em 

suas folhas de 4,6 mmol.m
-2

.s
-1, 

estando
 
esse

 
bem próximo ao encontrado no presente estudo.  

Diferenças nas trocas gasosas de girassol entre os substratos, possivelmente 

podem estar relacionados às diferenças entre suas características físicas e químicas (Tabela 1, 

Capítulo 2). Reduzidas trocas gasosas das plantas na areia podem ter sido provocadas devido 

aos baixos teores de nutrientes e a baixa capacidade de retenção de água apresentada por este 

substrato quando comparado a FC (Tabela 1, Capítulo 2), uma vez que as atividades 

fotossintéticas das plantas estão diretamente relacionadas ao conteúdo de água no meio onde 

estão sendo cultivadas. De acordo com Taiz & Zeiger (2004) plantas com um balanço 

nutricional adequado são eficientes em manter sua capacidade fotossintética. Tal afirmação 

corrobora com os resultados para FC uma vez que este apresentou maior suprimento 

nutricional (Tabela 1, Capítulo 2) as plantas tratadas com daminozide.  

Carelli et al. (1996) mostraram que deficiências em nitrogênio provocaram 

decréscimos na fotossíntese (31%), transpiração (4,2%) e na condutância estomática (85%) 

em folhas de girassol verificando com isso significantes reduções no crescimento das plantas. 

Diante destes resultados decréscimos destas variáveis nas plantas cultivadas na areia do 

presente estudo, justifica-se possivelmente pelo baixo teor de nitrogênio neste substrato 

quando comparado a FC (Tabela 1, Capítulo 2). 

Kumar & Singh (1998) citam que deficiências hídricas podem reduzir o potencial 

hídrico das plantas, causando com isso diminuições na turgescência, condutância estomática, 

fotossíntese provocando menor crescimento e produtividade às plantas. Diante de tal 

afirmação, percebe-se que a baixa retenção de umidade apresentada pelo substrato areia 

possivelmente tenha provocado um estresse hídrico nestas plantas afetando suas trocas 

gasosas. 

Em geral, nota-se que reduções na taxa fotossintética das plantas de girassol 

cultivadas na areia foram inicialmente provocadas pelo fechamento de seus estômatos devido 

à baixa capacidade de retenção de água deste substrato. Segundo Souza (2001) as primeiras 

respostas das plantas à deficiência hídrica é o fechamento dos estômatos, seguida da 

diminuição da difusão de CO2 para o mesofilo foliar e conseqüente quedas na fotossíntese. 

Segundo Flexas & Medrano (2002) decréscimo na disponibilidade hídrica ocasionam quedas 

no potencial da água nas folhas das plantas, levando à perda em turgescência e, 

consequentemente, reduções na condutância estomática. 

Estudos comprovam que trocas gasosas realizadas pelas plantas variam quanto à 

espécie, as condições ambientais, hídricas e nutricionais a qual estão sendo submetidas. Ikejiri 
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et al. (2007) relataram que 4,6 g.L
-1 

de iodo em mistura com o substrato comercial Plantmax® 

foi suficiente para aumentar em mais de 15% a assimilação de CO2 pelas plantas diminuindo 

em mais de 57% a condutância estomática nas plantas de girassol ornamental, notando que o 

aumento das doses de iodo causaram decréscimos sua fotossíntese líquida devido aos 

elevados níveis de metais pesados e amônia neste composto causando limitações estomáticas 

nestas plantas, como uma menor condutância estomática. 
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Figura 14 - Efeito dos substratos na condutância estomática (A), taxa de transpiração (B) e 

fotossíntese líquida (C) das plantas de girassol ornamental.  
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Nas condições estudadas pode-se concluir que: 

 

- Aplicações e concentrações de daminozide foram eficientes na redução da 

estatura das plantas de pimenta ornamental em ambos os substratos a partir da menor 

concentração.  

- Plantas cultivadas na fibra de côco apresentaram-se mais desenvolvidas e mais 

vigoras quando comparadas as plantas cultivadas na areia. Logo, uma vez que haja o 

suprimento adequado de nutrientes no substrato areia, a fim de atender as necessidades das 

nutricionais das plantas, é possível o cultivo desta cultivar de girassol em vasos contendo este 

substrato. 

- O aumento nas concentrações de daminozide causou reduções na altura das 

plantas, bem como no diâmetro de seu caule, no diâmetro interno dos capítulos, área foliar, 

acompanhado de atrasos na antese, folhas de maior espessura e de coloração verde mais 

intensa. 

- Trocas gasosas foliares nas plantas de girassol não foram influenciadas pela ação 

do regulador, sofrendo apenas efeito do tipo de substrato, onde plantas cultivadas na areia 

apresentaram discretas reduções na eficiência fotossintética, condutância estomática e taxa de 

transpiração quando comparada as plantas na fibra de côco. 

- Diante dos efeitos obtidos com as diferentes concentrações testadas de 

daminozide foi possível obter plantas de girassol de vários tamanhos e diâmetros de capítulos 

podendo assim atender o gosto de diferentes consumidores no mercado da floricultura. 
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