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RESUMO 

 
 Utilização de malhas coloridas em cultivo protegido no desenvolvimento de 

duas espécies de helicônias em vaso 
 

 
      Um novo conceito agro tecnológico em cultivo protegido foi a utilização de 
malhas coloridas, que permitem combinar a proteção física com a seleção de 
determinadas faixas do espectro da radiação solar para promover respostas 
fisiológicas desejadas reguladas pela luz. Dessa forma, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a influência de malhas coloridas, azul, vermelha e preta 
(controle), no desenvolvimento de duas espécies de helicônias cultivadas em vaso: 
Heliconia H-01 e Helicônia ortrotricha Eclipse Total. Foram analisadas, para ambas 
as espécies, características agronômicas como altura e número de folhas finais da 
planta, quantidade de brotos; quantidade de estômatos por milímetro quadrado e 
análise espectral de folhas. A Helicônia H-01 não apresentou diferença significativa 
em relação ao número de folhas finais nos três tratamentos, porém as plantas 
cultivadas sob telado azul e vermelho apresentaram maiores alturas em relação ao 
controle. O telado azul apresentou maior número de brotos totais, mas não diferiu 
estatisticamente do controle no número de brotos lançados durante o tempo, sendo 
que o telado vermelho apresentou plantas com menor número de brotos. A maior 
quantidade de estômatos por mm2 foi encontrada nas plantas do telado vermelho, 
onde azul e controle não diferiram entre si. A análise de reflectância mostrou 
diferenças significativas na região visível, faixa de absorção da luz incidente pelos 
pigmentos fotossintetizantes. A H. ortrotricha não apresentou diferença significativa 
em relação ao número final de folhas, mas no telado azul apresentou a maior altura, 
seguido do vermelho e depois do controle. Não houve diferença significativa na 
quantidade de brotos lançado ao longo do tempo, mas o telado vermelho apresentou 
maior quantidade de brotos finais. Os tratamentos não apresentaram diferença 
significativa na quantidade de estômatos por mm2. Houve diferença significativa na 
curva espectral das folhas, principalmente na região do visível.  
 
 
Palavras-chave: Flores tropicais; Reflectância; Luz Fotossinteticamente Ativa 
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ABSTRACT 

Use of colored shade nets in greenhouse in the development of two species of 
potted heliconias  

 
 
      A new agro technology concept in greenhouse was the use of colored shade 
nets, which allow to combine the physical protection with the selection of spectral 
wavelengths of solar radiation to promote physiological responses regulated by light. 
This study aimed to evaluate the influence of colored shade nets, blue, red and 
black, in the development of two species of heliconias grown in pots: Heliconia H-01 
and Heliconia ortrotricha Total Eclipse. The agronomic characteristics were studied 
for both species as plants height and number of leaves at the end of the experiment; 
number of shoots; number of stomata per square millimeter and spectral reflectance 
of leaves. There were no differences on the number of leaves between the 
treatments, but blue and red nets exhibited higher plants. Plants of blue net showed 
a greater number of shoots, and there were not statistically different from black net in 
the number of shoots during the study, and the red net plants showed fewer shoots 
than the other colored shade nets. The greater number of stomata per square 
millimeter was found in plants grown in red net, and blue and black nets did not 
showed significant differences. The spectral reflectance of H. H01 leaves showed 
significant differences in the absorption of visible wavelengths by the photosynthetic 
pigments. H. ortrotricha showed no significant difference on the number of leaves, 
but the plants of the blue net were highest and black net the lowest. There was no 
significant difference on the number of new shoots during the study, but the red net 
exhibited a greater number of shoots in the end of the study. All the treatments 
showed no significant difference in the number of stomata per square millimeter. 
There were significant differences in the spectral reflectance of leaves, mainly in the 
visible wavelengths. 
 
Keywords: Tropical Flowers; Reflectance; Photossintetic Active Radiation 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a diversidade de climas e solos permite a produção de inúmeras 

espécies de flores e plantas ornamentais nativas, de clima temperado ou tropical 

com potencial para competir no mercado internacional. Diversos países com 

condições semelhantes ao Brasil abriram espaço no comércio internacional da 

floricultura como Índia, Uganda, Costa Rica, Austrália, Colômbia e Equador (KIYUNA 

et al., 2004). Durante os últimos anos a floricultura brasileira se desenvolveu e 

caracteriza-se como um dos mais promissores segmentos da horticultura nacional, 

gerando inúmeras oportunidades de negócio e inclusão de novos polos regionais de 

produção de flores e plantas ornamentais (JUNQUEIRA; PEETZ, 2008). 

Um novo conceito agro tecnológico em cultivo protegido foi a introdução de 

malhas coloridas, que permitem combinar a proteção física com a filtragem da 

radiação solar para promover respostas fisiológicas desejadas reguladas pela luz 

(SHAHAK et al., 2004). Estudos de plantas ornamentais, tradicionalmente cultivadas 

em sombrite® (shade-nets house), revelaram respostas específicas para as malhas 

vermelha, amarela, azul, cinza e pérola, em relação às malhas pretas comuns com o 

mesmo fator de sombreamento. Entre os resultados estão o maior vigor, redução de 

tamanho, maior brotação, folhas variegadas e estímulo ao florescimento (SHAHAK 

et al., 2008).  

As malhas coloridas aumentam a proporção relativa de luz difusa assim como 

a absorção de várias bandas espectrais afetando sua qualidade. Esses efeitos 

podem afetar as culturas assim como os organismos associados a elas (STAMPS, 

2009). As plantas superiores possuem a capacidade de detectar a qualidade, 

quantidade e direção da luz, utilizando-a como um sinal externo para otimizar seu 

desenvolvimento (BATSCHAUER, 1999). Alguns estudos sobre características 

espectrais mostraram que a radiação vermelha e azul são as mais eficientes para 

otimizar várias respostas fisiológicas desejáveis nas plantas (BRAGA et al., 2009). 

 Diante do que foi exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

influência do uso de malhas de diferentes cores (ChromatiNET®) em duas espécies 

de Heliconia nas características agronômicas como altura da planta, número de 

brotos lançados, número de folhas finais, consumo de água; e microscopia eletrônica 

de varredura com contagem de estômatos e caracterização espectral. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Família Heliconiaceae 

A família Heliconiaceae possui distribuição predominantemente neotropical, 

incluindo um único gênero com cerca de 150 espécies e entre elas 

aproximadamente 30 ocorrem no Brasil (SOUZA; LORENZI, 2005). O gênero 

Heliconia é formado por plantas herbáceas rizomatosas de porte ereto que varia de 

50 cm a 10 m de altura, dependendo da espécie, e com folhas de diversos tamanhos 

(CASTRO, 1995). Segundo Souza e Lorenzi (2005), no Brasil as espécies de 

helicônias são frequentemente encontradas no interior de florestas, principalmente 

na Amazônia e com poucas espécies oriundas de áreas abertas e alagadas.  

A inflorescência emerge do ponto terminal de crescimento, possui rápido 

desenvolvimento e consiste de um pedúnculo alongado ao qual se inserem as 

brácteas espatiformes de diversos tamanho, textura e cor (CASTRO; KLUGE; 

PERES, 2005), pode se apresentar de forma ereta ou pendular, com as brácteas 

distribuídas no eixo em um mesmo plano ou planos diferentes (DANIELS; STILES, 

1979). As brácteas que envolvem e protegem as flores apresentam colorido intenso 

e exuberante, muitas vezes com cores contrastantes que ajudam a favorecer a 

aceitação pelo mercado consumidor (MOSCA et al., 2004). As Heliconiaceae 

apresentam potencial ornamental ainda pouco explorado, com relativamente poucas 

espécies utilizadas para essa função (SOUZA; LORENZI, 2005). 

