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RESUMO 

Controle de crescimento e caracterização anatômica de Begônia ‘Dragon Wing’ 

(Begonia x hybrida ‘Dragon Wing’) 

A Begônia ‘Dragon Wing’ possui expressivo potencial de mercado e destaca-se pela  

beleza de suas flores, e pelo formato e brilho das suas folhas, seu cultivo é realizado em vasos e 

deve atender os padrões de qualidade para altura de planta para ser comercializada. O controle de 

seu crescimento é feito por desponta apical e podas, porém essas práticas são consideradas 

defasadas devido a mão de obra necessária e alto preço. A aplicação de produtos reguladores de 

crescimento é uma ferramenta viável para a produção de plantas envasadas, os inibidores de 

giberelina, como o Daminozide, são muito utilizados porém demandam precaução para evitar 

fitotoxicidade e respostas inadequadas. Produtos alternativos, como o Metil Jasmonato e o Etanol, 

têm sido testados por serem considerados mais práticos e não tóxicos, mas seus efeitos 

morfológicos e anatômicos nas plantas não são muito explorados. O objetivo deste estudo foi 

verificar os efeitos da aplicação de diferentes concentrações de Daminozide (0, 2000, 4000 e 6000 

mg.L
-1

), Metil Jasmonato (0, 50, 100 e 150 µM) e Etanol (0, 2, 4 e 6%) no crescimento, 

desenvolvimento e na anatomia foliar de Begônia ‘Dragon Wing’ em vaso. Os experimentos  

foram conduzidos em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema 

fatorial 2x4, sendo duas variedades, Red e Pink, e quatro níveis de concentração de cada produto. 

Foram avaliados aspectos de crescimento e desenvolvimento das plantas e amostradas folhas da 

variedade Red para análise histológica. O daminozide reduziu significativamente apenas a altura 

da variedade Red na concentrção de 4000 mg.L
-1

. O MeJa diminui a altura e diâmetro da planta de 

forma quadrática, com o máximo de redução observado em 100 µM. O etanol  restringiu o 

crescimento linearmente em todas as variáveis estudadas, a maior dose (6%) foi fitotóxica e a dose 

intermediária (4%) comprometeu aspectos do florescimento. O uso dos inibidores de crescimento 

também provocou alterações na anatomia foliar de Begônia ‘Dragon Wing’ Red. O daminozide 

reduziu a espessura da epiderme adaxial, dimensão dos estômatos e área do cluster, enquanto que o 

etanol apenas modificou a espessura do mesofilo. O metil jasmonato aumentou a espessura da 

epiderme abaxial, reduziu o mesofilo, o tamanho e o número de estômatos, e apresentou menor 

número de cristais de oxalato de cálcio. Para o controle do crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’ 

em vaso recomenda-se a  utilização da concentração de 100 µM de MeJa  e a solução com 2% de 

etanol.  

Palavras-chave: daminozide, metil jasmonato, etanol, regulador de crescimento, floricultura. 
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ABSTRACT 

Growth control and anatomical characterization of Dragon Wing Begonia (Begonia x 

hybrida ‘Dragon Wing’) 

Dragon Wing Begonia has a significant market potential due to the beauty of its flowers, 

and the shape and brightness of its leaves, this species is employed as a potted plant, but to satisfy 

the quality standard of the potted flower market its growth control is required. Usually, growth 

inhibition occurs by apical topping and pruning, but these practices are considered outdated 

because of the necessary labor and high price. Plant growth regulators, such as Daminozide, are 

considered a helping tool in ornamental production, they inhibit the synthesis of gibberellins, but it 

is essential to verify the viability of the application of this product without causing phytotoxicity 

and adverse symptoms. Alternative components, such as Methyl Jasmonate and Ethanol, have 

been studied as they are considered more practical and non-toxic, but their morphological and 

anatomical effects on plants are unexplored. This study aimed to analyze the effects of the 

application of Daminozide (0, 2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

), Methyl Jasmonate (0, 50, 100 e 150 

µM) e Ethanol (0, 2, 4 e 6%) on the growth, development and leaf anatomy of potted Dragon 

Wing Begonia. We conducted experiments as randomized complete blocks with four replications 

in a 2x4 factorial scheme, combining two varieties, Red and Pink, and four doses of each product, 

and evaluated growth parameters on plants and histological analysis on leaves. Daminozide only 

significantly reduced the height of Red variety on 4000 mg.L
-1

 application. MeJa decreased plant 

height and diameter in a quadratic way, showing the maximum reduction in 100 µM. Ethanol 

inhibited all variables, the highest dose (6%) was phytotoxic, and the medium dose (4%) 

negatively affected the flowering. The use of plant growth regulators also modified the leaf tissue 

of Red Dragon Wing Begonia. Daminozide decreased the upper epidermis, stomata dimension, 

and cluster area, while ethanol only modified the thickness of the mesophile. MeJa increased the 

thickness of the lower epidermis, reduced the mesophile, stomata dimension, and the number of 

stomata, and showed a lower number of calcium oxalate crystals. We recommend a concentration 

of 100 µM of MeJa and a solution with 2% ethanol for potted Dragon Wing Begonia production. 

Keywords: daminozide, methyl jasmonate, ethanol, plant growth regulator, floriculture. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A atividade de produç o e comercializaç o de flores e plantas ornamentais   um 

importante setor do agroneg cio  rasileiro, abrange mais de 17 mil variedades de plantas e 

possui uma taxa de crescimento anual entre 8 e 10 % com faturamento em torno de 9,6 

 il ões de reais (IBRAFLOR, 2021). 

No primeiro semestre de 2020, esse mercado foi impactado pela pandemia da Covid-19, 

o isolamento social e o fechamento do comércio diminuíram as vendas de flores de corte, 

principal produto comercializado. Apesar disso, durante esse período, foi notável o crescimento 

do interesse em se cultivar em ambientes internos, e as plantas em vaso aumentaram as vendas 

expressivamente e se tornaram importantes ferramentas para a manutenção do bem-estar das 

pessoas (BULGARI et al., 2021; NICOLA et al., 2020; THEODOROU et al., 2021). 

No Brasil, foi registrado um aumento de 10% no faturamento do setor entre 2019 e 2020, 

incremento devido, principalmente, à maior comercialização de plantas em vaso (IBRAFLOR, 

2021; OLIVEIRA, 2021). Além disso, as vantagens de maior praticidade, alta durabilidade e 

benefícios relacionados à saúde efetivaram a importância desse grupo no setor (PAIVA et al., 

2020; REIS; REIS; NASCIMENTO, 2020). 

Dentre as plantas comercializadas em vaso, o gênero Begonia tem se destacado pela 

abundância de espécies e variedades disponíveis com grande valor ornamental. As quase 2000 

espécies apresentam de forma geral folhagem e/ou florescimento marcante, sendo os híbridos os 

que têm maior valor comercial. A Begônia ‘Dragon Wing’ (Begonia x hybrida ‘Dragon wing’) 

distingue-se pelas folhas em formato de asa e inflorescências de cores vermelha ou rosa. A 

espécie é comumente comercializada em vasos e cuias e têm grande custo-benefício relacionado 

a rusticidade e adaptação a diversos ambientes (BALL HORTICULTURAL, 2008; HVOSLEF-

EIDE; MUNSTER, 2007). 

Para comercializar essas plantas, é necessário se adequar aos altos padrões do mercado, 

sendo a altura e a arquitetura os principais critérios observados. A classificação relaciona os 

melhores níveis de qualidade com indivíduos mais compactos, para as begônias, a altura 

considerada ideal é menor que 36 cm. As plantas compactas são desejáveis por serem apreciadas 

pelos consumidores pela beleza e praticidade, ocupando espaços menores e exigindo baixa 

manutenção (BERGSTRAND, 2017; VEILING HOLAMBRA, 2020).  

Em função disso, são conduzidas visando atingir o padrão comercial de altura, sendo 

comum a realização de práticas culturais que demandam grande uso de mão de obra 

especializada e geram altos custos. Devido a isso, para obter o menor porte, os produtos 
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reguladores de crescimento têm sido considerados a opção de maior viabilidade, por serem 

altamente eficientes, proporcionando resultados satisfatórios a custos moderados (SAJJAD, 

2017). Apesar do grande potencial de uso desses produtos, o efeito da aplicação pode variar 

conforme a espécie alvo e o produto escolhido, sendo crucial para a recomendação o estudo das 

concentrações, a fim de garantir plantas dentro do padrão comercial e evitar fitotoxicidade e 

redução exagerada das plantas (RIBEIRO et al., 2019; SHI; CHEN; JIA, 2021; SHIN et al., 

2020).  

Além disso, as tendências na produção dessas plantas apontam para a diminuição do 

uso desses produtos químicos, devido ao interesse em se produzir com práticas menos danosas 

para o ambiente e saúde humana. Assim, a busca por alternativas práticas e com baixo risco de 

toxicidade se tornam importantes para o desenvolvimento sustentável do setor (DOMINGUEZ; 

MIBUS-SCHOPPE; SPARKE, 2017). 

Dentre as alternativas em estudo, o tratamento com etanol tem mostrado grande 

potencial em controlar o crescimento vegetativo de plantas, com vantagem de ser uma substância 

biodegradável, de baixo custo e fácil aplicação, não sendo tóxica nas concentrações usadas  

(MIBUS; HOFF; SEREK, 2014; MILLER; FINAN, 2006). Outras substâncias alternativas que 

têm mostrado resultados promissores fazem parte do grupo dos jasmonatos, que são 

considerados menos agressivos ao ambiente por serem extraídos de fontes vegetais (LI et al., 

2018; MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012). O estudo de ambos os produtos ainda são 

limitados, o que torna importante investigar seus efeitos nas diferentes espécies. 

1.1. Mercado de plantas ornamentais  

As plantas ornamentais têm se destacado no agronegócio mundial devido à variedade 

de materiais disponíveis e de seus usos que englobam desde decoração, jardinagem e 

paisagismo, até mesmo culinária, cosméticos e indústria farmacêutica. O dinamismo e 

crescimento constante tornam esse setor muito promissor, principalmente, em países em 

desenvolvimento em que há uma expansão do mercado (CHIURCIU et al., 2018). 

Os principais pólos de produção são a Holanda, o maior exportador de flores, seguida 

da China e EUA que também são grandes produtores, mas que focam no mercado interno.  

Por muito tempo, o setor se consolidou nesses mercados tradicionais, mas a dinâmica tem 

mudado com o crescimento da produção em países como a Índia, Brasil, Colômbia e Equador 

(BRIERCLIFFE, 2017). 
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O Brasil tem sua produção voltada para o mercado interno, apresentando grandes 

resultados econômicos e crescimento notável a cada ano. Em 2020, o setor movimentou mais 

de 9,5 bilhões de reais no país, o que correspondeu a um crescimento de 10% no ano. O 

estado de São Paulo tem destaque nesse segmento, concentrando 36% do faturamento do setor 

e 60% da área cultivada, que somam mais de 9000 ha. Isso é justificado pela concentração das 

atividades tanto de produção quanto de comércio na região que compreende os principais 

comércios atacadistas, como a Cooperativa Veiling em Holambra e o CEAGESP em São 

Paulo (IBRAFLOR, 2021). 

Grande parte da área destinada à produção de plantas ornamentais no Brasil é 

representada pelo setor de paisagismo (árvores, arbustos, palmeiras e forrações), que, 

consequentemente, também concentra a maior parte do faturamento do mercado (41,55%), 

seguido pelas plantas de corte (34,33%) e as plantas de vaso (24,12%) (SEBRAE, 2015).   

Embora as plantas de vaso ocupem uma área de produção menos significativa (18%), 

esse é o segmento que mais fatura por hectare, especialmente em sistemas de alta tecnologia. 

Comparado com as flores de corte e plantas para paisagismo, o faturamento médio por hectare 

é maior para as plantas envasadas, sendo quase duas e quinze vezes maior, respectivamente. 

Mesmo quando o uso de tecnologias não é intensivo no sistema, o ganho médio por hectare 

ainda é maior para a produção de plantas em vaso (NEVES; PINTO, 2015). 

O consumo brasileiro per capita de plantas ornamentais também tem aumentado ao 

longo dos anos, estima-se um aumento de 45,36%, de 2018 a 2020. Esse consumo, por muito 

tempo, se mostrou pontual em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia das Mulheres e 

Dia dos Namorados, mas vem mudando gradativamente devido a tendências em decoração e 

na forma de consumo (IBRAFLOR, 2021; PAIVA et al., 2020).  

Paiva et al. (2020) observaram em pesquisa realizada com consumidores de todo o 

país que quase 45% dizem consumir flores o ano todo, independente da data, além disso, o 

produto mais comprado por eles são as plantas envasadas, quase 50% dos entrevistados 

disseram preferir consumir plantas em vaso, enquanto 30% responderam que consomem mais 

flores de corte. Isso pode estar relacionado à praticidade e durabilidade que as plantas 

envasadas têm, enquanto as plantas de corte têm durabilidade limitada, as plantas envasadas, 

se bem manejadas, podem durar muitos anos. 

Outro fator que contribui são os benefícios associados às plantas em vaso, embora 

sejam mais lembradas pelo valor estético, a inserção dessas em ambientes internos está 

relacionada a benefícios psicológicos, cognitivos e fisiológicos, ligados ao aumento da 
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qualidade do ar, diminuição do estresse, mudanças positivas de humor e melhora no 

desenvolvimento cognitivo e na saúde mental (AYDOGAN; CERONE, 2021). 

Essas funções foram muito importantes durante o isolamento social ocasionado pela 

pandemia da Covid-19, tornando ainda mais expressivo o consumo dessas plantas. A crise 

impactou significativamente a economia de modo geral e proporcionou grandes perdas no 

setor, principalmente, na produção de flores de corte devido ao cancelamento de eventos e o 

fechamento dos comércios. Mas, apesar disso, o distanciamento social e o confinamento 

geraram um aumento no interesse em cultivar plantas dentro de casa, estratégias de mercado e 

o e-commerce trouxeram uma nova visão de consumo, crescendo o interesse por plantas em 

vaso que impulsionaram o setor e contribuíram expressivamente para o incremento observado 

em 2020 (BULGARI et al., 2021; NICOLA et al., 2020; THEODOROU et al., 2021; 

BECKMANN-CAVALCANTE, 2021; REIS, REIS, NACIMENTO, 2020).  

Além disso, uma nova tendência em decoração contribuiu para maior expressão do 

mercado de plantas envasadas nesse período, o estilo intitulado com a expressão inglesa 

“Ur an Jungle” se tornou muito popular entre paisagistas e designers. Com o foco de inserir 

com mais intensidade o verde dentro dos ambientes internos, integrando com a decoração o 

máximo possível de plantas, nesse estilo são utilizados vasos em todos os estratos do 

ambiente desde o chão até suspensas no teto e paredes, o que torna o consumo de plantas 

envasadas ainda mais diversificado, aumentando o potencial de diferentes formas de vasos, 

como o tipo cuia (VARGAS, 2020). 

Isso representa uma vantagem econômica em se produzir plantas em vaso, 

concordando com as tendências do consumidor em aplicar mais nesse segmento. Segundo a 

pesquisa do Sebrae (2015), o estilo de vida moderno relaciona o consumo com o melhor 

custo-benefício dos produtos ofertados, em função disso, a maior diversidade de variedades, a 

praticidade e a durabilidade são pontos favoráveis para a venda de plantas envasadas, o que 

tem contribuído para a atual relevância desse tipo de produto. 