As helicônias estão divididas em quatro grupos principais de acordo com o 

tipo de inflorescência: inflorescências leves e eretas, em um único plano (Grupo 1A); 

inflorescências pesadas e eretas, em um único plano (Grupo 1B); inflorescências 

eretas e em mais de um plano (Grupo 2); inflorescências pendentes e em um único 

plano (Grupo 3) e inflorescências pendentes e em mais de um plano (Grupo 4) 

(MOSCA et al., 2004). Estas podem ser classificadas de acordo com seu hábito 

vegetativo, conforme o tipo de arranjo das folhas, nas seguintes classes: musóides, 

canóides ou zingiberóides (BERRY; KRESS, 1991). 

A Heliconia ortrotricha L. Anderss. cv. Eclipse Total produz flores de tamanho 

médio, com longo período de florescimento e cores contrastantes, possui hábito 

musóide (CRILEY; USHIDA; FU, 2003), as brácteas apresentam coloração vermelho  
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escuro a preto (BARROS; GÓMES, 1998). A planta atinge de 2,5 a 4 metros 

de altura e são utilizadas como planta de corte e para paisagismo (BARROS; 

GÓMES, 1998). 

As heliconias pendulares apresentam também grande potencial para flores de 

corte e paisagismo. Atingem de 1,0 a 6,0 metros de altura com brácteas de cores 

contrastantes entre o vermelho e o amarelo, como em Heliconia. rostrata e em tons 

de rosa e violeta como na Heliconia. chartacea Sexy Pink. Suas brácteas 

apresentam-se em um ou mais planos, o que não impede que agentes polinizadores 

visitem suas inflorescências e ocorra a fecundação com a produção de frutos, que 

quando maduros apresentam a coloração arroxeada e sementes muito rígidas.  

O cultivo deste gênero tem mostrado crescimento expressivo nos últimos 

anos, apresentando um promissor mercado para o produtor nacional de flores e 

plantas ornamentais, com algumas espécies cultivadas de forma intensiva para 

atender o mercado de flores de corte ou plantas para jardins (CASTRO; MAY; 

GONÇALVES, 2007). 

 

2.2 Mercado Potencial de Flores em Vaso no Brasil 

O Brasil possui cerca de 8 mil produtores de flores e plantas ornamentais 

distribuídos em cerca de 13,8 mil hectares, com propriedades de tamanho médio de 

2,5 hectares empregando diretamente 8 pessoas por hectare, onde 81,7% são de 

mão de obra contratada e 18,7% de mão de obra familiar. São 206 mil empregos 

diretos dos quais 49,5% são relativos à produção, 3,1% à distribuição, 39,7% ao 

varejo e 7,7% relacionados a outras funções (IBRAFLOR, 2013). São mais de 350 

espécies produzidas, com mais de 3 mil variedades que são distribuídas em mais de 

60 Centrais de atacado, 650 empresas atacadistas e 22 mil pontos de venda no 

varejo, além de contar com mais de 30 feiras e exposições. O crescimento do setor 

em faturamento previsto para 2013 foi de 5,2 bilhões em comparação a 4,8 bi em 

2012 e 4,3 bi para 2011, para 2014 estima-se um crescimento de 8 a 10%. Desde 

2006 o seguimento de flores têm registrado altas de 8% a 15% em volume e de 15 a 

17% em valor (IBRAFLOR, 2013). 

A distribuição da área cultivada com flores e plantas no Brasil é de 50,4% 

para mudas; 13,2% para flores envasadas; 28,8% para flores de corte; 3,1 % para 

folhagens em vaso; 2,6% para folhagens de corte e 1,9% para outros produtos da 

floricultura (JUNQUEIRA; PEETZ, 2013). De acordo com os autores o consumo 
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médio per capita brasileiro de flores e plantas ornamentais é de R$ 25,00, onde as 

plantas ornamentais direcionadas para paisagismo e jardinagem são responsáveis 

por 48,6% desse valor. Em seguida estão as flores de corte com 29,9%, flores e 

plantas envasadas com 20% e folhagens de corte com 1,5%. Estes índices são 

considerados baixos em relação ao consumo per capita dos países com mercados 

mais desenvolvidos (JUNQUEIRA; PEETZ, 2013). 

Muitas espécies e variedades de helicônias brasileiras podem ser cultivadas 

em vaso (KRESS, 1990). O grande interesse por novas flores de vaso levou ao 

desenvolvimento de heliconias envasadas (CRILEY, 1990). Segundo Ball (1988) é 

possível produzir heliconias em vaso e os mais promissores são os potes 17 e 19. 

Apesar de não existirem ensaios científicos, produtores do estado Americano da 

Flórida, USA, avaliaram condições de cultivo como temperatura, tipo de substrato, 

incidência luminosa, adubação, espaçamento, pragas e até o uso de paclobutrazol 

para redução de porte. As heliconias utilizadas foram H. psittacorum, H. angusta, H. 

Andromeda, H. choconiana e H. Golden torch. Os resultados foram promissores, 

mas o autor relata a dificuldade em se colocar um novo produto no mercado. As 

helicônias envasadas concorreriam com outras tropicais como bromélias, orquídeas 

e algumas folhagens, todas com alto valor agregado. O mercado de envasadas é o 

que mais cresce no Brasil e com mercado garantido também no exterior, dada a 

facilidade de transporte, sua durabilidade e a satisfação do cliente por esse produto. 

Ainda segundo Ball (1988), esse tipo de produto seria considerado como uma 

“novidade” na floricultura. O autor relata que essa novidade teria que ser introduzida 

no mercado, educando o consumidor para como utilizar esse novo produto. Apesar 

de existir relatos técnicos de produtores, até o momento, não foram descritos 

trabalhos científicos relacionados ao desenvolvimento de técnicas para obtenção de 

heliconias em vaso. 

 

2.3 Malhas Coloridas em Cultivo Protegido 

Um novo conceito agro tecnológico em cultivo protegido foi a introdução de 

malhas coloridas, que permitem combinar a proteção física com a filtragem da 

radiação solar para promover respostas fisiológicas desejadas reguladas pela luz 

(SHAHAK et al., 2004). As malhas coloridas aumentam a proporção relativa de luz 

difusa assim como a absorção de várias bandas espectrais afetando sua qualidade. 
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Esses efeitos podem afetar as culturas assim como os organismos associados a 

elas (STAMPS, 2009).  

A utilização de coberturas protetoras tem crescido em muitas regiões do país, 

como as malhas de sombreamento que além de proteção física reduzem a 

temperatura e atenuam a radiação solar, possibilitando o cultivo de espécies 

olerícolas e ornamentais em regiões e épocas com grande disponibilidade 

energética. A atenuação da radiação pelas malhas é importante já que afeta os 

componentes do balanço energético, assim como fluxos de calor sensível e latente, 

além da condição hídrica das plantas e do processo fotossintético (PEZZOPANE et 

al., 2004). Parra e Maciel (2005) utilizaram luz artificial para inibir floração em 

Heliconia stricta ‘Dwarf Jamaican’, espécie considerada de dias curtos. 

Stamps e Chandler (2006) descreveram os efeitos de quatro cores de malhas 

(preta, cinza, azul e vermelha), com 70% de índice de sombreamento, no cultivo de 

Aspidistra elatior ‘ Variegata’, Philodendron híbrido ‘Xanadu’ e Pittosporum tobira 

‘Variegata’. A Aspidistra atingiu maior altura na malha cinza, quando comparado com 

as demais malhas. As plantas de Philodendron apresentaram menor porte sob as 

malhas vermelha e preta em relação às malhas azul e cinza, e as folhas 

desenvolveram coloração verde clara quando cultivadas em malha vermelha. Em 

Pittosporum houve aumento no comprimento do entrenó nas plantas cultivadas em 

malha vermelha, e consequentemente apresentaram maior altura em relação às 

outras plantas cultivadas nas demais malhas. As plantas de Pittosporum, cultivadas 

sob malha vermelha, apresentaram menor conteúdo de clorofila. De acordo com o 

autor, a coloração mais escura e o maior conteúdo de clorofila nas plantas das 

demais malhas em relação ao vermelho, ocorreu devido ao maior sombreamento 

que limitou a luz fotossinteticamente ativa (PAR).  

Cultivares de orquídeas Phalaenopsis produzidas sob malha azul 

apresentaram maior vigor vegetativo enquanto que as plantas cultivadas sob tela 

vermelha apresentaram precocidade na floração devido à indução de gemas florais. 

As malhas azul e vermelha, com 30% de índice de sombreamento, são vantajosas 

em relação ao sombrite convencional (black shade net), permitindo a utilização da 

malha azul para os estágios de desenvolvimento vegetativo e da malha vermelha 

para indução floral (ITO et al., 2006).   

Martins et al. (2008) avaliaram o crescimento o teor de óleo essencial de 

Ocimum gratissimum L., popularmente conhecida como alfavaca, em malhas preta, 
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azul, vermelha e em pleno sol. As plantas cultivadas sob as malhas coloridas 

apresentaram maiores áreas foliares em comparação àquelas mantidas em pleno 

sol. Os teores de óleo essencial foram significativamente alterados nas plantas 

cultivadas sob malhas coloridas, as plantas cultivadas sob malha azul apresentaram 

um aumento de 142% no teor de óleo essencial em relação às plantas que 

permaneceram em pleno. Dessa forma, os autores concluíram que o sombreamento 

com a malha azul causou alterações no metabolismo secundário em O. gratissimum 

L. O cultivo da alfavaca Ocimum gratissimum L. sob malha vermelha apresentou 

menor densidade estomática na face adaxial. O mesmo ocorreu para os tricomas 

tectores e glandulares. (MARTINS et al., 2008).  

Plantas de orquídea Laelia purpurata var. cárnea cultivadas sob malha azul 

apresentaram aumento das células da epiderme na face adaxial e do mesofilo 

quando comparadas com as plantas que se desenvolveram sob as malhas vermelha 

e preta, além disso a malha azul possibilitou um desenvolvimento mais uniforme do 

velame (SILVA JUNIOR et al., 2012). Diversos estudos mostraram grandes avanços 

nesta área, porém maiores pesquisas são necessárias para compreensão dos 

mecanismos fisiológicos responsáveis pelas respostas das plantas, assim como para 

implementação em uma gama mais vasta de culturas e condições ambientais 

(SHAHAK, 2006). 

A luz é um fator importante do ambiente e a fonte primária de energia para as 

plantas, além do processo da fotossíntese é responsável pelo controle do 

desenvolvimento do vegetal (CASTRO; KLUGE; PERES, 2005). A luz é percebida 

por fotorreceptores, que detectam diversas bandas do espectro de luz solar 

(BATSCHAUER, 1999). O sistema fotossensorial desenvolvido pelas plantas para 

detecção de luz possui três classes conhecidas de fotorreceptores, os fitocromos, 

criptocromos e fototropinas. A percepção da luz pelos fotorreceptores resulta na 

expressão de genes que permitem a planta responder fisiologicamente a mudanças 

na iluminação (GYULA; SCHÄFER; NAGY, 2003).  

Entre os diferentes pigmentos que podem promover as respostas 

fotomorfogênicas nas plantas, os mais importantes são aqueles que absorvem luz 

vermelha e azul (TAIZ; ZEIGER, 2013). Os fitocromos se interconvertem em formas 

ativas e inativas que respondem aos diferentes comprimentos de onda, esta 

conversão é utilizada pelas plantas na sincronização do seu desenvolvimento com 

as exigências luminosas do ambiente. Os sinais luminosos fornecem informações 
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fundamentais em muitos estágios do desenvolvimento vegetal como germinação de 

sementes, desenvolvimento de plântulas, desenvolvimento adequado do sistema 

fotossintético, dormência de brotos, respostas a competição, tuberização, floração, 

alocação e armazenamento de nutrientes (SMITH, 2000).  

A luz é um fator ambiental de extrema importância para as plantas devido sua 

ação direta e indireta na regulação do crescimento e desenvolvimento do vegetal, 

influenciando a anatomia foliar tanto nos primeiros estádios de desenvolvimento 

como na fase adulta já que a folha é um órgão de grande plasticidade e sua 

estrutura interna se adapta às condições de luz ambiental (SCHUERGER; BROWN; 

STRYJEWISKI, 1997). A influência exercida pela luz sobre a anatomia foliar pode 

ser avaliada de acordo com a intensidade, qualidade e quantidade de luz 

(BOARDMAN, 1977).  

 

2.4 Análise Espectral de Folhas 

Embora diversos autores tenham confirmado efeitos morfológicos e 

fisiológicos da qualidade da luz nas plantas, as respostas variam de acordo com 

cada espécie (ANTONOPOULOU et al. 2004). A utilização efetiva de filtros 

espectrais como modificadores do desenvolvimento de plantas depende do 

conhecimento de quais faixas do espectro estão envolvidas nas respostas de 

crescimento de cada planta (McMAHON; KELLY, 1995).  

Técnicas de sensoriamento remoto vêm sendo utilizadas na caracterização 

espectral da cobertura vegetal em diversos níveis de abordagens. Essas 

abordagens incluem o estudo de dossel e/ou de folhas isoladas, extraídas ou não 

(CARDOSO; PONZONI, 1996). A partir dos dados gerados em estudos de 

vegetação, é possível obter informações sobre a distribuição dos diferentes tipos de 

vegetação, estrutura do dossel, estado fenológico, condições de estresse, carência 

de nutrientes, entre outros (BENEDETTE et al., 2009).  

As diferenças na reflectância podem ser utilizadas para discriminar espécies 

vegetais e as condições em que a planta se apresenta. Características das folhas, 

do dossel e propriedades ópticas geram padrões distintos de reflectância, os quais 

são influenciados pelas condições ambientais. As mudanças espectrais nas folhas 

devido ao estresse fisiológico alteram a resposta espectral tanto no visível quanto no 

infravermelho próximo. Distúrbios metabólicos afetam a habilidade da clorofila 
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absorver luz visível e a reflectância aumenta com o aumento da situação de estresse 

(HAMID MUHAMMED; LARSOLLE, 2003). 

A folha é o principal órgão absorvedor da radiação eletromagnética da 

vegetação e a medição dessa energia absorvida, transmitida e refletida por estas, 

pode ser obtida por sensores em laboratório, campo, aéreo transportados ou orbitais 

(SANCHES et al., 2003). Na coleta de dados em laboratório, geralmente, são 

consideradas as folhas, partes ou alguns conjuntos de folhas, dos quais são 

coletados dados radiométricos com o objetivo de caracterizar espectralmente 

fenômenos ou aspectos relacionados ao processo de interação entre a radiação 

eletromagnética e a planta. O comportamento espectral da folha é consequência de 

sua composição, morfologia e estrutura interna (PONZONI, 2002).  

Segundo Knipling (2003) existem três grandes faixas do espectro 

eletromagnético que se referem à resposta espectral de uma folha típica: a região do 

visível (0,4 - 0,7 μm), em que os pigmentos absorvem a energia incidente, com 

reflectância baixa; a região do infravermelho próximo (0,7 -1,3 μm), com reflectância 

relativamente alta; e a do infravermelho médio (1,3 - 3 μm), com reflectância 

relativamente baixa (Figura 1). O ponto de inclinação máxima num espectro de 

reflectância da vegetação ocorre na fronteira entre comprimentos de onda de 

vermelho e infravermelho e é conhecido como o “red edge” (0,68 – 0,74 μm) 

(GITELSON; MERZLYAK; LICHTENTHALER, 1996). Segundo os autores, existe 

uma forte correlação entre o “red edge” e a concentração de clorofila de folhas e 

dosséis. Segundo Horler et al. (1983), o aumento da concentração de clorofila 

causará aprofundamento e aumentará a amplitude do espectro de absorção da 

clorofila, movendo o “red edge” para maiores comprimentos de onda.  
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Figura 1 - Curva de fator de reflectância típica de uma folha verde sadia 
(NOVO, 1989). Comprimento de onda (μm) e fator de reflectância (ρ) 

 
A região do visível (0,4 - 0,7 μm) é a faixa do espectro eletromagnético 

utilizada pela fotossíntese, isto explica a grande absorção de energia nestes 

comprimentos de onda, e consequentemente as baixas reflectância e transmitância. 