1.2. Produção de plantas ornamentais em vaso: Begônia ‘Dragon Wing’  

Como o interesse por plantas cultivadas em vasos é crescente, os produtores buscam 

sempre introduzir no mercado novidades em espécies e variedades para atrair ainda mais a 

atenção do consumidor. Para flores e plantas em vaso têm destaque o antúrio, lírio, begônia, 

kalanchoe, violeta, orquídeas, azaleia, rosa e crisântemo (IBRAFLOR, 2021; NEVES; 

PINTO, 2015). 
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As begônias são muito populares na horticultura, há registro do seu uso em jardins 

chineses desde 1400. São conhecidas, principalmente, por espécies usadas como plantas 

envasadas e plantas para canteiros e contêineres, os híbridos são os que apresentam maior 

valor comercial, movimentando um mercado milionário nos EUA e na Europa (NEALE; 

GOODALL-COPESTAKE; KIDNER, 2006). 

O gênero Begonia é um dos maiores e mais diversos, muitas espécies continuam 

sendo descobertas e muitos híbridos vêm sendo descritos, estima-se que o gênero conta com 

mais de 2000 espécies e ainda cerca de 10000 híbridos e cultivares, com origem na África, 

América do Sul e sudeste da Ásia. As espécies são comumente chamadas de begônias e 

exibem diferentes características morfológicas em relação ao porte, folhas e ambientes que 

são adaptadas. Seu valor ornamental está relacionado justamente com a grande abundância de 

padrões de cores e formato das folhas, seus caules suculentos e flores vistosas (PHRATHEP, 

2019). 

Sua classificação é complexa, mas as plantas comerciais podem ser divididas em seis 

grupos distintos: begônias híbridas tuberosas, begônias Loraine, begônias Elatior, begônias 

Semperflorens, begônias com folhagens ornamentais, e outras begônias comerciais que não se 

encaixam nas demais categorias. A  egônia ‘Dragon Wing’ (Begonia x hybrida ‘Dragon 

Wing’) está nesse último grupo, o menor grupo comercial que englo a plantas específicas em 

alguns mercados (HVOSLEF-EIDE; MUNSTER, 2007). 

De modo geral, pode-se descrever as begônias como herbáceas com florescimento 

vistoso, de aspecto suculento, com folhas orbiculares e espessas e inflorescências com cores e 

tamanhos variados, dependendo da cultivar (LORENZI, 2015). A  egônia ‘Dragon Wing’ 

possui folhas verdes escuras brilhantes em formato de asa e inflorescência de cores vermelha 

ou rosa, é uma planta considerada rústica, tolerando seca, calor e também ambientes 

sombreados, podem chegar a 40 cm de altura e 46 cm de largura e são normalmente 

comercializadas em vasos e cuias (BALL HORTICULTURAL, 2008). 

Para plantas envasadas, Bergstrand (2017) menciona que há uma tendência no 

mercado por plantas mais compactas, cultivadas em recipientes menores, pois são 

considerados mais bonitos e práticos, além de ocuparem menores espaços. No Brasil, as 

plantas ornamentais são comercializadas segundo os critérios de qualidade da Cooperativa 

Veiling Holambra, para begônia a altura e formação da planta são os principais aspectos que 

determinam a classificação. É importante que as plantas tenham tamanho reduzido, o nível 

A1, considerado o de melhor qualidade, tem como parâmetro a altura máxima de 36 cm 

(VEILING HOLAMBRA, 2020). 
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Em função disso, na produção, é necessário manejar as plantas para manter o padrão 

comercial de altura, geralmente, realizam-se práticas culturais para promover a diminuição do 

porte, como a desponta apical (“pinc ing”) e podas sucessivas, por m essas práticas 

demandam mão de obra especializada, aumentando o custo do produtor, além de serem 

inviáveis em larga escala. Devido a isso, os produtos reguladores de crescimento têm sido 

considerados a base para a diminuição do tamanho de plantas ornamentais, por serem a opção 

de maior viabilidade, devido a eficiência e custo moderado (SAJJAD, 2017). 

1.3. Uso de reguladores de crescimento na produção de plantas ornamentais em vaso  

As plantas sintetizam naturalmente substâncias orgânicas, nomeadas de hormônios 

vegetais ou fitormônios, que auxiliam no crescimento e desenvolvimento pela regulação de 

processos internos, ou seja, promovendo ou inibindo processos fisiológicos. No cultivo de 

plantas, é comum o uso de substâncias sintéticas que atuam como os hormônios vegetais, 

inferindo no seu desenvolvimento pela inibição ou estímulo do crescimento. Esses compostos 

são conhecidos como reguladores vegetais ou  biorreguladores e visam facilitar o manejo na 

produção, podendo ser aplicados diretamente nas folhas, frutos, sementes, ou ainda, no 

substrato (CASTRO et al., 2016). 

Dentre os reguladores vegetais, as formas mais conhecidas e utilizadas pertencem 

aos grupos das auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Tais compostos 

podem atuar como retardadores, desacelerando o crescimento, pela inibição do alongamento e 

divisão celular, e também como estimulantes, induzindo o crescimento e desenvolvimento 

(SAJJAD, 2017). 

O grupo das giberelinas é responsável pelo crescimento e regulação da altura de 

plantas. Elas podem ser encontradas nas raízes, folhas jovens, sementes em fase de 

germinação e frutos. A forma mais estudada é o ácido giberélico (GA3) que tem como 

principal ação o estímulo do crescimento do caule e das folhas, regulando a altura, atuando no 

desenvolvimento dos frutos e no retardamento do envelhecimento dos tecidos vegetais. 

Inibidores de giberelina atuam como retardadores de crescimento pois inibem a formação de 

células e o alongamento do entrenó abaixo do meristema, produzindo plantas compactas, essa 

característica tem sido estudada no cultivo de plantas ornamentais envasadas, em que a 

redução da altura é desejável (SRIVASTAVA, 2002). 

Existem diversas formulações comerciais disponíveis de  inibidores de giberelina, 

tendo como principais componentes ativos o daminozide, cloridrato de chlormequat, 
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paclobutrazol, flurprimidol, ancimidol e uniconazol. Os efeitos desses produtos variam 

conforme os métodos de aplicação e a espécie alvo, sendo a concentração, o estágio de 

desenvolvimento da planta, condições ambientais de cultivo, época, forma e frequência de 

aplicação as principais variáveis que influenciam os resultados (SAJJAD, 2017). 

Com relação a espécie alvo, os produtos podem agir de forma variável em indivíduos 

geneticamente diferentes. Ribeiro et al. (2019) observaram que a aplicação de paclobutrazol 

trouxe resultados variáveis em diferentes variedades de pimenteira ornamental, sendo o uso 

do regulador eficiente para alguns genótipos e para outros não. Em rosas, o mesmo produto 

mostrou eficiência em diminuir a altura em variedades diferentes, agindo de forma igual nos 

materiais estudados (CARVALHO-ZANÃO et al., 2018). Em begônias, esse regulador 

mostrou-se eficiente em reduzir a altura, porém as plantas apresentaram internódios 

extremamente curtos em todas as doses, o que causou sobreposição de folhas e facilitou a 

infecção por Botrytis cinerea (BANKO; STEFANI, 1988). 

Além da espécie e variedade, fatores como a concentração do produto e número de 

aplicações também resultam em diferentes respostas. Em magnólia, a concentração mostrou 

maior influência na altura final das plantas, comprimento internodal e diâmetro da copa, 

seguido pelo número de aplicações, sendo a concentração de 1500 ppm de uniconazol 

aplicada cinco vezes a de melhor efeito na compactação da planta (SHI; CHEN; JIA, 2021). A 

baixa frequência de aplicação, também proporciona resultados desfavoráveis com 

daminozide, Rezazadeh, Harkess e Bi (2016) observaram em Odontonema strictum 

produzidas em vaso que duas pulverizações de daminozide não foram suficientes para 

diminuir a altura das plantas, apenas concentrações muito altas (>10000 ppm) foram capazes 

de reduzir o crescimento, o que se mostra inviável na produção.  

A aplicação dos reguladores pode ser feita por pulverização foliar, encharcamento, 

aplicação pré-plantio e por tratamento de semente, a escolha depende do produto utilizado e 

da sua mobilidade na planta. A maioria dos produtos pode ser utilizada nas folhas, caule e 

raízes, tendo apenas o daminozide restrição de aplicação no substrato, devido a facilidade com 

que sua molécula é quebrada, mas sua alta mobilidade torna eficaz seu transporte até outras 

partes da planta quando aplicado nas folhas (WHIPKER, 2020). 

O daminozide (Mono ácido succínico (2,2-dimetil-hidrazida)) é um regulador de 

crescimento de plantas ornamentais do grupo hidrazida, introduzido pela União Européia em 

1965 e atualmente com aprovação de uso nos EUA e Austrália (LEWIS et al., 2016). Seu 

modo de ação é similar aos compostos do grupo acilciclohexanodionas, bloqueando a 

giberelina nas etapas finais da biossíntese devido a competição com o co-substrato das 
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dioxigenases (ácido 2-oxoglutárico), que possui estrutura similar ao das moléculas do 

regulador. Dessa forma, a inibição da altura das plantas ocorre devido a redução dos níveis de 

GA1 e GA8 biologicamente ativos (BROWN et al., 1997; RADEMACHER, 1993, 2000).   

Em plantas ornamentais, o daminozide tem sido estudado com bastante frequência, 

apresentado resultados efetivos na diminuição da altura. Em Begonia semperflorens, a 

aplicação na concentração de 2000 mg.L
-1

 alcançou uma redução de mais de 20% do 

comprimento do caule (CASTRO et al., 2016). Em crisântemo cultivado em vaso, as 

concentrações de 2500 ou 3000 mg.L
-1

 também foram eficientes em reduzir a altura (ABROL 

et al., 2018). 

No entanto, nem sempre os resultados são favoráveis. Em Eucomis autumnalis, uma 

planta florífera semi-perene, a aplicação de daminozide não mostrou efeitos significativos na 

diminuição da altura da planta na dose 4250 mg.L
-1 

aplicada por seis vezes (SALACHNA; 

ZAWADZIŃSKA, 2017). Em Calêndula, a dose única de daminozide também não mostrou 

efeitos na redução da altura em nenhuma concentração estuda por Carver et al. (2014) (2500, 

5000, 10000 e 20000 mg.L
−1

). Da mesma forma, em Corydalis speciosa, o daminozide não 

mostrou efeito na redução da planta nas doses 85, 425, 850, e 2550 mg.L
‑1

 (SHIN et al., 

2020). 

Além da diminuição da altura, a aplicação de reguladores de crescimento pode 

ocasionar a diminuição do diâmetro da planta, da área foliar, do número de folhas, do número 

de entrenós e também da massa fresca e seca da parte aérea e radicular. Também pode estar 

relacionado à mudanças na coloração das flores, na restrição do desenvolvimento radicular e 

em alterações anatômica de folhas (BETTONI et al., 2009; CARVALHO-ZANÃO et al., 

2017; KARIMI et al., 2019; ROEPKE et al., 2013; ZHANG et al., 2020). 

De acordo com os resultados de Kofidis et al. (2008), a aplicação foliar de 

daminozide foi responsável por alterações anatômicas na folha, causando espessamento de 

17-37% dos tecidos, principalmente do paliçádico. Em rosas, o mesmo espessamento dos 

tecidos foi observado por Carvalho-Zanão et al. (2017), tendo um crescimento linear com o 

aumento das doses do produto, com principal alteração no mesofilo.  

Apesar do grande potencial do uso de retardadores de crescimento em plantas 

ornamentais, alguns resultados demonstraram que as espécies e os produtos devem ser 

cuidadosamente estudados, para se alcançar os padrões comerciais sem a ocorrência de 

problemas de fitotoxicidade e redução exagerada das plantas (BANKO; STEFANI, 1988; 

PINTO et al., 2005; TINOCO et al., 2011). 



18 

1.4. Alternativas para o controle de crescimento de plantas em vaso  

As mudanças nos padrões de consumo de plantas ornamentais e o crescente 

desenvolvimento desse setor, sugerem inovações na produção visando facilitar o cultivo para 

os produtores e modernizar os processos. Nesse âmbito, a busca científica por tecnologias e 

técnicas se mostra promissora como forma de adequar a produção às exigências de qualidade 

do mercado e dos consumidores (SEBRAE, 2015). 

A produção de plantas ornamentais, por muito tempo, foi foco de críticas devido ao 

grande uso de água, de produtos químicos e das condições de trabalho, tornando a 

sustentabilidade ambiental um dos principais objetivos para desenvolver no setor em função 

da exigência dos consumidores quanto ao uso de práticas mais limpas. Nos principais países 

produtores, a redução no uso de reguladores de crescimento tem sido uma das mais 

importantes ferramentas para mitigar os efeitos ambientais e na saúde humana provocados por 

essa cadeia. Devido a isso, os dois reguladores mais comumente usados (paclobutrazol e 

daminozide) tiveram o uso limitado em muitos países europeus, em decorrência do potencial 

toxicológico e efeito residual no solo e na água (DOMINGUEZ; MIBUS-SCHOPPE; 

SPARKE, 2017; LEWIS et al., 2016; LÜTKEN; CLARKE; MÜLLER, 2012). 

Uma linha de pesquisa em recente demanda busca utilizar tratamentos não tóxicos 

para o ambiente e para os produtores rurais, tais tratamentos envolvem alta especialização e 

uso de tecnologias caras, como engenharia genética de plantas, controle climático 

computadorizado, telas de sombreamento e sistemas de iluminação mais sofisticados, que 

muitas vezes, precisam ser utilizados em conjunto com os reguladores de crescimento para 

garantir a qualidade exigida (BERGSTRAND, 2017). Esses processos também demandam 

alto gasto de energia, inviabilizando o aspecto da sustentabilidade ambiental (DOMINGUEZ; 

MIBUS-SCHOPPE; SPARKE, 2017). 

Tratamentos alternativos têm chamado a atenção de pesquisadores como forma de 

reduzir o tamanho das plantas envasadas com praticidade e com baixo risco de toxicidade. 

Dentre as alternativas em estudo, o tratamento com etanol tem mostrado um grande potencial 

em controlar o crescimento vegetativo de plantas. Miller e Finan (2006) estudaram a 

aplicação de diferentes concentrações de etanol (1, 5, 10 e 25%) na zona radicular de 

Narcissus papyraceus 'Ziva' por irrigação, e constataram que o tratamento foi efetivo no 

controle da altura, reduzindo o crescimento de folhas e caules logo após a introdução na zona 

radicular. As plantas que cresceram nos tratamentos com concentração de 1 e 5% não tiveram 

alterações visuais, não tendo também alterado a época de florescimento, tamanho e 
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longevidade das flores, mostrando que o etanol diluído na zona radicular pode ser útil na 

redução do crescimento da espécie estudada. Resultados similares foram obtidos por Mibus, 

Hoff e Serek (2014) em Kalanchoe, no qual verificaram que a aplicação no substrato com 

concentrações moderadas de etanol (inferiores a 4%) obtiveram diferenças significativas nos 

comprimentos dos internódios e nas inflorescências, tendo as plantas tratadas com solução de 

1% qualidade próxima as plantas comerciais. Porém, a frequência de aplicação utilizada 

normalmente é alta, variando conforme o ciclo da cultura, para Kalanchoe a aplicação por 16 

semanas foi necessária para reduzir o tamanho das plantas. 

Apesar disso, os estudos com a pulverização de soluções de etanol não obtiveram 

resultados satisfatórios. No mesmo estudo de Mibus, Hoff e Serek (2014) em Kalanchoe, a 

aplicação na parte aérea gerou pouca resposta com concentrações moderadas de etanol (até 

8%) e em concentrações mais altas as folhas foram severamente danificadas, mostrando que o 

etanol foi mais eficiente na redução do crescimento quando aplicado no sistema radicular.  