Esta alta absorção está concentrada na região do azul e do vermelho, a luz na 

região do verde é absorvida em menor quantidade, fazendo com que as folhas 

reflitam mais nesta região, o que dá a aparência verde (VERBYLA, 1995 apud 

COURA, 2005). De acordo com Ponzoni (2001), três mecanismos influenciam a 

quantidade de luz eletromagnética refletida pelas folhas: pigmentos da folha, 

estrutura celular e conteúdo de água. Segundo o autor, os pigmentos encontrados 

nas folhas (clorofilas, carotenóides, xantofilas) atuam como absorvedores da 

radiação eletromagnética na região do visível (radiação fotossinteticamente ativa) e 

são responsáveis por baixos valores de reflectância nesta região espectral. 

O estudo do comportamento espectral para diferenciação de ambientes 

protegidos possui poucos trabalhos desenvolvidos, mesmo em outras culturas 

devido à pesquisa ser recente nessa área.  

Hamid Muhammed e Larsolle (2003) utilizaram esta técnica para determinar a 

severidade de doença fúngica em trigo. Foram observados dois efeitos com o 

aumento da severidade da doença, houve redução do pico de reflectância no verde 

e diminuição no vermelho-próximo. De acordo com os autores, podem-se adquirir 

dados onde é possível encontrar diferenças significativas nas características 

espectrais entre plantas saudáveis e doentes, e dessa forma determinar o estágio da 

doença para tomar as medidas de controle necessárias.  
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Estudo com oliveiras Olea europea L. irrigadas e em condição de seca 

mostrou que a reflectância do dossel pode ser utilizada como uma maneira rápida e 

não invasiva de detectar estresse hídrico (MARINO et al., 2014). Lima et al. (2012) 

utilizaram a reflectância de folhas de grama-bermuda para estimar a concentração 

de nitrogênio, devido à relação entre o teor de clorofila e o nitrogênio no tecido foliar, 

assim a técnica poderia ser utilizada como uma ferramenta para auxiliar na 

recomendação da adubação nitrogenada na cultura. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Cultura 

de Tecidos de Plantas Ornamentais – LCTPO, na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”- Esalq/USP, anexo ao Departamento de Produção Vegetal em 

Piracicaba, SP, altitude 547 m, de Fevereiro a Outubro de 2014. 

O material utilizado no ensaio foi composto por duas espécies de heliconias. 

A primeira espécie utilizada é uma nova espécie de heliconia pendular do grupo 4, 

com hábito alastrante, brácteas de coloração vermelha/amarela e detalhes em 

negro, apresentando florescimento durante todo ano e porte reduzido, com 

aproximadamente 1,0 m de altura. O material estudado apresenta grande potencial 

para o mercado da floricultura e encontra-se em fase de registro no Ministério da 

Agricultura em parceria com a USP-inovação. Provisoriamente denominado de H-01 

(Figura 2A), foram utilizadas 75 mudas de rizomas obtidas pelo método convencional 

e de 75 mudas originadas a partir de propagação in vitro de Heliconia ortrotricha 

(Figura 2B), distribuídas ao acaso entre os três tratamentos de malhas, sendo 25 

plantas de cada espécie por tratamento. Cada planta foi transplantada em vaso 19 

em substrato BASE floricultura. Os vasos foram adubados com fertilizante NPK de 

formulação 20-20-20 na proporção de 4 g/L. 
 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Heliconias utilizadas no experimento. A. Heliconia H-01 (rizoma tradicional).  B. 
Heliconia ortrotricha cv. Eclipse Total (propagada in vitro) 
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Figura 3 - Mudas de helicônias utilizadas no experimento. A. Heliconia H01 (rizoma tradicional). B. 
Heliconia ortrotricha Eclipse Total (propagada in vitro) 

 

3.1 Casa de Vegetação 

A casa de vegetação de ambiente protegido, vão único de 6,4 m e 36 m de 

comprimento com diferentes malhas quanto ao tipo de luz transmitido 

(ChromatiNET®), dispostas em sequência nas cores vermelha, azul e preta 

(controle), porém com o mesmo índice de sombreamento de 30 % na parte superior 

e 50 % na lateral voltada para a nascente (Figura 3). Na lateral oposta foi mantida 

malha negra 50 % para todos os tratamentos. O túnel é disposto no sentido norte/sul 

e foi dividido em três partes iguais para receber os tratamentos das malhas. As 

malhas são instaladas a 3,5 m do solo e móveis. Para evitar interferências entre os 

tratamentos, as plantas tomadas para análise de um tratamento estarão a uma 

distância maior que 7 metros do outro tratamento ou do perímetro da casa de 

vegetação, evitando assim interferência direta da luz de um tratamento no outro 

(Figuras 4).  
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Figura 4 - Vista da área externa da casa de vegetação 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5 – Área interna da casa de vegetação 
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3.1.1 Temperatura 

Para obtenção dos dados de temperatura foram utilizados sensores Termo 

Higrômetro Incoterm®, um para cada tratamento. Foram registradas as temperaturas 

máximas e mínimas diariamente, durante todo o período do experimento, a fim de 

observar se houve diferença entre os tratamentos. Os dados foram analisados 

através de estatística descritiva, valendo-se das médias de máximas e mínimas 

temperaturas mensais. 

 

3.1.2 Irrigação 

Foi aplicada irrigação por gotejamento através da Tecnologia Irrigás® da 

Hidrosense modelo MRI, permitindo o controle automático da irrigação monitorando 

a tensão da água do solo por seis sensores distribuídos aleatoriamente em cada 

tratamento da espécie Heliconia H01 totalizando 18 sensores. Os sensores foram 

colocados na altura mediana do vaso e cobertos por substrato e os bicos de 

irrigação foram posicionados à aproximadamente 10 cm de profundidade. Através 

deste sistema avaliou-se a volume de água (ml) exigido nas diferentes cores de 

malhas. 

As plantas de H. ortrotricha Eclipse Total foram irrigadas com o mesmo 

volume de água da Helicônia H01, já que não havia dados na literatura da 

necessidade hídrica dessa cultura. As plantas de H. ortrotricha se adaptaram à 

quantidade de água irrigada e não apresentaram estresse hídrico. 

Além dos dados gerados pelo irrigas, foram feitas coletas diárias de água em 

cada um dos tratamentos, em uma das saídas escolhidas aleatoriamente.  Em cada 

saída haviam quatro bicos, assim coletou-se a água de todos para evitar possíveis 

diferenças de pressão entre os bicos. Os dados foram analisados estatisticamente 

através de análise descritiva.  

 

3.2 Características Agronômicas 

Foram realizas avaliações mensais da altura (cm) das hastes, da base do 

caule até a base da folha, e número de brotos lançados por mês, lançados ao longo 

tempo, e acumulados durante o experimento. Ao final do experimento, avaliou-se o 

número de folhas por haste.  
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Para verificar se houve diferença entre tratamento relativo à altura das hastes 

de H. H01 e H. ortrotricha foi ajustado o seguinte modelo misto (PINHEIRO; BATES, 

2000). 

 

Yijk = + i +  ij + ijk , 

i = (1,..,3), j = (1,..,25) e k = (1,..,vj (número de brotos do vaso j) ) 

Em que, 

Yijk é a altura do broto k do vaso j, referente ao tratamento i; 

é a média geral; 

i é o efeito fixo do tratamento i; 

ij é o efeito aleatório do vaso j do tratamento i , ²b); 

ijk é o erro referente ao tratamento i, vaso j e broto k,²b). 

 

Em seguida, pelo teste da razão de verossimilhança (TRV) a nível de 5% 

buscou-se identificar diferença entre os três telados. 