No estudo com Narcissus, mesmo a aplicação em substrato gerou fitotoxidade. As 

soluções acima de 10% foram consideradas tóxicas para as plantas, causando nanismo e 

necrose radicular, tendo efeitos visíveis entre 2-6 dias de tratamento, além disso, as altas 

concentrações geraram flores menores e causaram a senescência prematura dessas (MILLER; 

FINAN, 2006). Em tomate, a aplicação de 5% de etanol e metanol via sistema radicular 

também suprimiu o crescimento da planta, as concentrações maiores que 10% inibiu 

completamente o crescimento (ROWE et al., 1994).  

O etanol pode ser encontrado endogenamente na planta em diferentes concentrações 

dependendo da espécie, órgão e ambiente em que está. Normalmente, sob estresse é possível 

observar um aumento da concentração nas plantas. Quando aplicado exogenamente, ocasiona 

diversos efeitos metabólicos, já que pode ser mobilizado pelos tecidos, metabolizado e 

transformado em outros compostos. Em contato com a membrana é capaz de aumentar a 

permeabilidade e desnaturar as proteínas, devido a mudanças provocadas no sistema lipídico 

(JANECZKO, 2011).  

Em geral, o uso do etanol como tratamento alternativo na compactação de plantas 

ornamentais envasadas tem diversas vantagens relacionadas ao fato dessa substância ser uma 

molécula biodegradável, de baixo custo, fácil e segura de aplicar e não tóxica nas 

concentrações necessárias (MIBUS; HOFF; SEREK, 2014).  

Outras substâncias alternativas que têm mostrado grande potencial no controle do 

crescimento de plantas fazem parte dos jasmonatos, considerados menos agressivos ao 
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ambiente por serem extraídos de fontes vegetais, como das flores de Jasminum grandiflorum 

(CECATTO JÚNIOR et al., 2019).  

Os jamonatos são hormônios vegetais do grupo oxilipinas originado do ácido 

linolênico, que pode ser liberado de células de tecidos que sofreram injúrias. Suas principais 

formas na planta são o ácido jasmônico (AJ) e seu éster metil jasmonato (MeJa) que tem 

inúmeras funções ligadas a germinação de sementes, senescência, maturação de frutos, 

comunicação intercelular e entre plantas, germinação do pólen e crescimento de plântulas, 

mas são estudados, principalmente, pelo seu envolvimento na defesa da planta contra danos a 

estresse, pragas e patógenos (LI et al., 2018). 

Muitas pesquisas demonstraram que plantas com altos níveis de jasmonatos 

aumentaram sua capacidade de defesa, mas em muitos casos, o aumento do hormônio resultou 

em supressão do crescimento. Bonaventure et al. (2007) observaram em mutantes de 

Arabidopsis que apresentaram acúmulo de AJ um aumento da resistência ao fungo Botrytis 

cinerea, porém as plantas apresentaram crescimento reduzido. A explicação para isso, foi 

demonstrada por Heinrich et al. (2013), em plantas geneticamente modificadas de Nicotiana 

attenuata, que possuíam alto acúmulo de AJ devido a supressão da expressão de algumas 

proteínas. Nessas plantas, a inibição do alongamento do caule foi ocasionada pelo 

antagonismo do AJ à biossíntese de ácido giberélico, mostrando a interação entre os dois 

hormônios.  

Em aplicações exógenas de jasmonatos alguns estudos também mostram resultados 

similares, como Sorial, El-Gamal, Gendy (2010), que observaram a aplicação foliar de AJ em 

Ocimum basilicum resultou em plantas com altura e área foliar significativamente menores do 

que o controle, além da aplicação em altas concentrações também resultar em um aumento no 

número de inflorescências. Em plântulas de Pinus ssp. tratadas com MeJa diversos autores 

encontraram resultados similares, embora o ativo fosse capaz de aumentar a defesa da planta 

contra danos de patógenos, havia uma supressão do crescimento, resultando em plantas com 

altura menor (GOULD et al., 2009; MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012; SAMPEDRO; 

MOREIRA; ZAS, 2011). 

Li et al. (2018) também chegaram a resultados parecidos com a aplicação de MeJa, 

observando uma redução no crescimento de girassol, soja e tomate, diminuindo a altura da 

planta, comprimento das raízes e biomassa. Mas os resultados foram variáveis conforme a 

concentração do hormônio, sendo as altas concentrações (>1mM) as que mostraram maior 

supressão do crescimento.  
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Em geral, observa-se que o uso de MeJa leva a inibição do crescimento de plantas, 

sendo a concentração da solução a principal característica que influencia nos resultados. É 

comum que o aumento da dose proporcione efeitos progressivos na morfologia da planta e 

que doses muito altas (>10 mM) se tornem fitotóxicas, levando a morte (LI et al., 2018; 

MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012). O efeito residual resultante da aplicação exógena de 

jasmonatos varia nos estudos de acordo com a espécie e variável considerada, mas podem 

aparecer horas após a aplicação e durar dias. Em plântulas é comum utilizar uma única 

aplicação, porém em plantas já em desenvolvimento a aplicação alternada é mais usual 

(MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012; SORIAL; EL-GAMAL; GENDY, 2010). 

Apesar de muito estudados, ainda são poucos os trabalhos que objetivam os efeitos 

do uso exógeno de jasmonatos no crescimento e não se tem conhecimento de autores que 

objetivaram a inibição do crescimento da planta, sendo esse aspecto, na maioria das vezes, 

considerado negativo. 

1.5. Objetivos 

Avaliar os efeitos da aplicação de diferentes concentrações de Daminozide, Metil 

Jasmonato e Etanol no desenvolvimento de duas variedades de Begônia ‘Dragon Wing’, Red 

e Pink. 

1.5.1. Objetivos Específicos 

- Avaliar se os produtos foram eficientes em diminuir a altura da planta para atingir o 

padrão de qualidade comercial, bem como verificar a ocorrência de fitotoxicidade. 

- Comparar os efeitos entre as variedades de Begônia ‘Dragon Wing’ Red e Pink 

para identificar possíveis variações nas respostas. 

- Caracterizar os efeitos da aplicação dos produtos na anatomia foliar de Begônia 

‘Dragon Wing’ Red e Pink. 

 

Referências 

ABROL, A.; DHIMAN, S.; SHARMA, P.; SHARMA, M.  Effect of growth regulators on 

potted chrysanthemum under different photoperiodic conditions. Journal of Hill 

Agriculture, v. 9, n. 2, p. 165-170, 2018. 



22 

AYDOGAN, A.; CERONE, R. Review of the effects of plants on indoor environments. 

Indoor and Built Environment, v. 30, n. 4, p. 442–460, 2021.  

BALL HORTICULTURAL. Dragon Wing Begonias. Ball Horticultural Company, 2008 

Disponível em: <http://www.dragonwingbegonia.com/faq.htm>. Acesso em: 7 maio 2021.  

BANKO, T. J.; STEFANI, M. A. Growth response of selected container-grown bedding 

plants to Paclobutrazol, Uniconizole, and Daminozide. Journal of Environmental 

Horticulture, v. 6, n. 4, p. 124–129, 1988.  

BECKMANN-CAVALCANTE, M.Z. Floriculture and Covid-19. Ornamental Horticulture, v. 

27, n. 1, p. 6–7, 2021.  

BERGSTRAND, K. J. I. Methods for growth regulation of greenhouse produced ornamental 

pot- and bedding plants - A current review. Folia Horticulturae, v. 29, n. 1, p. 63–74, 

2017.  

BETTONI, M.M.; GUMPL, E. K.; CUQUEL, F. L.; MÓGOR, A.F. Resposta de calâncoe a 

reguladores de crescimento. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, v. 15, n. 2, p. 

153–157, 2009.  

BONACIN, G.A.; RODRIGUES, T.J.D; MATTIUZ, C.F.M. Aplicação de retardadores de 

crescimento em híbridos de girassol ornamental. Revista Brasileira de Horticultura 

Ornamental, v. 12, n. 1, p. 37–42, 2006.  

BONAVENTURE, G.; GFELLER, A.; PROEBSTING, W.M.; HORTENSTEINER, S.; 

CHETELAT, A.; MARTINOIA, E.; FARMER, E.E. A gain-of-function allele of TPC1 

activates oxylipin biogenesis after leaf wounding in Arabidopsis. The Plant Journal, v. 49, 

p. 889–898, 2007. 

BRIERCLIFFE, T. Growing the global market for ornamentals. Acta Horticulturae, v. 1165, 

n. 1165, p. 1–8, 30 jun. 2017.  

BROWN, R.G.S.; KAWAIDE, H.; YANG, Y.Y.; RADEMACHER, W.; KAMIYA, Y. 

Daminozide and prohexadione have similar modes of action as inhibitors of the late stages 

of gibberellin metabolism. Physiologia Plantarum, v. 101, n. 2, p. 309–313, 1997.  

BULGARI, R.; PETRINI, A.; COCETTA, G.; NICOLETTO, C.; ERTANI, A.; SAMBO, P.; 

FERRANTE, A.; NICOLA, S. The impact of COVID-19 on horticulture: critical issues 

and opportunities derived from an unexpected occurrence. Horticulturae, v. 7, n. 124, 

2021.  

CARVALHO-ZANÃO, M.P.; GROSSI, J.A.S.; ZANÃO JÚNIOR, L.A.; VENTRELLA, 

M.C.; PEREIRA, N. Production and leaf plasticity of rose plants sprayed with 



23 
 

paclobutrazol and daminozide. Semina: Ciencias Agrarias, v. 38, n. 6, p. 3481–3490, 

2017.  

CARVALHO-ZANÃO, M.P.; ZANÃO JÚNIOR, L.A.; GROSSI, J.A.S; PEREIRA, N. Potted 

rose cultivars with paclobutrazol drench applications. Ciencia Rural, v. 48, n. 8, 2018. 

CARVER, S.T.; ARNOLD, M.A.; BYRNE, D.H.; ARMITAGE, A.R.; LINEBERGER, R. D.; 

KING, A.R. Growth and flowering responses of Sea Marigold to Daminozide, 

Paclobutrazol, or Uniconazole applied as drenches or sprays. Journal of Plant Growth 

Regulation, v. 33, n. 3, p. 626–631, 2014.  

CASTRO, P.R.C.; ARAÚJO, D.K.; ANGELINI, B.G.; MENDES, A.C.C.M.. Biorreguladores 

na agricultura. Piracicaba: ESALQ, 2016.  

CECATTO JÚNIOR, R.; SUSS, D.; BARTZEN, B.T.; BAZEI, G.L.; GUIMARÃES, V.F.; 

BULEGON, L.G. Jasmonatos nas plantas e utilização na agricultura. In: OLIVEIRA 

JÚNIOR, J.M.B. Análise crítica das ciências biológicas e da natureza, Ponta Grossa, PR: 

Atena Editora, cap. 32, p. 320 – 334, 2019. 

CHIURCIU, I.A.; ZAHARIA, I.; SOARE, E.; DOBRE, C.; MORNA, A.A. Research on the 

european flower market and main symbolic values of the most traded species. Scientific 

Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 

Development, v. 18, n. 2, p. 107–118, 2018.  

DOMINGUEZ, G. B.; MIBUS-SCHOPPE, H.; SPARKE, K. Evaluation of existing research 

concerning sustainability in the value chain of ornamental plants. European Journal of 

Sustainable Development, v. 6, n. 3, 1 set. 2017.  

GOULD, N. REGLINSKI, T. NORTHCOTT, G.L., SPIERS, M., TAYLOR, J.T. The 

physiological and biochemical responses in Pinus radiata seedlings associated with 

methyl jasmonate-induced resistance to Diplodia pinea. Physiological and Molecular 

Plant Pathology, v. 74, n. 2, p. 121–128, 2009. 

HEINRICH, M.; HETTENHAUSEN, C.; LANGE, T.; W€UNSCHE, H.; FANG, J.; 

BALDWIN, I.T.; WU, J. High levels of jasmonic acid antagonize the biosynthesis of 

gibberellins and inhibit the growth of Nicotiana attenuata stems. Plant Journal, v. 73, n. 4, 

p. 591–606, 2013. 

HVOSLEF-EIDE, A.K.; MUNSTER, C. Begonia. In: ANDERSON, N.O. (eds) Flower 

Breeding and Genetics. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. p. 241–275.  

IBRAFLOR. O mercado de flores no Brasil. Disponível em: < 

https://www.ibraflor.com.br/numeros-setor >. Acesso em: 28 jun 2021. 



24 

JANECZKO, A. The significance of ethanol as a hormone solvent in experiments on the 

physiological activity of brassinosteroids. In: HAYAT, S.; AHMAD, A. (Eds.) 

Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. p. 

361–374.  

KARIMI, M.; AHMADI, A.; HASHEMI, J.; ABBASI, A.; TAVARINI, S.; POMPEIANO, 

A.; GUGLIELMINETTI, L.; ANGELINI, L. G. Plant growth retardants (PGRs) affect 

growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought 

stress. South African Journal of Botany, v. 121, p. 394–401, 2019. 

KOFIDIS, G.; GIANNAKOULA, A. Growth, anatomy and chlorophyll fluorescence of 

coriander plants with prohexadione-calcium and daminozide. Acta Biologica 

Cracoviensia, v. 50, n. 2, p. 55–62, 2008.  

LEWIS, K.A.; TZILIVAKIS, J.; WARNER, D.J.; GREEN, A. An international database for 

pesticide risk assessments and management. Human and Ecological Risk Assessment, v. 

22, n. 4, p. 1050–1064, 2016. 

LI, C.; WANG, P.; MENZIES, N.W.; LOMBI, E.; KOPITTKE, P.M. Effects of methyl 

jasmonate on plant growth and leaf properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 

v. 181, n. 3, p. 409–418, 2018. 

LORENZI, H. Plantas para jardim no Brasil. 2 ed. Nova Odessa, SP: Plantarum, 2015.  

LÜTKEN, H.; CLARKE, J.L.; MÜLLER, R. Genetic engineering and sustainable production 

of ornamentals: Current status and future directions. Plant Cell Reports, v. 31, n. 7, p. 

1141–1157, 2012. 

MIBUS, H.; HOFF, K.; SEREK, M. Ethanol treatment induces compact growth in Kalanchoë. 

Scientia Horticulturae, v. 168, p. 234–239, 2014.  

MILLER, W. B.; FINAN, E. Root-zone alcohol is an effective growth retardant for 

paperwhite narcissus. HortTechnology, v. 16, n. 2, p. 294–296, 2006.  

MOREIRA, X.; ZAS, R.; SAMPEDRO, L. Methyl Jasmonate as chemical elicitor of induced 

responses and anti-herbivory resistance in young conifer trees. In: MÉRILLON, J.M.; 

RAMAWAT, K.G. (Eds.). Plant Defence: Biological Control. Springer: Dordrecht, 2012. 

p. 345–362. 

NEALE, S.; GOODALL-COPESTAKE, W.; KIDNER, C. A. The evolution of diversity in 

Begonia. Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology, v. 4, p. 605–611, 2006.  

NEVES, M. F.; PINTO, M. J. A. Mapeamento e Quantificação da Cadeia de Flores e Plantas 

Ornamentais do Brasil. São Paulo: OCESP, 2015. 122p. 



25 
 

NEVES, M.B.; ANDRÉO, Y.S.; WATANABE, A.A.; FAZIO, J.L.S.; BOARO, C.S.F. Use of 

daminozide in the prodution of potted ornamental sunflower plants. Revista Eletrônica de 

Agronomia, Garça, v.16, n.2, p.31-37, 2009. 