Para verificar se houve diferença entre tratamentos da H-01, para número de 

brotos (lançados e acumulados durante o experimento), foi ajustado o seguinte 

modelo linear generalizado (NELDER; WEDDERBURN, 1972): 

Yij ~ Poisson(ij) , componente aleatório 

ij = log(ij) , função de ligação 

ij = m + i, componente sistemático (preditor linear).  

 

A diferença entre tratamentos foi verificada pelo teste da razão de 

verossimilhança. 

O modelo utilizado para avaliar o número de brotos (lançados e acumulados 

durante o experimento) entre os tratamentos em H. ortrotricha Eclipse Total, foi o 

modelo linear generalizado (NELDER; WEDDERBURN, 1972):  

~ Quasipoisson(ij) , componente aleatório 

ij = log( ij) , função de ligação 

ij = m + i , componente sistemático (preditor linear) 

A diferença entre tratamentos foi verificada pelo teste da razão de 

verossimilhança. 
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3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura  

Amostras de folhas medindo (5x5mm) foram fixadas em solução Karnovsky 

modificada (glutaraldeído 2%, paraformaldeído 2%, cloreto de cálcio 5 mM em 

tampão cacodilato de sódio 0,05M pH 7,2) durante 48 horas. Posteriormente as 

amostras foram lavadas três vezes de 10 minutos em tampão cacodilato de sódio 

0,1M sendo em seguida desidratadas em séries crescentes de etanol em água nas 

seguintes concentrações: 35%; 50%; 60%; 70%; 80%, 90% 1 vez de 15 minutos; e 

etanol 100%, 3 vezes de 20 minutos. A secagem ao ponto crítico foi feita utilizando 

CO2 líquido (Leica EM CPD 300) e a montagem das amostras em suportes metálicos  

“stubs”, sendo metalizadas com ouro durante 180 segundos ao evaporador 

(MED 010 Balzers). As imagens foram obtidas ao microscópio eletrônico JEOL JSM 

5600 LV (Tóquio Japão) a 20 kV sendo as imagens digitalizadas.  

Foi feita a contagem dos estômatos da face abaxial de ambas as espécies por 

milímetro quadrado de cinco amostras por tratamento de cada espécie. A 

normalidade e homogeneidade da variância foram testadas através dos testes de 

Shapiro-Wilk e Barlett, respectivamente. Para testar as diferenças entre os telados 

foi realizada análise de variância (Generalized Linear Models – GLM), seguido pelo 

teste de Duncan. 

 

3.4 Análise Espectral de Folhas 

Incluímos análises mensais, no período de abril a outubro para H. H01, e de 

maio a outubro para H. ortrotricha, utilizando a terceira folha mais jovem, quanto a 

refletância nas diferentes malhas utilizando o sensor hiperespectral FieldSpec 

Spectroradiometer (ASD – Analytical Spectral Devices Inc., Boulder, CO, EUA) que 

opera no intervalo espectral de 350 a 2500 nm, com resolução espectral de 1,4 nm 

de 350 a 1050 nm e 2 nm de 1050 a 2500 nm, acoplado a uma esfera integradora da 

ASD configurada para e realização de leituras de refletância da folha (Figura 3). Foi 

realizada a avaliação da resposta espectral da folha da cultura, utilizando-se o 

FieldSpec spectroradiometer acoplado a esfera integradora (ASD – Analytical 

Spectral Devices Inc., Boulder, CO, EUA), este aparelho, cria um micro ambiente, 

com fonte de luz própria, que permite a obtenção de curvas espectrais pouco 

influenciadas pelas condições atmosféricas, com menor grau de ruídos aleatórios e 

com informações das bandas de absorção da água (comprimentos de onda 

próximos a 1400 e 1900 nm), dados estes que são perdidos em avaliações de 
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dossel (Figuras 5 e 6). Com estas análises, correlacionamos as diferentes malhas e 

quanto da luz (PAR) está sendo refletido nas folhas de heliconia.  

Foram utilizadas três imagens de cada uma das espécies para discussão dos 

resultados. Para H. H01 foram utilizadas imagens de abril, julho e outubro, e para H. 

ortrotricha os meses de junho, agosto e outubro. Para averiguar a diferença entre 

tratamentos, foi criada uma função desvio com o intuito de conhecer o comprimento 

de onda que exibe a maior diferença entre os tratamentos, dada por: 

 

F(x) = |f1(x) – f2(x)| + |f2(x) –f3(x)| + |f1(x) – f3(x)| ; x pertence [430nm, 2050nm] 

 

em que: f1 – controle; f2 – telado vermelho; f3 – telado azul. 

A função desvio é expressa pela curva amarela e mostra a banda que exibe a 

maior diferença entre tratamentos.  

 

 

 

 

Figura 6 – Coleta de dados de folhas de H. ortrotricha 
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Figura 7 – Vista superior do equipamento 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Temperatura 

As temperaturas dos telados não apresentaram diferença estatística 

significativa entre si (Tabela 1), como ilustrado pelas Figuras 8 e 9. Embora os telado 

azul e vermelho tenham apresentado maiores temperaturas que o controle.  

Leite (2006), ao analisar as temperaturas médias no interior de casas de 

vegetação azul, vermelha e preta, não encontrou diferenças estatísticas no teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com o autor, quaisquer respostas das 

plantas devem-se às mudanças no espectro transmitido através das malhas 

coloridas e não à temperatura. 

 

 
Tabela 1 - Médias das temperaturas máxima e mínima em graus Celsius  

 Temperatura máxima Temperatura mínima 

Tratamentos Média (Desvio padrão) Média (Desvio padrão) 

Controle 36,92 (4,67) 14,85 (3,88) 

Telado Azul 38,03 (4,56) 15,54 (3,89) 

Telado Vermelho 38,16 (4,77) 14,87 (3,90) 

 
 
 

 

Figura 8 – Temperatura máxima média dos tratamentos de janeiro à outubro 
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Figura 9 – Temperatura mínima média dos tratamentos de janeiro à outubro 

 
 
4.2 Irrigação 

Os dados coletados diariamente nos três tratamentos não puderam ser 

utilizados para comparar a quantidade de água consumida durante o tratamento 

(Tabelas 2, 3 e 4). A saída de água escolhida, aleatoriamente, para coleta do telado 

vermelho apresentou problema durante a irrigação, pois houve recuo da água que 

restava na mangueira, para a saída escolhida após algumas irrigações, resultando 

em um aumento de água esporádico. Este fato impossibilitou a utilização dos dados, 

pois houve aumento na quantidade de água no telado vermelho que não 

correspondia às necessidades hídricas das plantas. 

Devido à este e entre outros problemas, o aparelho Irrigás® foi calibrado 

diversas vezes em busca de uma solução. Dessa forma a coleta de dados para 

irrigação não estão em conformidade, porém existem os registros do Irrigás® 

comparando cada um dos tratamentos, sendo os picos de irrigação detectados pelo 

Irrigás® durante todo o experimento (Figuras 10) e para maiores detalhes, um 

gráfico de irrigação do mês de outubro (Figura 11).  

Segundo dados do Irrigás®, houve um total 288 picos de irrigação no telado 

controle (Ramal 1), 256 no telado azul (Ramal 2) e 228 no vermelho (Ramal 3). 