NICOLA, S.; FERRANTE, A.; COCETTA, G.; BULGARI, R.; NICOLETTO, C.; SAMBO, 

P.; ERTANI, A. Food supply and urban gardening in the time of Covid-19. Bull. UASVM 

Hortic., v. 77, p. 141-144, 2020. 

OLIVEIRA, C. Em meio à pandemia de coronavírus, setor de floricultura cresceu 10% em 

2020. O Tempo, Belo Horizonte, 19 maio 2021. Disponível em: < 

https://www.otempo.com.br/economia/em-meio-a-pandemia-de-coronavirus-setor-de-

floricultura-cresceu-10-em-2020-1.2473918>. Acesso em 09 dez. 2021. 

PAIVA, P.D.O.; REIS, M.V.; SANT’ANA, G.S.; BONIFÁCIO, F.L.; GUIMARÃES, P.H. 

Sales Flower and ornamental plant consumers profile and behavior. Ornamental 

Horticulture, v. 26, n. 3, p. 333–345, 2020.  

PHRATHEP, O.-P. Biodiversity and physiology of Begonia iridoplasts. 2019. 204 p. Thesis 

(Degree of Philosophy in the Faculty of Life Sciences) - University of Bristol, UK, 2019. 

PINTO, A.C.R.; RODRIGUES, T.J.D.; LEITE, I.C.; BARBOSA, J.C. Growth retardants on 

development and ornamental quality of potted “Lilliput” Zinnia elegans Jacq. Scientia 

Agricola, v. 62, n. 4, p. 337–345, 2005.  

RADEMACHER, W. On the mode of action of acylcylcohexanediones - a new type of plant 

growth retardant with possible relationships to daminozide. Acta Horticulturae, n. 329, p. 

31–34, 1993.  

________. Growth retardants: Effects on Gibberellin Biosynthesis and Other Metabolic 

Pathways. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. v. 51, p. 

501–532, 2000. 

REIS, S. N.; REIS, M. V. DOS; NASCIMENTO, A. M. P. DO. Pandemic, social isolation 

and the importance of people-plant interaction. Ornamental Horticulture, v. 26, n. 3, p. 

399–412, 2020.  

REZAZADEH, A.; HARKESS, R.L.; BI, G. Effect of plant growth regulators on growth 

and flowering of potted red firespike. HortTechnology, v.26, n.1, p. 6-11, 2016. 

RIBEIRO, W.S.; CARNEIRO, C. S.; FRANÇA, C.F.M.; PINTO, C.M.F,; LIMA, P.C.C.; 

FINGER, F.L.; DA COSTA, F.B. Paclobutrazol application in potted ornamental pepper. 

Horticultura Brasileira, v. 37, n. 4, p. 464–468, 2019.  



26 

ROEPKE, J.; JEAN, T.; PERKEL, K.J.; BLOM, T.; BOZZO, G.G. Daminozide alters 

anthocyanin metabolism in ray florets of Bronze Chrysanthemum (Chrysanthemum 

morifolium Ramat.). Journal of Plant Growth Regulation, v. 32, n. 3, p. 453–460, 2013.  

ROWE, R. N.; FARR, D. J.; RICHARDS, B. A. J. Effects of foliar and root applications of 

methanol or ethanol on the growth of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill). New 

Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, v. 22, p. 335–337, 1994.  

SAJJAD, Y. Application of plant growth regulators in ornamental plants: a review. Pakistan 

Journal of Agricultural Sciences, v. 54, n. 02, p. 327–333, 2017.  

SALACHNA, P.; ZAWADZIŃSKA, A. Effect of daminozide and flurprimidol on growt , 

flowering and bulb yield of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. Folia Horticulturae, v. 29, n. 

1, p. 33–38, 27 jun. 2017.  

SAMPEDRO, L.; MOREIRA, X.; ZAS, R. Resistance and response of Pinus pinaster 

seedlings to Hylobius abietis after induction with methyl jasmonate. Plant Ecology, v.212, 

n.3, p.397–401, 2011. 

SEBRAE. Flores e Plantas Ornamentais do Brasil: Série de estudos mercadológicos. Brasília: 

Sebrae, 2015.  

SHI, X.; CHEN, S.; JIA, Z. The dwarfing effects of different plant growth retardants on 

Magnolia wufengensis L.Y. Ma et L. R. Wang. Forests, v. 12, n. 1, p. 1–17, 1 jan. 2021.  

SHIN, U. S.; LEE, J. S.; SONG, S. J.; SUH, G. U.; KIM, S. Y.; JEONG, M. J. The effects of 

plant growth regulators on the growth and flowering of potted Corydalis speciosa native 

to Korea. Acta Horticulturae, v. 1291, p. 139–144, 2020.  

SORIAL, M.E.; EL-GAMAL, S.M.; GENDY, A.A. Response of sweet basil to jasmonic acid 

application in relation to different water supplies. Bioscience Research, v. 7, n. 1, p. 39-47, 

2010. 

SRIVASTAVA, L. M. Plant Growth and Development: Hormones and Environment. San 

Diego, California: Academic Press, 2002.  

THEODOROU, A.; PANNO, A.; CARRUS, G.; CARBONE, G.A.; MASSULLO, C.; 

IMPERATORI, C. Stay home, stay safe, stay green: The role of gardening activities on 

mental health during the Covid-19 home confinement. Urban Forestry & Urban Greening, 

v. 61, 2021. 

TINOCO, S.A.; GROSSI, J.A.S; AZEVEDO, A.A.; BARBOSA, J.G.; SANTOS, N.T. 

Produção e qualidade de plantas de gerânio zonal (Pelargonium x hortorum L. H. Bailey) 

em resposta à aplicação de clormequat, daminozide e paclobutrazol via foliar. Revista 

Brasileira de Horticultura Ornamental, v. 17, n. 2, p. 149–158, 2011.  



27 
 

VARGAS, B. Lares mais verdes: interesse por jardinagem e cultivo de hortas cresce na 

pandemia. GZH, Porto Alegre, 15 maio 2020. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/fique-bem/noticia/2020/05/lares-mais-verdes-interesse-

por-jardinagem-e-cultivo-de-hortas-cresce-na-pandemia-

cka8hwjjm00e2015nkb2a6ehx.html>. Acesso em: 01 dez 2021.  

VEILING HOLAMBRA. Padrão Begônia de Vaso. Disponível em: 

<http://www.veiling.com.br/padrao-qualidade>. Acesso em: 28 jun 2021. 

WHIPKER, B. Plant growth regulators for annuals a guide to growing high-quality annuals. 

Grower Talks, Chicago, p. 68, 2020. Disponível em: <www.growertalks.com>. Acesso 

em: 28 maio 2021. 

ZHANG, M.; YANG, J.; PAN, H.; PEARSON, B.J. Dwarfing effects of chlormequat chloride 

and uniconazole on potted baby primrose. HortTechnology, v. 30, n. 5, p. 536–543, 2020. 

 



28 

2. CONTROLE DE CRESCIMENTO DE BEGÔNIA ‘DRAGON WING’ 

Resumo 

As plantas ornamentais comercializadas em vaso seguem padrões rígidos de qualidade, 

sendo a altura final dos produtos um dos principais aspectos considerados. A  egônia ‘Dragon 

Wing’   um  í rido com grande potencial de mercado, com marcantes características ornamentais 

e rusticidade para variados ambientes, porém seu crescimento vigoroso requer práticas para 

controlar o porte. A aplicação de reguladores de crescimento é uma ferramenta viável para garantir 

a qualidade das plantas, mas estudos visando identificar os efeitos das concentrações são 

necessários para evitar fitotoxicidade e resultados inadequados. O objetivo deste estudo foi avaliar 

os efeitos das concentrações de Daminozide, Metil Jasmonato e Etanol no desenvolvimento de 

Begônia ‘Dragon Wing’. Os experimentos foram conduzidos em delineamento de blocos ao acaso, 

com quatro repetições, em esquema fatorial 2x4, sendo duas variedades, Red e Pink, e quatro 

níveis de concentração de cada produto, Daminozide (0, 2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

) pulverizado 

por seis semanas seguidas, Metil Jasmonato (0, 50, 100 e 150 µM)  pulverizado por quatro 

semanas alternadas e Etanol (0, 2, 4 e 6%) aplicado no substrato por oito semanas seguidas. O 

daminozide reduziu significativamente apenas a altura da variedade Red na concentração de 4000 

mg.L
-1

. O MeJa diminui a altura e diâmetro da planta de forma quadrática, com o máximo de 

redução observado em 100 µM. O etanol  restringiu o crescimento linearmente em todas as 

variáveis estudadas, a maior dose foi fitotóxica e a dose intermediária comprometeu aspectos do 

florescimento. Para o controle do crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’ em vaso recomenda-se a  

utilização da concentração de 100 µM de MeJa  e a solução com 2% de etanol. 

Palavras-chave: daminozide, metil jasmonato, etanol, regulador de crescimento, floricultura. 

 

Abstract 

Potted ornamental plants follow strict quality standards, with the final height of the 

products being one of the main aspects considered. Dragon Wing Begonia is a hybrid with 

significant market potential, for its singular ornamental characteristics and rusticity for various 

environments, but its vigorous growth requires practices to control the size. Plant growth 

regulators are considered a helping tool in ornamental production to adequate height composition, 

but it is essential to verify the viability of the application of this product without causing 

phytotoxicity and adverse symptoms. This study aimed to analyze the effects of the application of 

Daminozide, Methyl Jasmonate, and Ethanol on the growth and development of potted Dragon 

Wing Begonia. We conducted experiments as randomized complete blocks with four replications 

in a 2x4 factorial scheme, combining two varieties, Red and Pink, and four doses of each product, 

Daminozide (0, 2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

) sprayed for six consecutive weeks, Methyl Jasmonate 

(0, 50, 100 and 150 µM) sprayed for four alternate weeks and Ethanol (0, 2, 4 and 6%) applied to 

the substrate for eight consecutive weeks. Daminozide only significantly reduced the height of Red 

variety on 4000 mg.L
-1

 application. MeJa decreased plant height and diameter in a quadratic way, 

showing the maximum reduction in 100 µM. Ethanol inhibited all variables, the highest dose (6%) 

was phytotoxic, and the medium dose (4%) negatively affected the flowering. We recommend a 

concentration of 100 µM of MeJa and a solution with 2% ethanol for potted Dragon Wing Begonia 

production. 

Keywords: daminozide, methyl jasmonate, ethanol, plant growth regulator, floriculture. 
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2.1. Introdução 

As plantas comercializadas em vasos têm se destacado no mercado, devido às 

tendências e mudanças na forma de consumo. Dentre essas, o gênero Begonia tem atraído 

atenção pela variedade de materiais disponíveis e características ornamentais marcantes, a 

Begônia ‘Dragon Wing’ distingue-se pela rusticidade e ornamentação, com folhas em formato 

de asa e florescimento vistoso (HVOSLEF-EIDE; MUNSTER, 2007; PAIVA et al., 2020).  

Para os consumidores, plantas compactas produzidas em recipientes pequenos são 

mais apreciadas, induzindo a exigência do mercado por produtos de menor porte e atribuindo 

a altura final das plantas critérios rígidos de padronização. Dessa forma, o controle do 

crescimento se torna um dos principais fatores do manejo, indispensável para a obtenção de 

produtos de alta qualidade (BERGSTRAND, 2017; VEILING HOLAMBRA, 2020).  

A utilização de técnicas culturais como podas e desponta apical é considerada 

defasada para a condução de sistemas altamente produtivos por necessitarem de mão de obra 

especializada e gerarem custos elevados, tornando inviável a produção em larga escala. Sendo 

assim, a aplicação de produtos tem sido a solução para garantir a eficiência a custos 

moderados (SAJJAD, 2017).  

Os produtos sintéticos que atuam no controle da altura são conhecidos como 

reguladores de crescimento e agem na supressão do desenvolvimento por meio da inibição do 

hormônio vegetal responsável pelo alongamento do caule, a giberelina (SRIVASTAVA, 

2002). Dentre as formulações comerciais disponíveis, o Daminozide é um dos mais 

frequentemente utilizado, muito estudado em plantas ornamentais por possibilitar a redução 

do tamanho sem comprometer outras características desejáveis. Apesar disso, os resultados 

em campo podem ser variáveis conforme a espécie estudada, sendo necessário a verificação 

de concentrações adequadas para se chegar ao padrão comercial sem a ocorrência de 

fitotoxicidade ou reduç o exagerada das plantas (SALACHNA; ZAWADZIŃSKA, 2017; 

SHIN et al., 2020; WHIPKER, 2020).  

Apesar do grande potencial de uso de retardadores de crescimento, a atual demanda 

por maior sustentabilidade sugere inovações na cadeia para mitigar os efeitos ambientais e na 

saúde causados pelo uso de produtos químicos. Assim, há uma recente busca por inovações 

tecnológicas, que englobam o desenvolvimento de plantas modificadas geneticamente e o uso 

de sistemas de alta tecnologia, com controle climático computadorizado, telas de 

sombreamento e sistemas de iluminação mais modernos, no entanto, tais soluções envolvem 
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alta tecnificação e investimento, aumentando os custos e demandando elevado consumo de 

energia (DOMINGUEZ; MIBUS-SCHOPPE; SPARKE, 2017). 

Dessa forma, os tratamentos alternativos podem ser considerados opções viáveis, 

pois são fáceis e seguros de aplicar e não tóxicos nas concentrações necessárias. O etanol e o 

metil jasmonato são substâncias que têm mostrado potencial para atuar no controle do 

crescimento, com resultados promissores na diminuição da altura. Para o etanol, a aplicação 

via substrato, com doses baixas e alta frequência, demonstrado por Mibus, Hoff e Serek 

(2014) apresentou resultados notáveis na diminuição do crescimento. Para os jasmonatos, a 

pulverização da parte aérea com doses altas, em frequência alternada se mostrou mais efetiva 

como observado por Li et al. (2018) e Sorial, El-Gamal e Gendy (2010).  

Sendo assim, foram avaliados os efeitos da aplicação de diferentes concentrações de 

Daminozide, Metil Jasmonato e Etanol no crescimento e no desenvolvimento de Begônia 

‘Dragon Wing’ cultivada em vaso, objetivando verificar as respostas das variedades Pink e 

Red. 

2.2. Materiais e Métodos 

Foram utilizadas mudas de duas variedades de Begônias Dragon Wing, Begonia x 

hybrida ‘Dragon wing’, Pink e Red, de coloraç o de flores rosa e vermel a, respectivamente 

(Figura 1), obtidas de produção certificada da empresa Ball® e produzidas em bandeja com 

padrão comercial de 10 cm de altura. As mudas foram transplantadas para potes plásticos do 

tipo cuia nº21 de cor preta, com 21 cm de diâmetro de boca, 13 cm de diâmetro de fundo e 

11,5 cm de altura. Utilizou-se o substrato para plantas ornamentais da empresa Multiplant 

Grow Mix, a base de casca de pinus e turfa de Sphagnum, com ph 5,8 e densidade de 252,1 

kg/cm³. Após o transplantio, as mudas foram dispostas em bancadas de concreto, a 50 cm de 

altura do solo, separadas por 20x20 cm de distância e mantidas sem a realização de desponta. 

 



31 
 

 

Figura 1.  Begônia ‘Dragon Wing’ Red (esquerda) e Pink (direita). 

 

Os experimentos foram instalados em ambiente protegido com sombreamento de 50%, 

na área experimental do Departamento de Produção Vegetal, ESALQ/USP, Piracicaba, SP, 

com início em 02 de dezembro de 2020 e término em 05 de março de 2021. As medidas 

máximas e mínimas de temperatura e umidade foram registradas diariamente por quatro 

termohigrômetros digitais colocados em bancadas à 50 cm de altura do solo, foram dispostos 

aleatoriamente dentro da estufa para cobrir áreas diferentes, sendo a média dos valores 

registrados apresentados a seguir (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Médias das temperaturas e umidades máximas e mínimas registradas durante o experimento. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

0 10 20 30 40 50 60 70 

U
m

id
ad

e 
(%

) 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Dias após o transplantio 

Média temperatura máxima 

Média temperatura mínima 

Média umidade relativa mínima 

Média umidade relativa máxima 



32 

Os vasos foram irrigados com sistema do tipo spaguetti duas vezes ao dia (às 8h e às 

16h) por um minuto, com vazão de 400 ml/s. Os requerimentos nutricionais foram fornecidos 

via fertirrigação com quantidades baseados em Kämpf (2000) com aplicação de 238 g nitrato 

de cálcio, 368 g nitrato de potássio, 180 g de MAP e 0,75 g de mix de micronutrientes 

diluídos em caixa d’água de 500 L. Os sais foram repostos duas vezes na semana, de acordo 

com a necessidade ao atingir metade da concentração, e as medições de controle foram feitas 

com condutivímetro, visando adequar a solução à dose padrão. 

Os produtos testados para o controle do crescimento das plantas foram: Daminozide 

(Mono ácido succínico (2,2-dimetil-hidrazida)) Pestanal® analytical standard nas doses de 

2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

, metil jasmonato 95% Sigma-Aldrich® nas doses 50, 100 e 150 

µM e o etanol (Álcool etílico absoluto P.A ACS) da Êxodo Científica® nas doses 2, 4 e 6%. 

Os tratamentos foram iniciados a partir da terceira semana do transplantio quando as 

plantas apresentaram pelo menos duas folhas completamente expandidas, o etanol foi 

aplicado no substrato, por oito semanas seguidas, em volume de 50 ml por planta, diluído em 

água destilada. O daminozide foi aplicado por seis semanas seguidas na forma de spray com o 

auxílio de um pulverizador manual com capacidade de 500 ml (Figura 3a), foram fornecidos 

10ml de solução por planta. O metil jasmonato foi aplicado como descrito anteriormente por 

quatro semanas alternadas. 

O daminozide e o metil jasmonato foram diluídos em água destilada e adicionou-se a 

solução 0,05% de Tween20, para romper a tensão superficial da água. Além disso, devido a 

volatilização do metil jasmonato, sua aplicação foi realizada dentro de sacos plásticos escuros 

de 80x60cm, que foram mantidos fechados por um período de meia hora, para evitar a 

influência desse tratamento nas plantas vizinhas (Figura 3b). Todas as aplicações foram 

realizadas no período da manhã.  

Semanalmente, foram coletadas as variáveis de altura de planta, determinada a partir 

da superfície do substrato até o ponto mais alto da planta medido do meio do vaso, número de 

flores em ponto de botão e ponto de abertura, número de ramos com inflorescências, diâmetro 

da planta: média entre duas medidas perpendiculares do diâmetro em vista superior, e 

avaliação de possíveis distúrbios fisiológicos visíveis (clorose ou necrose nas folhas e flores, 

deformações nas folhas e plantas mortas). 
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Figura 3. a) Pulverização do tratamento com Daminozide; b) Aplicação do Metil Jasmonato mantido em sacos 

plásticos. 

 

Além disso, na décima segunda semana de avaliação, foram coletadas quatro plantas 

por tratamento em que foram mensuradas, número de folhas, área foliar, tamanho da maior 

raiz, além da massa fresca e seca da raiz, folhas e caule e flores. A área foliar foi estimada 

utilizando o software ImageJ® (ABRAMOFF et al., 2004), para isso, todas as folhas foram 

destacadas na base do pecíolo de cada planta e dispostas abertas em um fundo branco, em que 

foi feita uma imagem para utilizar no programa. 

Para as variáveis de massa seca, os materiais vegetais foram mantidos em estufa de 

circulação de ar forçada regulada a uma temperatura de 70°C até atingirem massa constante, 

para as folhas e caules a secagem durou cerca de sete dias, já para flores e raízes de três a 

cinco dias. 

Os experimentos para cada produto (Daminozide, Metil Jasmonato e Etanol) foram 

conduzidos no delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições, no esquema 

fatorial 2x4 sendo duas variedades (Begônia ‘Dragon Wing’ Red e Pink) e quatro doses de 

cada produto. As doses dos produtos foram: Daminozide em 0, 2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

, 

Metil Jasmonato em 0, 50, 100 e 150 µM e Etanol em 0, 2, 4 e 6%. Os tratamentos de dose 

zero foram conduzidos sem a aplicação de produtos. Cada parcela foi conduzida com 2 

plantas, totalizando 8 plantas por tratamento e 160 plantas no total. 

A B 
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Os dados foram avaliados estatisticamente realizando o teste F da análise da 

variância, o teste de Tukey para comparação de médias e o ajuste da regressão quando 

necessário utilizando o PROC MIXED do software SAS® 6.3 (SAS Institute, 2013). 

2.3. Resultados e Discussão 

2.3.1. Daminozide 

Quando tratadas com daminozide as duas variedades se comportaram de forma 

distinta, indicando que os efeitos decorrentes da atividade do regulador podem ser 

influenciados por fatores genéticos. A interação significativa entre as doses testadas (0, 2000, 

4000 e 6000 mg.L
-1

) e as variedades (Red e Pink) para o fator altura da planta sugere que os 

materiais tiveram crescimento diferente com o aumento da dose do regulador. Além disso, a 

aplicação desse produto não resultou em efeitos nas demais variáveis estudadas, revelando 

que sua ação foi localizada apenas na diminuição da altura (Tabela 1). 

O estudo do efeito em variedades de uma mesma espécie é importante para confirmar 

se há influência do material na resposta à aplicação do produto. Bonacin, Rodrigues e Mattiuz 

(2006) relataram diferenças na diminuição da altura de plantas de três variedades de girassol 

ornamental tratadas com daminozide. Ribeiro et al. (2019) também observaram que a 

aplicação de paclobutrazol, outro regulador de crescimento muito usado em plantas 

ornamentais, pode ser dependente de aspectos genéticos de diferentes variedades de 

pimenteira ornamental, sendo o uso do regulador eficiente para alguns genótipos e para outros 

não. Por outro lado, diferente do observado nesse experimento, Carvalho-Zanão et al. (2017) 

relataram que, para Rosa hybrida, variedades diferentes não interferem no efeito do 

tratamento com daminozide, podendo padronizar os métodos para genótipos variados. 

A variedade Red apresentou médias maiores de altura e massa seca da raiz, mas 

embora invista mais no crescimento vegetativo, isso não implicou em perdas no 

florescimento, já que ambas as variedades floresceram no mesmo período, aproximadamente 

42 dias após o transplantio das mudas, e obtiveram médias similares para número de flores e 

botões e massa seca de flores (Tabela 1).  

O efeito do regulador foi significativo apenas na variedade Red, a concentração 

intermediária de 4000 mg.L
-1

 diminuiu a altura da planta em mais de 13% com relação ao 

controle, tal padrão não foi observado na variedade Pink que se mostrou mais resistente à 

diminuição da altura. Além disso, não foi observado um efeito progressivo na diminuição do 
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crescimento com o aumento da concentração, pois a maior dose não apresentou efeito 

significativo em ambas as variedades (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Altura (ALT), diâmetro médio (DIA), número de flores (NF), número de botões (NB), número de 

folhas (NFo), área foliar (AF), massa seca folhas e hastes (MSF), massa seca flores e botões (MSFL), massa seca 

raiz (MSR), medida da maior raiz (MR) de de Begonia ‘Dragon Wing’ Red e Pink (VAR) submetidas aos 

tratamentos com daminozide (DOSE) 0, 2000, 4000 e 6000 mg.L
-1

. 

Fonte de variação 
ALT DIA NFl

1
 NB

1
 NFo

1
 AF MSF MSFL MSR MR 

cm cm - - - cm
2
 g g g cm 

VAR (Fc) - 0,18
ns

 2,60
ns

 0,01
ns

 2,21
ns

 2,85
 ns

 3,21
ns

 0
ns

 8,19** 0,18
ns

 

Red - 45,65 11,13 21,69 200,32 74,82 98,45 5,25 4,41a 19,23 

Pink - 46,06 14,64 21,46 227,2 65,41 88,89 5,29 3,25b 19,97 

DOSE (Fc) - 0,14
ns

 0,17
ns

 0,40
ns

 1,11
ns

 0,75
 ns

 1,93
ns

 0,15
ns

 0,13
ns

 0,95
ns

 

0 - 45,69 14,12 22,7 238,63 70,11 95,9 5,35 3,98 20,4 

2000 - 46,42 12,71 22,59 211,29 71,78 101,96 5,58 3,85 17,94 

4000 - 45,88 12,92 19,89 190,6 75,15 93,79 5,03 3,61 18,9 

6000 - 45,45 11,8 21,13 214,52 75,14 83,03 5,1 3,89 20,97 

VAR x DOSE (Fc) 3,26* 0,97
ns

 1,00
ns

 0,97
ns

 0,05
ns

 3,53
ns

 0,75
ns

 014
ns

 1,11
ns

 0,14
ns

 

C.V.(%) 7,80 10,00 33,12 16,54 11,10 11,13 16,09 34,60 24,67 18,39 

“Fc” = Valor de F calculado na análise de variância: ns p-value > 0,05; * p-value < 0,05; ** p-value < 0,001. “C.V.” 
= coeficiente de variação. Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de 
significância em todos os testes. 1Dados transformados para satisfazer as pressuposições da análise de variância 

(y =        ) 

 

Tabela 2. Altura m dia de plantas de Begonia ‘Dragon Wing’ Red e Pink su metidas aos tratamentos com 

diferentes concentrações de daminozide. 

Dose (mg.L
-1

) 
Altura (cm) 

Pink Red 

0 40,00 aB 44,69 aA 

2000 39,43 aA 41,38 abA 

4000 41,17 aA 38,83 bA 

6000 38,25 aB 42,43 abA 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de significância pelo teste 

de Tukey. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem ao nível de 5% de significância 

pelo teste de Tukey. 

 
Esse padrão é observado com frequência em plantas tratadas com daminozide e 

concorda com o resultado obtido por outros autores. Neves et al. (2009) e Cuquel, Sabbagh e 

De Oliveira (2010) relataram o mesmo em girassol ornamental, em que a concentração de 

4000 mg.L
-1

 foi mais eficiente em reduzir o tamanho da planta que as doses mais altas, como 

6000 e 8000 mg.L
-1

. Em crisântemo de corte produzido em vaso, Tolotti, Bellé e Mainardi 

(2003) também apresentaram resultados similares, os autores observaram que a dose de 4000 

mg.L
-1

 foi mais eficiente que a dose de 6000 mg.L
-1

. Acredita-se que as doses mais altas não 
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foram eficientes em diminuir a altura da planta possivelmente devido a uma maior degradação 

da molécula nessa concentração, porém novos estudos são necessários para entender a forma 

como a molécula é absorvida pela planta e degradada no ambiente. 

O daminozide possui baixa atividade e baixo efeito residual quando comparado com 

moléculas mais novas e sua eficiência é associada à frequência de aplicação. Para plantas de 

crescimento vigoroso, a aplicação semanal é mais recomendada, variando o número de vezes 

conforme a espécie. Essa característica pode ser entendida como uma vantagem, pois é mais 

fácil controlar a diminuição da altura durante a produção, diferente do que ocorre com 

produtos mais ativos como o paclobutrazol em que uma única dose pode ocasionar nanismo 

exagerado (LATIMER, 2001). 

Apesar da concentração média de daminozide ter causado uma diminuição 

considerável no tamanho da variedade Red (13,11%), as plantas não chegaram na altura de 36 

cm considerada de alto padrão para comercialização, porém alcançaram valores em 

conformidade com o padrão de qualidade A2, que inclui plantas com altura máxima de até 40 

cm (VEILING HOLAMBRA, 2020). Tinoco et al. (2011) relataram em gerânio que o 

daminozide não foi capaz de controlar o crescimento das plantas dentro do padrão comercial 

de 25 cm, embora se tenha diferenças significativas entre as concentrações testadas (1000, 

2000 e 4000 mg.L
-1

) e o controle. Em girassol ornamental, Bonacin, Rodrigues e Mattiuz 

(2006) e Cuquel, Sabbagh e De Oliveira (2010) observaram o mesmo, a diminuição na altura 

das plantas tratadas com daminozide não foi suficiente para que se alcançasse o padrão para 

comercialização em vasos.  

Acredita-se que as plantas possam ter alcançado altura superior à esperada, 

primeiramente, devido às altas temperaturas registradas durante a condução do experimento, 

que diminuem a eficiência do produto pela rápida evaporação da solução (RUNKLE, 2013). 

Além disso, o baixo efeito residual pode ter facilitado a rápida retomada no crescimento após 

a aplicação, visto que na 6ª aplicação (42 dias após o início dos tratamentos) a planta alcançou 

a altura deseja nas três concentrações testadas, porém com o encerramento do tratamento 

nesse período, as plantas continuaram o crescimento até alcançar a altura máxima registrada 

aos 56 dias (Figura 4). Resultados similares foram obtidos por Tayama e Carver (1992) em 

crisântemo e Tinoco et al. (2011) em gerânio. 
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Figura 4. Altura de plantas (cm) de Begônia 'Dragon Wing' Red, cultivadas em vaso, tratadas com diferentes 

concentrações de daminozide. 

 

O daminozide é absorvido principalmente pelas folhas e age bloqueando a giberelina 

nas etapas finais da biossíntese devido a competição com o co-substrato das dioxigenases 

(ácido 2-oxoglutárico) reduzindo os níveis de GA1 e GA8 biologicamente ativos e levando a 

inibição da altura das plantas pela interrupção do alongamento do caule (BROWN et al., 

1997; RADEMACHER, 1993, 2000).  Fora a altura, não foram observadas outras alterações 

nas plantas (Figura 5), as concentrações testadas não modificaram o diâmetro, número de 

folhas, área foliar, biomassa e comprimento da raiz, e não geraram mudanças nas 

inflorescências, pois não se obteve diferenças entre número de flores e botões e massa seca de 

flores. 

Apesar disso, é comum observar efeitos em outros fatores, em gerânio, além da 

diminuição da altura, os autores observaram uma redução no diâmetro das plantas, obtendo 

plantas compactas (TINOCO et al., 2011).  Em Zínea (Zinnia elegans ‘Lilliput’), os autores 

relataram diminuição na massa seca e aumento no ciclo de produção pelo atraso na emissão 

das inflorescências, além de obterem plantas maiores que o padrão comercial (PINTO et al., 

2005). Em crisântemo, o uso de daminozide provocou aumento no diâmetro da haste da 

inflorescência e diminuição do pedúnculo floral, ambos fatores são positivos para a espécie 

pois auxiliam na sustentação da flor (TOLOTTI; BELLÉ; MAINARDI, 2003). 
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Figura 5. Plantas de Begônia ‘Dragon Wing’ Pink (superior) e Red (inferior) tratadas com diferentes 

concentrações de Daminozide. Notar em Red a planta com menor altura em 4000 mg.L
-1

 (imagem da 8ª semana). 