Pode-se observar através desses dados que houve maior número de irrigações nas 

plantas do tratamento controle, assim o consumo de água neste tratamento foi maior 

que nos demais e as plantas cultivadas sob o telado vermelho apresentaram menor 

consumo de todos os tratamentos. Apesar de todos os problemas enfrentados 

durante o experimento as plantas não apresentaram estresse hídrico. 
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Tabela 2 - Irrigação média em ml a cada quatro bicos de irrigação do telado azul para os 

meses de Maio a Outubro 

Telado Azul 

Mês Média Desvio Padrão Máxima Mínima 

Maio 505,4 161,8 790 300 

Junho 480,1 184,4 960 300 

Julho 322,9 123,3 580 200 

Agosto 498,7 180,9 830 240 

Setembro 611,3 203,8 870 250 

Outubro 829,7 199,6 1150 320 

 
 
 
Tabela 3 - Irrigação média em ml a cada quatro bicos de irrigação do telado vermelho para os meses 

de Maio a Outubro 

Telado Vermelho 

Mês Média Desvio Padrão Máxima Mínima 

Maio 533,1 179,7 770 330 

Junho 570,3 214,8 1150 310 

Julho 752,0 258,4 1210 270 

Agosto 506,5 178,9 850 230 

Setembro 591,3 170,1 850 280 

Outubro 816,7 226,2 1400 550 

 
 

 
Tabela 4 - Irrigação média do controle (sombrite) para os meses de Maio a Outubro 

Controle 

Mês Média Desvio Padrão Máxima Mínima 

Maio 523,8 115,9 640 310 

Junho 606,2 214,4 1230 300 

Julho 417,6 172,3 840 210 

Agosto 552,5 197,9 910 250 

Setembro 763,5 232,6 1100 290 

Outubro 1007,5 237,5 1330 540 
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Figura 10 - Picos de irrigação do Hidrograf®. Controle (Linha Vermelha); Telado Azul (Linha Amarela); 
Telado Vermelho (Linha Verde) 
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Figura 11 - Picos de irrigação do Hidrograf® para o mês de outubro. Telado Azul (Linha Amarela); Telado   
Vermelho (Linha Verde) 
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4.3 Características Agronômicas 

As malhas coloridas são projetadas, especificamente, para modificar a 

radiação incidente em termos de espectro e dispersão (ELAD et al., 2007), conforme 

a cor do telado, é possível verificar modificações nos padrões de desenvolvimento e 

mudança em várias características anatômicas, fisiológicas e bioquímicas das 

plantas (BRANT et al., 2009). 

Avaliando as médias é possível afirmar que as plantas de Heliconia H01 

cultivadas sob telado vermelho produziram menos brotos, já aquelas sob telado azul 

produziram tanto quanto o controle (sombrite®). Ao final do experimento, o azul 

apresentou o maior número de brotos (94 brotos), não diferindo estatisticamente do 

controle, e o vermelho a menor quantidade (59 brotos) (Tabela 5). As plantas dos 

telados azul e o controle apresentaram grande aumento no número de brotos entre 

os meses 4 e 6, enquanto que o telado vermelho manteve-se constante (Figura 12). 

O número de brotos acumulados durante o experimento foi menor no telado 

vermelho, enquanto que no azul e controle não houve diferença significativa (Figura 

13). A altura final diferiu no controle, que apresentou menor valor, enquanto que nos 

telados azul e vermelho apresentaram alturas maiores, porém sem diferirem entre si. 

O número de folhas final não apresentou diferença estatística (Tabela 6). 

A espécie Heliconia H01 cultivada sob telas azul e vermelha apresentaram as 

maiores alturas em relação ao controle, não diferindo entre si (Tabela 6). O aumento 

em altura das plantas cultivadas sob baixos níveis de radiação pode ser atribuído ao 

aumento da dominância apical e é considerada uma resposta morfogênica típica 

(RYLE, 1961), em resposta ao decréscimo de fotoassimilados e ao aumento no nível 

de auxina (PHILLIPS, 1975). Dessa forma, a redução no nível de radiação incidente 

induziu as plantas a investirem maior proporção dos seus recursos no crescimento 

em altura, ao invés de investir em quantidade de brotos. 

Segundo Stamps e Chandler (2006), as plantas de Philodendron 

apresentaram menor porte sob as malhas vermelha e preta em relação à malha azul, 

e as folhas desenvolveram coloração verde clara quando cultivadas em malha 

vermelha. Em Pittosporum houve aumento no comprimento do entrenó nas plantas 

cultivadas em malha vermelha, e consequentemente apresentaram maior altura em 

relação às outras plantas cultivadas nas demais malhas. 

Para a cultura de helicônia não foram encontrados trabalhos publicados sobre 

a influência de telados coloridos no desenvolvimento das plantas. No entanto, para 
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diversas espécies, existem pesquisas que mostram que sob tela vermelha, as 

plantas apresentaram maiores taxas de crescimento, em relação ao telado preto e 

azul (OREN-SHAMIR et al., 2001). O cultivo de mudas de cafeeiro sob telado 

vermelho apresentou melhor desenvolvimento em altura, área foliar e massa de 

matéria seca foliar e total em relação aos telados preto e azul (HENRIQUE et al., 

2011). 

 
Heliconia H01 

 
 
 

Tabela 5 - Número de brotos lançados ao longo do tempo e somatória final de brotos  

Tratamentos Média (Erro padrão) Soma total 

Controle 3,76 (0,44) a 88 

Telado Azul 3,52 (0,36) a 94 

Telado Vermelho 2,36 (0,34) b 59 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%.X
2
2, p < 0,05 

 
 
 
 
 

Tabela 6 - Altura e número de folhas finais  

Tratamento Altura Número de folhas 

Controle  15,628 (7,65) b 3,131 (1,22) a 

Telado Azul 19,942 (8,68) a 3,279 (1,15) a 

Telado Vermelho 19,066 (8,68) a 3,132 (1,12) a 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 10,75, p < 0,05 para 

altura e X
2
2 =1,42, p=0,49 para número de folhas. Média acompanhada do seu respectivo desvio 

padrão  
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Figura 13 – Número de brotos acumulados ao longo do tempo em H. H01 

Figura 12 – Número de brotos lançados por mês em H. H01 
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Heliconia ortrotricha Eclipse Total 

Não houve diferença estatística significativa quanto ao número de brotos 

lançados ao longo do tempo nas plantas de H. ortrotricha, porém a quantidade de 

brotos final foi maior nas plantas do telado vermelho e menor no controle (Tabela 7). 

O número de brotos lançados em cada mês, nos três tratamentos, apresentou picos 

em determinados meses, (Figura 14) e o telado vermelho apresentou maior 

quantidade de brotos lançados durante o tempo, embora não tenha havido diferença 

estatística significativa (Tabela 7). O número de brotos acumulados durante o 

experimento não apresentou diferença significativa entre os tratamentos, embora as 

plantas cultivadas sob o telado vermelho tenham mostrado maior acúmulo de brotos 

ao longo do tempo (Figura 15). Esse resultado é devido ao fato das plantas 

cultivadas sob telado vermelho apresentarem maior quantidade de brotos lançados 

no início do tratamento (Figura 14) 

As H. ortrotricha cultivadas sob telado azul apresentaram maior altura final e 

na sequência o telado vermelho e depois o controle.  Não houve diferenças 

significativas em relação ao número de folhas entre os tratamentos (Tabela 8). 

Segundo Ito et al., (2006), orquídeas Phalaenopsis cultivadas sob malha azul 

apresentaram maior vigor vegetativo quando comparadas às plantas cultivadas sob 

malha vermelha. Em Philodendron híbrido ‘Xanadu’, a malha azul apresentou maior 

porte em relação às malhas vermelha e preta (STAMPS; CHANDLER, 2006). As 

plantas de alfavaca Ocimum gratissimum L. apresentaram maior altura sob tela azul 

em relação à vermelha e preta (MARTINS et al., 2008). Porém, de acordo com Melo 

e Alvarenga (2009), outros trabalhos destacam a malha vermelha com maiores 

resultados em massa seca, área foliar e altura. 