 

2.3.2. Metil Jasmonato 

Ao contrário do resultado obtido com daminozide, as duas variedades apresentaram 

comportamento similar para o tratamento com metil jasmonato (MeJa), pois não houve 

interação significativa entre as doses estudadas (0, 50, 100 e 150 µM) e as variedades (Red e 

Pink). Esse resultado é importante visto que indica que os dois genótipos agiram da mesma 

forma com o aumento da concentração, assim é possível padronizar o uso de MeJa para 

ambas as variedades, conferindo uma vantagem no uso desse regulador para se produzir 

Begônia ‘Dragon Wing’ em vaso. 

Os jasmonatos estão envolvidos em diversos processos do desenvolvimento das 

plantas, são responsáveis por inúmeras funções e têm sido muito estudados devido, 
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principalmente, à resposta de defesa decorrente de injúrias causadas por fatores ambientais, 

patógenos e pragas (PARRA-LOBATO et al., 2009).  

Alguns autores têm relatado que seu uso é benéfico para aumentar a resistência das 

plantas à esses fatores adversos (GOULD et al., 2009; HEIJARI et al., 2005; SAMPEDRO; 

MOREIRA; ZAS, 2011), em plantas ornamentais são relatados efeitos na manutenção pós-

colheita de flores devido a sua atividade antifúngica, resistência ao estresse oxidativo pela 

intensificação da defesa, e crescimento na concentração de essências florais e óleos essenciais 

(CHEN et al., 2021; MEIR et al., 1998; QIU et al., 2019; THAKUR; KUMAR, 2020). Apesar 

disso, ainda são poucos os estudos que visam os efeitos no crescimento e não há relatos de 

estudos que objetivam o uso desse fitohormônio como inibidor de crescimento de plantas 

envasadas. 

Comparando as diferentes concentrações do produto, houve diferença entre as 

médias das variáveis altura e diâmetro de planta (Tabela 3). Para ambos os fatores, o modelo 

de regressão quadrático se ajustou melhor aos dados, mostrando uma diminuição nos valores 

da altura até a concentração de 100 µM (Figura 6). Essa dose diminuiu a altura em 19,01% e o 

diâmetro em 8,54%, com isso as plantas alcançaram tamanhos médios de 34,29 cm e 41,79 

cm respectivamente, valores dentro do padrão de comercialização considerado alto para 

begônias envasadas (VEILING HOLAMBRA, 2020). 

 

Tabela 3. Altura (ALT), diâmetro médio (DIA), número de flores (NF), número de botões (NB), número de 

folhas (NFo), área foliar (AF), massa seca folhas e hastes (MSF), massa seca flores e botões (MSFL), massa seca 

raiz (MSR), medida da maior raiz (MR) de duas variedades de Begonia ‘Dragon Wing’ Red e Pink (VAR) 

submetidas aos tratamentos com metil jasmonato 0, 50, 100 e 150 µM. 

Fonte de variação 
ALT DIA NFl

1
 NB

1
 Nfo

1
 AF MSF MSFL MSR MR 

cm cm - - - cm
2
 g g g cm 

VAR (Fc) 19,17** 2,1
ns

 0,01
ns

 0,55
ns

 0,37
ns

 8,00* 5,11* 2,68
ns

 2,00
ns

 0,97
ns

 

Red 38,89ª 43,52 10,34 20,56 181,14 61,01b 88,93ª 5,1 4,13 21,57 

Pink 34,64b 43,21 11,43 19,48 190,66 70,27ª 75,97b 4,28 4,71 21,6 

DOSE (Fc) 14,73** 2,69* 2,86
ns

 1,56
ns

 2,19
ns

 0,95
ns

 1,49
ns

 0,60
ns

 0,76
ns

 0,56
ns

 

0 - - 14,11 23,13 218,34 70,11 88,63 5,15 4,29 20,88 

50 - - 9,19 18 178,01 64,67 81,5 4,59 3,93 21,65 

100 - - 7,06 19,61 173,47 65,16 86,6 4,78 3,79 20,06 

150 - - 13,18 19,34 173,76 62,60 73,07 4,25 3,68 21,75 

VAR x DOSE (Fc) 0,24
ns

 0,49
ns

 0,80
ns

 0,89
ns

 0,61
ns

 0,82
ns

 0,59
ns

 0,97
ns

 3,51
ns

 1,44
ns

 

C.V.(%) 10,30 10,12 37,60 17,36 10,29 14,10 21,52 31,93 22,28 13,74 

“Fc” = Valor de F calculado na análise de variância: ns p-value > 0,05; * p-value < 0,05; ** p-value < 0,001. “C.V.” 
= coeficiente de variação. Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de 
significância em todos os testes. 1Dados transformados para satisfazer as pressuposições da análise de variância 

(y =        ) 
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Quando se trata da aplicação exógena de MeJa, os resultados encontrados por 

diversos autores indicam uma diminuição do crescimento com o uso do hormônio, sendo essa 

inibição, normalmente, maior com o aumento da dose (ALBRECHTOVÁ; ULLMANN, 

1994; GOULD et al., 2009; HEIJARI et al., 2005), outros autores também observam uma 

resistência de algumas espécies e relatam que a aplicação exógena não interfere no 

crescimento das plantas, principalmente, em doses muito baixas (SALACHNA et al., 2020; 

SAMPEDRO; MOREIRA; ZAS, 2011). 

Em tomate, houve diminuição da altura da planta, massa seca e conteúdo de 

nitrogênio e potássio com o aumento da concentração de MeJa, porém apenas a maior 

concentração do produto foi suficiente para diminuir significativamente a altura, com 

diferença de quase 21% da menor dose (0.5 mM) para a maior dose (1.0 mM) (KARIMI et al., 

2019). Li et al. (2018) também relataram em três espécies diferentes (soja, girassol e tomate) 

uma diminuição da altura e da biomassa das plantas tratadas com MeJA, os autores 

observaram maior expressão na inibição do crescimento com o aumento da concentração (0.1, 

0.5, 1.0, e 2.5 mM), sendo a intensidade da redução diferente para as espécies em função de 

uma maior ou menor sensibilidade ao hormônio vegetal.  

Em Rosa Damascena a aplicação de 25 µM de MeJa resultou em plantas mais baixas 

que o controle, enquanto a concentração de 75 µM aumentou o número de ramos por planta 

(THAKUR; KUMAR, 2020). Em Hesperantha coccinea, planta ornamental rara da África do 

Sul, todas as concentrações estudadas (100, 500 e 1000 µM) diminuíram a altura e diâmetro 

das folhas, além de diminuírem o número total de folhas. Para essa planta, a clorose foliar 

durante o florescimento é um aspecto negativo para a comercialização e os tratamentos 

testados também inibiram a degradação de clorofila mantendo as folhas mais verdes, 

melhorando a qualidade das plantas (SALACHNA et al., 2021). 

Em Chenopodium rubrum, planta anual florífera, os autores observaram além da 

redução no crescimento, uma inibição do florescimento (ALBRECHTOVÁ; ULLMANN, 

1994). O mesmo foi observado por Salachna et al. (2020) em um híbrido de amarílis, as três 

concentrações testadas (100, 500, e 1000 µM) atrasaram o florescimento e reduziram o 

número de inflorescências, porém a maior concentração aumentou a biomassa dos bulbos e 

número de bulbilhos, fator considerado importante para a propagação da espécie.  
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Figura 6. Diâmetro (A) e Altura (B) em cm de plantas de Begônia ‘Dragon Wing’ tratadas com diferentes 

concentrações de Metil Jasmonato (µM). 

 

Maciejewska e Kopcewicz (2002) também observaram em Pharbitis nil que o MeJa 

inibe o crescimento e florescimento, porém não foi encontrada uma correlação entre esses 

processos, uma vez que a influência do MeJa no florescimento depende da condição do 

fotoperíodo, sendo mais dominante em plantas de dia curto, enquanto a influência no 

crescimento é dependente da concentração da solução aplicada. No presente trabalho, não 

foram observadas mudanças na época de florescimento e nem alteração no número e massa 

das inflorescências, mostrando que nas concentrações testadas, a aplicação de MeJa não 

interferiu no desenvolvimento reprodutivo, o que confirma a aplicabilidade de se utilizar esse 

produto como ini idor de crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’. 

A quantidade de ativo testado varia em uma ampla faixa de concentração de 10 µM a 

15000 µM de MeJa e se observa com diferentes resultados conforme as espécies, doses 

inferiores a 1000 µM são consideradas baixas e normalmente  não influenciam no 

crescimento das plantas e doses muito altas (superiores a 10000 µM) causam fitotoxicidade e 

senescência (LI et al., 2018; MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012). As doses testadas em 

Begônia ‘Dragon Wing’ podem ser consideradas  aixas, porém resultaram em efeito esperado 

de compactação das plantas (Figura 7). 
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Figura 7. Plantas de Begônia ‘Dragon Wing’ Pink (superior) e Red (inferior) tratadas com diferentes 

concentrações de Metil Jasmonato. Notar a compactação das plantas nos tratamentos com MeJa  (imagem da 8ª 

semana). 

 

As respostas resultantes da aplicação exógena de jasmonatos são observados após um 

período da aplicação e continuam por um tempo até decair, esse efeito residual varia nos 

estudos de acordo com a espécie e variável considerada, mas podem aparecer horas após a 

aplicação e durar dias (MOREIRA; ZAS; SAMPEDRO, 2012). A frequência de aplicação 

testada, quatro vezes em semanas alternadas, é considerada adequada para a espécie, pois 

garantiu a diminuição da planta até na menor dose estudada, mantendo uma taxa de 

crescimento similar até o final do ciclo (Figura 8). 
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Figura 8. Altura de plantas (cm) de Begônia 'Dragon Wing', cultivadas em vaso, tratadas com diferentes 

concentrações de Metil Jasmonato. 

 

2.3.3. Etanol 

Assim como o metil jasmonato, não houve interação significativa entre as doses (0, 

2, 4 e 6%) e as variedades (Red e Pink) no tratamento com etanol, indicando uma 

homogeneidade entre as respostas dos dois genótipos no aumento da concentração. Ao 

contrário do observado, o estudo de Mibus, Hoff e Serek (2014) relatou em Kalanchoe uma 

diferença nos efeitos entre as espécies testadas, alguns genótipos foram mais resistentes a 

aplicação do etanol e apresentaram diminuição expressiva da altura apenas nas altas 

concentrações (8 e 20%) que foram fitotóxicas para os materiais mais intolerantes. 

 

Tabela 4. Altura (ALT), diâmetro médio (DIA), número de flores (NF), número de botões (NB), número de 

folhas (NFo), área foliar (AF), massa seca folhas e hastes (MSF), massa seca flores e botões (MSFL), massa seca 

raiz (MSR), medida da maior raiz (MR) de duas variedades de Begonia ‘Dragon Wing’ Red e Pink (VAR) 

submetidas aos tratamentos com etanol  0, 2, 4 e 6%. 

Fonte de variação 
ALT DIA NFl

1
 NB

1
 NFo

1
 AF MSF MSFL MSR MR 

cm cm - - - cm
2
 g g g cm 

VAR (Fc) 17,49* 1,56
ns

 1,04
ns

 7,27* 0,07
ns

 0,14
ns

 5,52* 0,49
ns

 8,62** 0,18
ns

 

Red 30,74a 37,62 5,72 19,72a 161,0 56,25 67,38a 3,31 2,73a 17,08 

Pink 24,38b 35,04 5,34 13,53b 169,6 54,59 51,31b 2,86 1,74b 16,36 

DOSE (Fc) 83,56** 20,43** 13,94** 13,59** 8,99* 13,82** 18,88** 8,39* 20,70** 10,24** 

VAR x DOSE (Fc) 2,29
ns

 0,53
ns

 2,14
ns

 1,81
ns

 0,28
ns

 1,57
ns

 1,14
ns

 0,77
ns

 1,91
ns

 0,22
ns

 

C.V.(%) 22,04 25,99 48,14 34,01 26,91 22,67 33,62 56,88 41,70 33,20 

“Fc” = Valor de F calculado na análise de variância: ns p-value > 0,05; * p-value < 0,05; ** p-value < 0,001. “C.V.” 
= coeficiente de variação. Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 1Dados transformados para satisfazer as pressuposições da análise de variância 

(y =       ) 
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O etanol foi efetivo na regulação do crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’ e o fator 

dose foi significativo em todas as variáveis estudadas, mostrando grande suscetibilidade da 

espécie (Tabela 4). Para todos os fatores, o modelo de regressão linear se ajustou melhor aos 

dados, revelando uma diminuição nos valores com o aumento da concentração (Figura 9). 

As concentrações de 2 e 4% não foram fitotóxicas, no entando a maior concentração 

(6%) causou supressão exagerada do crescimento, com diminuição de quase 75% da altura e 

88% das raízes. Essa concentração gerou efeitos graves, as plantas passaram a exibir aspecto 

de murcha, com folhas enroladas e caule enfraquecido, as raízes apresentaram coloração de 

necrose, além disso, observou-se forte restrição no desenvolvimento das flores, com 

diminuição do número e massa seca de mais de 80%. Esses efeitos foram observados a partir 

da 3ª aplicação e causaram a morte de três exemplares (Figura 10). 

A senescência da planta é normalmente observada em altas concentrações de etanol, 

variando a intensidade conforme a suscetibilidade do material. Em tomate, Rowe, Farr e 

Richards (1994) observaram que a aplicação de solução de 5% no substrato diminui 

drasticamente o crescimento das plântulas e que concentrações maiores que 10% são letais. 

Miller e Finan (2006) verificaram o mesmo em Narcissus papyraceus 'Ziva' em que as 

concentrações maiores de 10% causaram atrofia, enrugamento das flores e necrose da raiz. 

Em Kalanchoe, Mibus, Hoff e Serek (2014) e Gargul, Mibus e Serek (2015) relataram que a 

concentração a partir de 4% gerou plantas com caule enfraquecido e folhas menores e 

deformadas para as espécies K. pubescens e K. campanulata, enquanto que para K. 

blossfeldiana apenas as concentrações acima de 8% se mostraram tóxicas. 

As plantas exibiram aspecto compactado e dentro do padrão máximo de qualidade de 

mercado. A menor concentração (2%) ocasionou diminuição de 17,78% da altura (34,82 cm) 

e 7,06% do diâmetro (42,02 cm) e a concentração intermediária (4%) proporcionou plantas 

47,01% menores (22,44 cm), com diminuição de 18,37% do diâmetro (36,93 cm). Esse 

tratamento resultou em redução da biomassa foliar (32,06%), número de folhas (22,91%) e 

área foliar (10,28%), enquanto na menor dose houve efeitos mínimos (<5%) para essas 

variáveis.   
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Figura 9. Número de flores (A), número de folhas (B), comprimento raiz (C), altura de planta (D), área foliar 

(E), diâmetro de planta (F), massa seca flores (G), massa seca raiz (H), massa seca foliar (I) e número de botões 

(J) de plantas de Begônia ‘Dragon Wing’ tratadas com diferentes concentrações de Etanol.  
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Figura 10. Plantas de Begônia ‘Dragon Wing’ Pink (superior) e Red (inferior) tratadas com diferentes 

concentrações de Etanol. Notar a restrição no crescimento e desenvolvimento das plantas com o aumento da 

dose, e observar os efeitos fitotóxicos na concentração de 6% (imagem da 8ª semana). 

 

Outros autores também demonstraram que concentrações menores que 5% são 

capazes de compactar as plantas, sem gerar aspectos fitotóxicos, porém doses muito baixas 

(<1%) não geram efeitos significativos (GARGUL; MIBUS; SEREK, 2015; KATO-

NOGUCHI; KUGIMIYA, 2001; MIBUS; HOFF; SEREK, 2014; MILLER; FINAN, 2006). 

Apesar disso, em experimentos in vitro concentrações bem baixas já mostram efeitos, em 

Rosa hybrida a partir da concentração de 0,2% de etanol houve diminuição da biomassa de 

explantes, tendo 0,7% inibido completamente o crescimento (DIELEMAN; PERIK; KUIPER, 

1995).  

Os motivos pelo qual o etanol inibe o crescimento ainda são incertos, é possível que 

haja uma interação osmótica na zona radicular que cause uma diminuição do fornecimento de 

água, ou que o etanol seja tóxico para o sistema radicular, também se tem a possibilidade de 
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que o etanol seja absorvido pela planta e metabolizado, ocasionando mudanças fisiológicas, 

porém ainda não se tem estudos a nível celular (JANECZKO, 2011; MIBUS; HOFF; SEREK, 

2014). 

O método de aplicação resulta em efeitos diversos, a administração das doses via 

foliar também afeta as plantas, alguns autores observaram que a aplicação nas folhas estimula 

o crescimento e aumento da massa, como o observado por Rowe, Farr e Richards (1994) em 

tomate e Haakana, Särkkä e Somersalo (2001) em Rosa hybrida e Anethum graveolens, que 

também relataram que a forma gasosa é mais eficiente. No entanto, outros autores reportaram 

que mesmo quando aplicado via foliar o etanol resulta em inibição do crescimento (KATO-

NOGUCHI; KUGIMIYA, 2001; MIBUS; HOFF; SEREK, 2014), porém, de forma geral, os 

autores relataram danos foliares, como clorose e deformação das folhas, principalmente em 

altas concentrações. 

O tratamento com etanol restringiu também o crescimento radicular, na menor 

concentração (2%) observou-se inibição de 10,73% do comprimento e 31,28% da massa seca 

das raízes, de forma proporcional, na concentração intermediária (4%) a massa seca das raízes 

foi reduzida em 56,66%, porém a inibição do comprimento radicular foi menor (5,95%). 

Miller e Finan (2006) também observaram inibição do crescimento radicular, porém assim 

como no presente trabalho apenas doses maiores que 5% resultaram em danos para a planta.  

Da mesma forma houve inibição do desenvolvimento das inflorescências, a menor 

concentração mostrou efeitos menores (<13%) enquanto a concentração intermediária gerou 

efeitos mais significativos, com diminuição do número de flores de 58,26%, número de 

botões em 28,08% e massa seca das flores de 38,73%. No entanto, não houve alteração na 

época de florescimento, pois as plantas tratadas com etanol floresceram no mesmo período do 

controle.  

Em Kalanchoe tratamentos com concentração maior que 2% atrasaram a indução 

floral e diminuíram o tamanho da flor (GARGUL; MIBUS; SEREK, 2015; MIBUS; HOFF; 

SEREK, 2014). Ao contrário, em Narcissus papyraceus 'Ziva' não foram observadas 

mudanças no florescimento e inflorescências até a concentração de 5% (MILLER; FINAN, 

2006). Em mini rosa (Rosa hybrida), a aplicação foliar de etanol resultou em aumento da 

duração das inflorescências e maior número de flores e botões, esse efeito vem sendo relatado 

por alguns autores em cravo (HEINS; BLAKELY, 1980; PUN et al., 2014; WU et al., 1992) e 

primavera (MONIRUZZAMAN et al., 2011) devido à diminuição da atividade do etileno.  
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É possivel observar restrição do crescimento a partir de 21 dias do início da 

aplicação, na maior dose observa-se um crescimento baixo e uma redução da altura no final 

no ciclo. A partir da 6ª aplicação (35 dias) as plantas tratadas com a dose intermediária se 

mantiveram com altura quase constante até o final do ciclo, no entanto a menor dose gerou 

aumento da altura até o final do ciclo (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Altura de plantas (cm) de Begônia 'Dragon Wing', cultivadas em vaso, tratadas com diferentes 

concentrações de Etanol. 

 

2.4. Conclusão 

A aplicação foliar de metil jasmonato por quatro semanas alternadas e o etanol 

aplicado no substrato por oito semanas seguidas foram eficientes na restrição do crescimento 

de Begônia ‘Dragon Wing’ em vaso.  A concentração de 100µM de MeJa  e a solução com 

2% de etanol são recomendadas para a produção, diminuindo a altura e diâmetro sem 

comprometer os aspectos ornamentais. No entanto, o Daminozide não é recomendado para o 

controle de crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’, Pink e Red, pois as plantas n o atingiram 

a altura padrão para comercialização nas concentrações testadas. 

 

Referências 

ABRAMOFF, M. D.; MAGALHÃES, P. J.; RAM, S. J. Image processing with ImageJ. 

Biophotonics International, v. 11, n. 7, p. 36–42, 2004.  

ALBRECHTOVÁ, J. T. P.; ULLMANN, J. Methyl jasmonate inhibits growth and flowering 

in Chenopodium rubrum. Biologia Plantarum, v. 36, n. 2, p. 317–319, 1994. 

5 

15 

25 

35 

45 

7 14 21 28 35 42 49 56 

Dias após o início do tratamento 

0% 2% 4% 6% 



49 
 

BERGSTRAND, K. J. I. Methods for growth regulation of greenhouse produced ornamental 

pot- and bedding plants - A current review. Folia Horticulturae, v. 29, n. 1, p. 63–74, 

2017.  

BONACIN, G. A.; RODRIGUES, T. D. J. D.; MATTIUZ, C. F. M. Aplicação de retardadores 

de crescimento em híbridos de girassol ornamental. Revista Brasileira de Horticultura 

Ornamental, v. 12, n. 1, p. 37–42, 2006. 

BROWN, R.G.S.; KAWAIDE, H.; YANG, Y.Y.; RADEMACHER, W.; KAMIYA, Y. 

Daminozide and prohexadione have similar modes of action as inhibitors of the late stages 

of gibberellin metabolism. Physiologia Plantarum, v. 101, n. 2, p. 309–313, 1997.  

CARVALHO-ZANÃO, M.P.; GROSSI, J.A.S.; ZANÃO JÚNIOR, L.A.; VENTRELLA, 

M.C.; PEREIRA, N. Production and leaf plasticity of rose plants sprayed with 

paclobutrazol and daminozide. Semina: Ciencias Agrarias, v. 38, n. 6, p. 3481–3490, 

2017.  

CHEN, C.; CHEN, H.; NI, M.; YU, F. Methyl jasmonate application and flowering stage 

affect scent emission of Styrax japonicus. Flavour and Fragrance Journal, v. 36, n. 4, p. 

497–504, 2021. 

CUQUEL, F. L.; SABBAGH, M. C.; DE OLIVEIRA, A. C. B. Control of ornamental 

sunflower height with daminozide. Semina: Ciencias Agrarias, v. 31, n. 1, p. 1187–1192, 

2010. 

DIELEMAN, J. A.; PERIK, R. R. J.; KUIPER, D. Effect of Ethanol on the Growth of 

Axillary Rose Buds in vitro. Journal of Plant Physiology, v. 145, n. 3, p. 377–378, 1995. 

DOMINGUEZ, G. B.; MIBUS-SCHOPPE, H.; SPARKE, K. Evaluation of existing research 

concerning sustainability in the value chain of ornamental plants. European Journal of 

Sustainable Development, v. 6, n. 3, 1 set. 2017.  

GARGUL, J. M.; MIBUS, H.; SEREK, M. New strategies for induction of compact growth in 

Kalanchoe flowering potted plants. Acta Horticulturae, v. 1104, p. 149–155, 2015. 

GOULD, N. REGLINSKI, T. NORTHCOTT, G.L., SPIERS, M., TAYLOR, J.T. The 

physiological and biochemical responses in Pinus radiata seedlings associated with 

methyl jasmonate-induced resistance to Diplodia pinea. Physiological and Molecular 

Plant Pathology, v. 74, n. 2, p. 121–128, 2009. 

HAAKANA, K.; SÄRKKÄ, L.; SOMERSALO, S. Gaseous ethanol penetration of plant 

tissues positively effects the growth and commercial quality of miniature roses and dill. 

Scientia Horticulturae, v. 88, n. 1, p. 71–84, 2001. 



50 

HEIJARI, J.; NERG, A.M.; KAINULAINEN, P.; VIIRI, H.;VUORINEN, M.; 

HOLOPAINEN, J.K. Application of methyl jasmonate reduces growth but increases 

chemical defence and resistance against Hylobius abietis in Scots pine seedlings. 

Entomologia Experimentalis et Applicata, v. 115, n. 1, p. 117–124, 2005. 

HEINS, R. D.; BLAKELY, N. Influence of ethanol on ethylene biosynthesis and flower 

senescence of cut carnation. Scientia Horticulturae, v. 13, n. 4, p. 361–369, 1980. 

HVOSLEF-EIDE, A.K.; MUNSTER, C. Begonia. In: ANDERSON, N.O. (eds) Flower 

Breeding and Genetics. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. p. 241–275.  

JANECZKO, A. The significance of ethanol as a hormone solvent in experiments on the 

physiological activity of brassinosteroids. In: HAYAT, S.; AHMAD, A. (Eds.) 

Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. p. 

361–374.  

KÄMPF, A.N. Produção Comercial De Plantas Ornamentais. Guaíba: Agropecuária, 2000. 

245p. 

KARIMI, M.; AHMADI, A.; HASHEMI, J.; ABBASI, A.; TAVARINI, S.; POMPEIANO, 

A.; GUGLIELMINETTI, L.; ANGELINI, L. G. Plant growth retardants (PGRs) affect 

growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought 

stress. South African Journal of Botany, v. 121, p. 394–401, 2019. 

KATO-NOGUCHI, H.; KUGIMIYA, T. Effects of ethanol on growth of rice seedlings. Plant 

Growth Regulation, v. 35, n. 1, p. 93–96, 2001. 

LATIMER, J. G. Selecting and using plant growth regulators on floricultural crops. Virginia, 

US: Virginia Polytechnic Institute and State Universicy, 2001, 20p. 

LI, C.; WANG, P.; MENZIES, N.W.; LOMBI, E.; KOPITTKE, P.M. Effects of methyl 

jasmonate on plant growth and leaf properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 

v. 181, n. 3, p. 409–418, 2018. 

MACIEJEWSKA, B.; KOPCEWICZ, J. Inhibitory effect of methyl jasmonate on flowering 

and elongation growth in Pharbitis nil. Journal of Plant Growth Regulation, v. 21, n. 3, p. 

216–223, 2002. 

MEIR, S.; DROBY, S.; DAVIDSON, H.; ALSEVIA, S.; COHEN, L.; HOREV, B.; 

PHILOSOPH-HADAS, S. Suppression of Botrytis rot in cut rose flowers by postharvest 

application of methyl jasmonate. Postharvest Biology and Technology, v. 13, n. 3, p. 235–

243, 1998. 

MIBUS, H.; HOFF, K.; SEREK, M. Ethanol treatment induces compact growth in Kalanchoë. 

Scientia Horticulturae, v. 168, p. 234–239, 2014.  



51 
 

MILLER, W.B.; FINAN, E. Root-zone alcohol is an effective growth retardant for paperwhite 

narcissus. HortTechnology, v. 16, n. 2, p. 294–296, 2006. 

MONIRUZZAMAN, M.; ISLAM, M.N.; HOSSAIN, M.F.B.; RASHID, M.M. Vase life 

extension of bougainvillea flower using ethanol. Bulletin of the Institute of Tropical 

Agriculture, v. 34, n. 1, p. 69–75, 2011. 

MOREIRA, X.; ZAS, R.; SAMPEDRO, L. Methyl Jasmonate as chemical elicitor of induced 

responses and anti-herbivory resistance in young conifer trees. In: MÉRILLON, J.M.; 

RAMAWAT, K.G. (Eds.). Plant Defence: Biological Control. Springer: Dordrecht, 2012. 

p. 345–362. 

NEVES, M.B.; ANDRÉO, Y.S.; WATANABE, A.A.; FAZIO, J.L.S.; BOARO, C.S.F. Use of 

daminozide in the prodution of potted ornamental sunflower plants. Revista Eletrônica de 

Agronomia, Garça, v.16, n.2, p.31-37, 2009. 

PAIVA, P.D.O.; REIS, M.V.; SANT’ANA, G.S.; BONIFÁCIO, F.L.; GUIMARÃES, P.H. 

Sales Flower and ornamental plant consumers profile and behavior. Ornamental 

Horticulture, v. 26, n. 3, p. 333–345, 2020.  

PARRA-LOBATO, M. C.; FERNANDEZ-GARCIA, N.; OLMOS, E.; ALVAREZ-TINAUT, 

M.C.; GÓMEZ-JIMÉNEZ, M.C. Methyl jasmonate-induced antioxidant defence in root 

apoplast from sunflower seedlings. Environmental and Experimental Botany, v. 66, n. 1, 

p. 9–17, 2009. 

PINTO, A.C.R.; RODRIGUES, T.J.D.; LEITE, I.C.; BARBOSA, J.C. Growth retardants on 

development and ornamental quality of potted “Lilliput” Zinnia elegans Jacq. Scientia 

Agricola, v. 62, n. 4, p. 337–345, 2005.  

PUN, U.K.; YAMADA, T.; TANASE, K.; SHIMIZU-YUMOTO, H.; SATOH, S.; 

ICHIMURA, K. Effect of ethanol on ethylene biosynthesis and sensitivity in cut carnation 

flowers. Postharvest Biology and Technology, v. 98, p. 30–33, 2014. 

QIU, Y.; AN, K.; SUN, J.; CHEN, X.; GONG, X.; MA, L. Investigating the effect of methyl 

jasmonate and melatonin on resistance of Malus crabapple ‘Hong Jiu’ to ozone stress. 

Environmental Science and Pollution Research, v. 26, n. 27, p. 27761–27768, 2019. 

RADEMACHER, W. On the mode of action of acylcylcohexanediones - a new type of plant 

growth retardant with possible relationships to daminozide. Acta Horticulturae, n. 329, p. 

31–34, 1993.  



52 

RIBEIRO, W.S.; CARNEIRO, C. S.; FRANÇA, C.F.M.; PINTO, C.M.F.; LIMA, P.C.C.; 

FINGER, F.L.; DA COSTA, F.B. Paclobutrazol application in potted ornamental pepper. 

Horticultura Brasileira, v. 37, n. 4, p. 464–468, 2019.  

ROWE, R. N.; FARR, D. J.; RICHARDS, B. A. J. Effects of foliar and root applications of 

methanol or ethanol on the growth of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill). New 

Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, v. 22, p. 335–337, 1994.  

TAYAMA, H. K.; CARVER, S. A. Residual efficacy of uniconazole and daminozide on 

potted `Brig t Golden Anne’ C rysant emum. HortScience, v. 27, n. 2, p. 124–125, 1992. 

TINOCO, S.A.; GROSSI, J.A.S; AZEVEDO, A.A.; BARBOSA, J.G.; SANTOS, N.T. 

Produção e qualidade de plantas de gerânio zonal (Pelargonium x hortorum L. H. Bailey) 

em resposta à aplicação de clormequat, daminozide e paclobutrazol via foliar. Revista 

Brasileira de Horticultura Ornamental, v. 17, n. 2, p. 149–158, 2011. 

TOLOTTI, J. de C.C.; BELLÉ, R.A.; MAINARDI, L. Produção de crisântemo 

(Dendranthema grandiflora Tzvelev.) “Snowdon” em vaso I: doses e freqüências de 

aplicação de daminozide. Ciência Rural, v. 33, n. 6, p. 1045–1051, 2003. 

SAJJAD, Y. Application of plant growth regulators in ornamental plants: A review. Pakistan 

Journal of Agricultural Sciences, v. 54, n. 02, p. 327–333, 1 jun. 2017.  