Todas as plantas possuem habilidade de modificação de seu modelo de 

desenvolvimento em resposta ao ambiente luminoso em que se encontram 

(LARCHER, 2004), porém a natureza da resposta morfogênica pode variar de 

maneira significativa entre espécies de acordo com a capacidade de aclimatação e a 

dependência da quantidade ou qualidade da luz (LIMA et al., 2008). Sabe-se que 

pigmentos específicos, como fitocromos e criptocromos, absorvem radiação em 

comprimentos de ondas específicos, desencadeando uma série de modificações no 

desenvolvimento das plantas, assim como a inibição ou estímulo de brotações 

(DIGNART et al., 2009).  
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Tabela 7 - Número de brotos lançados ao longo do tempo e somatória final de brotos (H. ortrotricha 

Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erro padrão) Soma total 

Controle (Sombrite) 1,52 (0,43) a 38 

Telado Azul 1,84 (0,44) a 46 

Telado Vermelho 2,16 (0,34) a 54 

F2,72 = 0,5978, p = 0,5527 

 
 
 

Tabela 8 – Altura e número de folhas finais (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamento Altura Número de folhas 

Controle  28,04(0,95) c 3,42 (0,14) a 

Telado Azul 34,54(0,93) a 3,66 (0,17) a 

Telado Vermelho 31,63 (8,68) b 3,28 (0,12) a 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 16,39, p < 0,05 para 

altura e X
2
2 =3,65, p=0,16 para número de folhas. Média acompanhada do seu respectivo desvio 

padrão 
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Figura 14 – Número de brotos lançados por mês em H. ortrotricha Eclipse Total 

Figura 15 - Número de brotos acumulados ao longo do tempo em H. ortrotricha 
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4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

A espécie H. H01 cultivada sob malha vermelha apresentou diferença 

significativa na quantidade de estômatos por mm² (Figura16) em relação às telas 

azul e controle, que não apresentaram diferença estatística (Tabela 9). A espécie H. 

ortrotricha não apresentou diferença estatística significativa (Tabela 9). Esses 

resultados podem ser comparados aos observados por Rajapske e Kelly (1993), que 

obtiveram menor densidade estomática trabalhando com crisântemo, Dendranthema 

grandiflorum (Ramat.) Kitamura, cultivado sob filtros de CuSO4, que produz os 

mesmos efeitos de filtros de luz azul. 

Em orquídea Cattleya loddigesii foi observado maior densidade estomática 

em plântulas cultivadas sob malha vermelha, e aquelas submetidas à malha azul 

apresentaram a menor densidade de estômatos (ARAUJO et al., 2009). De acordo 

com os autores essas variações revelam a plasticidade anatômica de C. loddigesii 

em função do ambiente de cultivo. Porém, em orquídea Laelia purpurata var. cárnea, 

a densidade estomática das plantas cultivadas sob malha vermelha em relação 

àquelas cultivadas em malha azul, não diferiram estatisticamente (SILVA JUNIOR et 

al., 2012). 

O aumento da densidade de estômatos está geralmente relacionado com uma 

maior condutância estomática (JUSTO et al., 2005), evitando que a fotossíntese seja 

limitada sob condições adversas (LIMA JR et al., 2006). Este resultado pode indicar 

um mecanismo de adaptação a possíveis condições de estresse, que pode 

assegurar às plantas maior eficiência de trocas gasosas em horários caracterizados 

pela maior umidade relativa do ar (MEDRI; LLERAS, 1980). Assim pode-se inferir 

que as H. ortrotricha não apresentaram esse tipo de mecanismo de adaptação, 

provavelmente por serem mais resistentes ao estresse causado pela alteração da 

incidência de luz. 

 
 

Tabela 9 - Número de estômatos por mm² 

Tratamento H. H01 H. ortrotricha 

Controle 169,22 a 221,53 a 

Azul 164,61 a 186,92 a 

Vermelho 193,07 b 234,61 a 

Médias com letras iguais não diferem entre si ao nível de significância de 5%. (DUNCAN, 1955) 
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Figura 16 – Microscopia eletrônica de varredura da face abaxial A, C e E – Heliconia H01. B, D e F – 

Heliconia ortrotricha Eclipse Total. A e B- Telado vermellho. C e D- Telado Azul. E e F- 
Controle (Sombrite). Barra: 100µm 
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4.5 Análise Espectral de Folhas 

 

Heliconia H01 

Devido à especialização como estruturas fotossintetizantes, as folhas têm 

grande importância na interação do fluxo radiante com a vegetação. A estrutura da 

folha desempenha um papel de relevo na sua reflectância espectral, uma vez que 

detalhes na anatomia e fisiologia foliar têm funções variadas no processo de 

interação (VALERIANO, 2003). 

Na análise do mês de abril, a função desvio (curva amarela) apresentou 

diferença significativa na região do visível, onde as folhas das plantas do telado 

vermelho apresentaram maior reflectância e o telado azul a menor (Figura 17). 

Dessa forma, as plantas do telado azul absorveram mais radiação nesta faixa. Nesta 

região (400 – 700 nm), ocorre a absorção da energia incidente pelos pigmentos 

fotossintetizantes (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). De acordo com 

Gates et al. (1965), uma composição de diversos pigmentos fotossintéticos atuam 

neste processo, onde a clorofila é pigmento predominante e o único a atuar em torno 

de 645nm. 

Houve diferença significativa na região do “red edge”. O ponto máximo de 

declive na reflectância da vegetação é conhecido como “red edge”, e ocorre entre os 

comprimentos de onda de 680-750nm, onde a reflectância muda de muito baixa, na 

região de absorção do vermelho pela clorofila, para muito alta na região do 

infravermelho próximo devido ao espalhamento da luz incidente que ocorre na folha 

(FILELLA; PEÑUELA, 1994). Segundo Gitelson; Merzlyak; Lichtenthaler, (1996) 

existe uma forte correlação entre o “red edge” e a concentração de clorofila de folhas 

e dosséis. Segundo Horler et al. (1983), o aumento da concentração de clorofila 

causará aprofundamento e aumentará a amplitude do espectro de absorção da 

clorofila, movendo o “red edge” para maiores comprimentos de onda. Porém, para 

determinação da diferença entre os tratamentos, seria necessária uma análise 

precisa da quantidade de clorofila nos meses em que foram realizadas as análises 

de reflectância espectral das folhas. 

Na faixa do infravermelho próximo, as folhas do telado vermelho 

apresentaram maior reflectância, enquanto que as plantas dos telados azul e 

controle não diferiram entre si. De acordo com Gates et al. (1965), a reflectância de 

folhas nesta região do espetro resulta da interação da energia incidente com a 
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estrutura do mesofilo. Segundo Ponzoni; Shimabukuro; Kuplich (2012), quanto mais 

lacunosa for a estrutura interna da folha, maior será o espalhamento interno da 

radiação e assim maiores serão os valores do fator de reflectância. Os tratamentos 

não apresentaram diferença estatística na região do infravermelho médio. 

Em julho, semelhante ao mês de abril, o telado azul apresentou maior 

absorção na região do visível. A região do “red edge” apresentou diferença 

significativa, porém em menor intensidade do que no mês abril. No entanto, não 

houve diferenças significativas nas outras regiões do espectro (Figura 18). 

A curva espectral do mês de outubro mostrou maior reflectância, na região do 

visível, das folhas de plantas cultivadas sob o telado controle, os tratamentos azul e 

vermelho não apresentaram diferenças significativas entre si. Não houve diferença 

significativa entre os telados nas demais regiões do espectro (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Curva espectral de folhas de H. H01 referente ao mês de abril 
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Figura 19 – Curva espectral de folhas de H. H01 referente ao mês de outubro 

 

 

 

Figura 18 - Curva espectral de folhas de H. H01 referente ao mês julho 
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H. ortrotricha 

Na análise do mês de junho, as folhas das plantas cultivadas sob  telado azul 

apresentaram maior reflectância na região do visível em relação aos demais 

tratamentos, que absorveram mais a radiação nesta região e não apresentaram  

diferença significativa entre si. Os pigmentos encontrados nas folhas (clorofilas, 

carotenóides, xantofilas) atuam como absorvedores da radiação eletromagnética na 

região do visível (radiação fotossinteticamente ativa) e são responsáveis por baixos 

valores de reflectância nesta região espectral (PONZONI, 2011). Segundo Jensen 

(2009) a energia eletromagnética interage com os pigmentos, água e espaços 

internos das células, onde a energia refletida da superfície da folha é igual à energia 

incidente menos a energia absorvida diretamente para a fotossíntese e a quantidade 

de energia transmitida diretamente através da folha. 

A região do “red edge” apresentou diferença significativa. O vermelho e o azul 

refletiram mais na região do infravermelho próximo e do infravermelho médio (Figura 

20). De acordo com Ponzoni; Shimabukuro; Kuplich (2012), de maneira geral, quanto 

mais lacunosa for a estrutura interna foliar, maior será o espalhamento interno da 

radiação incidente e dessa forma maiores serão os valores do fator de reflectância. 

No mês de agosto houve diferença significativa na região do visível, as folhas 

das plantas cultivadas sob telado azul, absorveram mais que os demais tratamentos. 

Houve diferença significativa entre os tratamentos na região do “red edge”. Entre os 

comprimentos de onda 730 e 930 nm, na região do infravermelho próximo, o telado 

controle foi o que apresentou maior reflectância, não havendo diferença significativa 

entre os demais tratamentos no restante da curva (Figura 21).  

A análise do mês de outubro apresentou diferenças na região do visível, onde 

as folhas das plantas do telado azul apresentaram menor reflectância e os demais 

tratamentos não diferiram entre si. Nas demais regiões da curva não houve 

diferenças significativas (Figura 22). 
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Figura 20 – Curva espectral de folhas de H. ortrotricha referente ao mês de junho 

Figura 21 – Curva espectral de folhas de H. ortrotricha referente ao mês de agosto 
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4.6 Discussão Geral 

Heliconia H01 

As heliconias H. H01 cultivadas sob telado vermelho e azul apresentaram 

maiores alturas, sem diferença estatística significativa quando comparados entre si. 

O telado vermelho apresentou menor produção de brotos mensais e ao longo do 

tempo, e  maior quantidade de estômatos por mm2. O aumento na quantidade de 

estômatos está, geralmente, relacionado ao aumento da condutância estomática, 

evitando que a fotossíntese seja afetada. 

Nas análises de reflectância dos meses de julho e outubro, as folhas do 

telado vermelho apresentaram maior reflectância, o que corresponde a menor 

absorção da luz visível para fotossíntese. O que provavelmente explicaria o aumento 

na quantidade de estômatos por mm², para aumentar a condutância estomática de 

maneira a evitar a limitação da fotossíntese. 

 

 

 

Figura 22 – Curva espectral de folhas de H. ortrotricha referente ao mês de outubro 
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H. ortrotricha Eclipse Total 

As plantas de H. ortrotricha cultivadas sob tela azul mostraram maior 

desenvolvimento em altura que os demais tratamentos. A luz azul é conhecida por 

provocar encurtamento do caule e maior desenvolvimento vegetativo, fato que não 

ocorreu nas plantas de H. ortrotrica, porém há estudos que mostram que plantas 

cultivadas sob malha azul apresentaram maior altura e massa seca. Não houve 

diferenças significativas no número de brotos ao longo do tempo, porém o vermelho 

apresentou maior número de brotos totais, já que nos primeiros meses de 

experimento lançou mais brotos que os demais tratamentos. Essa espécie não 

mostrou diferença significativa na quantidade de folhas finais e na quantidade de 

estômatos por mm². 

Nos meses de junho e outubro as folhas das plantas cultivadas sob malha 

azul apresentaram menor reflectância na região do visível, devido a maior absorção 

pelos pigmentos fotossintetizantes. O que explicaria o maior desenvolvimento em 

altura, já que a fotossíntese é fundamental para um maior vigor vegetativo.   

As respostas das plantas cultivadas sob telados coloridos variam de espécie 

para espécie, e dessa forma os telados coloridos influenciaram as duas espécies de 

helicônias à diferentes respostas. 
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5 CONCLUSÕES 

Heliconia H01 

 As plantas cultivadas sob telado vermelho apresentaram menor número de 

brotos lançados ao longo do tempo, e os telados azul e controle não diferiram 

estatisticamente entre si. 

O controle apresentou menor altura, os telados azul e vermelho apresentaram 

plantas maiores com alturas, sem diferirem estatisticamente. 

As folhas das plantas mantidas sob telado vermelho apresentaram maior 

número de estômatos por mm², os demais tratamentos não diferiram entre si. 

Houve diferenças significativas na reflectância das folhas entre os 

tratamentos, principalmente na região do visível. 

 

Heliconia ortrotricha Eclipse Total 

Não houve diferença significativa na quantidade de brotos lançados ao longo 

do tempo, porém o telado vermelho apresentou maior número de brotos já que 

lançou mais brotos no início do experimento. 

As plantas do telado azul apresentaram maior altura e o controle a menor. 

Não houve diferença significativa na quantidade de estômatos por mm². 

Houve diferença significativa na reflectância das folhas na região do visível e 

no infravermelho próximo. 
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ANEXO A – Tabelas de medidas de altura das hastes de maio a outubro para H-01 e 
para H. ortrotricha. 

 
 
 
Tabela 1 - Altura das hastes para o mês de Maio (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 16,14(0,84) a 

Telado Azul 18,86(0,90) a 

Telado Vermelho 18,06(0,86) a 

Médias de letras iguais não diferem entre si. X
2
2 = 5,28, p > 0,5 

 
 

Tabela 2 - Altura das hastes para o mês de Junho (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 16,99(0,81) a 

Telado Azul 19,32(0,85) a 

Telado Vermelho 18,85(0,81) a 

  X2
2 = 3,78, p > 0,5 

 
 

Tabela 3 - Altura das hastes para o mês de Julho (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 16,42(0,66) b 

Telado Azul 20,22(0,79) a 

Telado Vermelho 19,06(0,75) ab 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 9,10, p < 0,05 

 
 

Tabela 4 - Altura das hastes para mês de Agosto (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 16,76(0,64) b 

Telado Azul 20,91(0,78) a 

Telado Vermelho 18,94(0,74) ab 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 10,31, p < 0,05 

 
 

Tabela 5 - Altura das hastes para o mês de Setembro (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 16,27(0,65) b 

Telado Azul 19,24(0,74) a 

Telado Vermelho 19,37(0,69) a 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 6,02, p < 0,05 



 65 

 
 

Tabela 06 - Altura das hastes para o mês de Outubro (H-01) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 15,63 (0,65) b 

Telado Azul 19,94 (0,76) a 

Telado Vermelho 19,07 (0,74) a 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X
2
2 = 10,75, p < 0,05 

 
 

Tabela 7 -  Altura das hastes para o mês de Maio (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erropadrão) 

Controle (Sombrite) 19,15(1,11) b 

Telado Azul 24,26(1,27) a 

Telado Vermelho 21,40(0,82) ab 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%.  X2
2 = 10,88, p < 0,05 

 
 

Tabela 8 - Altura das hastes para o mês de Junho (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 20,92(1,02) b 

Telado Azul 25,66(1,04) a 

Telado Vermelho 20,73(1,00) b 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 13,01, p < 0,05 

 
 

Tabela 9 - Altura das hastes para o mês de Julho (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erropadrão) 

Controle (Sombrite) 22,27(1,11) b 

Telado Azul 28,68(1,21) a 

Telado Vermelho 24,96(0,90) b 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 14,92, p < 0,05 

 
 

Tabela 10 – Altura das hastes para o mês de Agosto (H. ortrotricha Eclipse Total)  

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 24,02(0,96) b 

Telado Azul 28,63(1,31) a 

Telado Vermelho 27,00(0,75) a 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 10,31, p < 0,05 
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Tabela 11 - Altura das hastes para o mês de Setembro (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 25,80(0,85) 

Telado Azul 28,57(1,15) 

Telado Vermelho 28,01(0,85) 

X
2
2 = 4,44, p > 0,05 

 
 
 

Tabela 12 - Altura das hastes para o mês de Outubro (H. ortrotricha Eclipse Total) 

Tratamentos Média (Erro padrão) 

Controle (Sombrite) 28,04(0,95) c 

Telado Azul 34,54(0,93) a 

Telado Vermelho 31,63(0,88) b 

Tratamentos seguidos de letras diferentes diferem a nível de 5%. X2
2 = 16,39, p < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