SALACHNA, P.; ZAWADZIŃSKA, A. Effect of daminozide and flurprimidol on growt , 

flowering and bulb yield of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. Folia Horticulturae, v. 29, n. 

1, p. 33–38, 27 jun. 2017.  

SALACHNA, P. MIKICIUK, M.; ZAWADZIŃSKA, A.; PIECHOCKI, R.; PTAK, P.; 

MIKICIUK, G.; PIETRAK, A.; ŁOPUSIEWICZ, Ł. C anges in growt  and p ysiological 

parameters of ×Amarine following an exogenous application of gibberellic acid and 

methyl jasmonate. Agronomy, v. 10, n. 980, 2020. 

SALACHNA, P. ŁOPUSIEWICZ, Ł.; DYMEK, R.; MATZEN, A.; TROCHANOWICZ, K. 

Foliar application of gibberellic acid and methyl jasmonate improves leaf greenness in 

Hesperantha coccinea (syn. Schizostylis coccinea), a rare ornamental plant. Biology and 

Life Sciences Forum, v. 4, n. 97, 2021.  

SAMPEDRO, L.; MOREIRA, X.; ZAS, R. Resistance and response of Pinus pinaster 

seedlings to Hylobius abietis after induction with methyl jasmonate. Plant Ecology, v.212, 

n.3, p.397–401, 2011. 

SAS INSTITUTE INC. SAS 9.4 Help and Documentation. Cary, NC: SAS Institute Inc., 

2013. 



53 
 

SHIN, U. S.; LEE, J. S.; SONG, S. J.; SUH, G. U.; KIM, S. Y.; JEONG, M. J. The effects of 

plant growth regulators on the growth and flowering of potted Corydalis speciosa native 

to Korea. Acta Horticulturae, v. 1291, p. 139–144, 2020.  

SORIAL, M. E.; EL-GAMAL, S. M.; GENDY, A. A. Response of sweet basil to jasmonic 

acid application in relation to different water supplies. Bioscience Research, v. 7, n. 1, p. 

39–47, 2010.  

SRIVASTAVA, L. M. Plant Growth and Development: Hormones and Environment. San 

Diego, California: Academic Press, 2002.  

THAKUR, M.; KUMAR, R. Foliar application of plant growth regulators modulates the 

productivity and chemical profile of damask rose (Rosa damascena Mill.) under mid hill 

conditions of the western Himalaya. Industrial Crops and Products, v. 158, 15 dez. 2020. 

VEILING HOLAMBRA. Padrão Begônia de Vaso. Disponível em: 

<http://www.veiling.com.br/padrao-qualidade>.  

WHIPKER, B. Plant growth regulators for annuals a guide to growing high-quality annuals. 

Grower Talks, 2020, 68p.  

RUNKLE, E. Successful use of the PGR daminozide. Greenhouse Product News, Michigan, 

ago. 2013. Disponível em: <https://gpnmag.com/article/successful-use-pgr-daminozide/>. 

Acesso em: 01 dez. 2021. 

WU, M.-J.; ZACARIAS, L.; SALTVEIT, M.E.; REID, M.S. Alcohols and Carnation 

Senescence. HortScience, v. 27, n. 2, p. 136–138, 1992. 



54 

3. EFEITOS DA APLICAÇÃO DE REGULADORES DE CRESCIMENTO NA 

ANATOMIA FOLIAR DE BEGÔNIA ‘DRAGON WING’ 

Resumo 

As begônias possuem grande destaque na produção de flores, devido a variedade de 

materiais disponíveis, a Begônia ‘Dragon Wing’ é um híbrido rústico comercializado em vaso que 

possui folhas em formato de asa e florescimento marcante. Plantas cultivadas em vaso com 

formato compacto são muito apreciadas pelos consumidores devido à praticidade e beleza. O 

controle de crescimento é essencial para manter as plantas dentro do padrão de qualidade do 

mercado, sendo a utilização de reguladores a ferramenta mais usada para reduzir o porte das 

plantas. Informações sobre caracterizações anatômicas de plantas tratadas com inibidores de 

crescimento ainda são escassas, por esse motivo o presente estudo objetivou verificar a ocorrência 

de mudanças na anatomia foliar de Begônia ‘Dragon Wing’ variedade Red, cultivadas em vasos, 

mediante a aplicação de Daminozide (4000 mg.L
-1

), Etanol (4%) e Metil Jasmonato (100 µM). 

Foram amostradas folhas dos respectivos tratamentos para análise histológica. O uso dos 

inibidores de crescimento provocou alterações na anatomia foliar de Begônia ‘Dragon Wing’ Red. 

O daminozide reduziu a espessura da epiderme adaxial, dimensão dos estômatos e área do cluster, 

enquanto que o etanol apenas modificou a espessura do mesofilo. O metil jasmonato aumentou a 

espessura da epiderme abaxial, reduziu o mesofilo, o tamanho e o número de estômatos, e 

apresentou menor número de cristais de oxalato de cálcio. 

Palavras-chave: daminozide, metil jasmonato, etanol, floricultura, microscopia. 

 

Abstract 

Begonias have a significant position in flower production due to the variety of available 

materials, Dragon Wing Begonia is a rustic hybrid employed as a potted plant, this species has 

wing-shaped leaves and remarkable flowering. Consumers appreciate compacted potted 

ornamental plants for their practicality and beauty.  Growth control is essential to satisfy the 

market quality standard, and the most used tool to reduce plant size is growth regulators. 

Information on anatomical characterizations of plants treated with growth inhibitors is still 

unexplored, for this reason, the present study aimed to verify the occurrence of changes in the leaf 

anatomy of Red Dragon Wing Begonia, cultivated in pots, through the application of Daminozide 

(4000 mg.L
-1

), Ethanol (4%) and Methyl Jasmonate (100 µM). Leaves of the respective treatments 

were sampled for histological analysis. The use of plant growth regulators modified the leaf tissue 

of Red Dragon Wing Begonia. Daminozide decreased the upper epidermis, stomata dimension, 

and cluster area, while ethanol only modified the thickness of the mesophile. MeJa increased the 

thickness of the lower epidermis, reduced the mesophile, stomata dimension, and the number of 

stomata, and showed a lower number of calcium oxalate crystals. 

Keywords: daminozide, methyl jasmonate, ethanol, floriculture, microscopy. 
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3.1. Introdução 

Devido às exigências do mercado, plantas ornamentais produzidas em vasos seguem 

padrões rígidos em relação ao porte, arquitetura e sanidade, sendo um dos principais aspectos 

de padronização a altura, que caracteriza os materiais em classes de qualidade. Plantas com 

porte mais compacto são mais apreciadas por serem mais bonitas e práticas, mas exigem a 

adoção de técnicas culturais de alto custo de produção para que sejam conduzidas mais baixas 

sem comprometer as características que as tornam ornamentais (BERGSTRAND, 2017; 

IBRAFLOR, 2021; PAIVA et al., 2020). 

A aplicação de produtos químicos tem sido a base para o controle do crescimento 

dessas plantas, sendo mais comum o uso dos retardadores de crescimento como o 

Daminozide, que agem na inibição da giberelina, hormônio vegetal responsável pelo 

alongamento do caule (SRIVASTAVA, 2002). Embora esses produtos sejam muito utilizados 

nos principais países produtores, tratamentos alternativos têm sido testados buscando 

inovações tecnológicas que sejam não tóxicas, fáceis e seguras de aplicar. O Etanol e o Metil 

Jasmonato são substâncias alternativas que têm mostrado potencial para atuar no controle do 

crescimento, com resultados promissores na diminuição da altura sem trazer riscos ambientais 

e para a saúde, como demonstrado por Mibus, Hoff e Serek (2014) e Li et al. (2018). 

Sabe-se que a aplicação desses produtos via foliar ou no substrato alteram as plantas 

morfologicamente, diminuindo a altura, o número de folhas, a área foliar, a massa seca e 

fresca da parte aérea e do sistema radicular, entre outros aspectos. É de conhecimento também 

que esses produtos podem modificar a planta anatomicamente, alterando a densidade de 

tricomas e estômatos e a espessura da cutícula (CARVALHO-ZANÃO et al., 2017; 

KOFIDIS; GIANNAKOULA, 2008; LI et al., 2018). No entanto, a resposta da planta para 

aplicação de produtos pode variar entre espécies, sendo importante verificar as diferentes 

mudanças para entender os efeitos da aplicação e possibilitar a inserção de novos tratamentos 

de forma eficiente.  

Dentre as plantas comercializadas em vaso, o gênero Begonia tem se destacado pela 

variedade de materiais disponíveis no mercado, a Begônia ‘Dragon Wing’   um  í rido de 

alto potencial de comercialização, com folhas em formato de asa e florescimento vistoso, que 

é normalmente produzida em vasos do tipo cuia. Esse híbrido é considerado rústico por 

suportar ambientes sombreados e pleno sol, estresse hídrico e altas temperaturas, porém seu 

crescimento vigoroso faz com que sejam necessárias técnicas para a compactação da planta, 
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que é comercializada com até 36cm de altura (HVOSLEF-EIDE; MUNSTER, 2007; PAIVA 

et al., 2020).  

Dessa forma, verificou-se a ocorrência de mudanças na anatomia foliar de Begônia 

‘Dragon Wing’ variedade Red, com flores vermelhas, produzidas em vasos tipo cuia, a partir 

da aplicação dos produtos Daminozide, Etanol e Metil Jasmonato visando o controle do 

crescimento. 

3.2. Materiais e Métodos 

A partir do experimento realizado no capítulo 1 foram coletadas amostras foliares de 

plantas de Begônia ‘Dragon Wing’, Begonia x hybrida ‘Dragon wing’, variedade Red, com 

flores vermelhas, com 84 dias de condução, dos tratamentos controle (sem a aplicação de 

produtos), daminozide 4000 mg.L
-1

, metil jasmonato 100 µM e etanol 4%, a fim de verificar 

as alterações anatômicas foliares provocadas pela aplicação de produtos retardadores de 

crescimento. Optou-se por trabalhar apenas com uma variedade e a dose intermediária dos 

tratamentos devido a grande quantidade de repetições. 

Na 12ª semana de experimento, foram selecionadas três plantas de cada tratamento 

de forma aleatória, em que foram coletadas seis folhas completamente expandidas da porção 

mediana da planta, a partir do 3º nó. Retirou-se das folhas amostras de 1 cm que foram 

fixadas em solução de Karnovsky (KARNOVSKY, 1965) e mantidas refrigeradas até o início 

das análises.  

Realizou-se as etapas seguintes no La orat rio de Microscopia Eletrônica “Professor 

Elliot Watana e Kitajima”, Departamento de Fitopatologia, ESALQ-USP. O preparo das 

amostra para microscopia de luz consistiu em desidratar três fragmentos de cada planta 

coletada em série etanólica (30, 50, 70, 90 e 100%), durante esse processo o ar foi retirado das 

amostras com o auxílio de uma bomba de vácuo. Após isso, as amostras foram fixadas em 

resina Technovit® de acordo com o recomendado pelo fabricante e os blocos formados foram 

cortados em micrótomo rotatório, com as secções dispostas em lâmina de vidro e coradas com 

azul de toluidina (Figura 1). 

Ao todo, foram seccionadas nove amostras de cada tratamento, de onde foram 

extraídos 60 secções de 7 µm cada. Escolheu-se 16 secções aleatórias de onde analisou-se três 

setores de cada corte, totalizando 144 imagens por tratamento que foram analisadas ao 

microscópio de luz (Zeiss, Axionscope), com câmera de vídeo acoplada no equipamento. 

Foram mensurados o comprimento dos tecidos (epiderme abaxial, epiderme adaxial, 
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parênquima paliçádico, parênquima lacunoso, mesofilo e espessura total dos tecidos) com 

duas repetições por imagem, pelo software ImageJ®.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas preparo de amostras para microscopia de luz. a) Amostras coletadas fixadas em solução de 

Karnovsky. b) Desidratação das amostras em série etanólica. c) Blocos de resina montados. d) Secção do 

bloco em micrótomo rotatório. 

 

Além disso, as amostras foram desidratadas em série etanólica (30, 50, 70, 90%), a 

fim de remover a clorofila e então dispostas em lâminas e com o auxílio do microscópio de 

luz foram feitas imagens objetivando observar a epiderme adaxial e abaxial. Ao todo foram 

feitas 15 imagens de cada lado da folha, de 3 repetições diferentes.  Análises sob luz 

polarizada para detectar cristais de oxalato de cálcio também foram conduzidas nessas 

amostras. Mensurou-se, no software ImageJ®, a área das células da epiderme adaxial, número 

de estômatos no cluster, largura e comprimento dos estômatos e área do cluster.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e ao teste de Tukey à 5% 

de probabilidade com o auxílio do software R® 4.0.3 (R CORE TEAM, 2020). 

3.3. Resultados e Discussão 

Embora o gênero Begonia seja um dos maiores e mais abundantes em diversidade de 

espécies com grande variedade de formato e coloração de folhas, ainda são poucos os estudos 

que contemplam a análise da anatomia foliar. Em geral, folhas de begônias são bifacial com 

diferenciação do mesofilo dorsiventral, ou seja, possuem o parênquima paliçádico voltado 

para a epiderme da face superior e o parênquima lacunoso para a epiderme da face inferior 

(BERCU, 2015; BERCU; POPOVICIU, 2017; PHRATHEP, 2019).  

a b 

c d 



58 

A anatomia foliar das espécies de begônia se diferencia em função das modificações 

existentes para a adaptação ao ambiente, em função da forma como as plantas capturam a luz 

e conservam a água. As espécies podem apresentar diferentes números de camadas de células 

da epiderme, uma hipoderme que auxilia na retenção de água e células da epiderme em 

formato de funil que auxiliam na captura de luz, sendo essas características, normalmente, 

associadas a espécies adaptadas a sombra (BRODERSEN; VOGELMANN, 2007; RUDALL; 

JULIER; KIDNER, 2017) 

As fol as completamente expandidas de Begôna ‘Dragon Wing’ Red apresentam 

epiderme com face superior (adaxial) e inferior (abaxial) formadas por uma única camada de 

célula sem espaços intercelulares e recoberta por uma cutícula delgada (Figura 2). A epiderme 

adaxial apresenta células mais altas com espessura maior que as células da epiderme abaxial e 

os estômatos são encontrados apenas na epiderme inferior. O mesofilo é dorsiventral, 

diferenciado entre parênquima paliçádico e lacunoso, sendo o parênquima paliçádico 

composto por menor número de camadas de células alongadas (uma ou duas camadas) e o 

parênquima lacunoso mais desenvolvido com maior número de camadas de células (três ou 

quatro camadas). Próximo ao feixe vascular, as células da epiderme abaxial são menores e o 

parênquima lacunoso é expandido. Tais caracteres se assemelham a outras espécies de 

begônia com epiderme unisseriada e sem hipoderme, como Begonia prismatocarpa, B. 

humbertii, B. oxyloba, B. bogneri, B. johnstonii, B. soli-mutata, B. aconitifolia, B. dipetala, B. 

deliciosa, B. longifolia, B. chitoensis, B. sizemoreae, B. pavonina, B. grandis, B. scintillans, 

B. poliloensis, B. bipinnatifida, B. cyanescens, B. chloroneura, B. dregei, B. sutherlandii, B. 

wollnyii, B. fusca, e B. mollicaulis (PHRATHEP, 2019).  

Nas lâminas foliares da begônia estudada, observou-se também a presença de cristais 

do tipo drusa nas células do parênquima lacunoso (Figura 2 e 3), tais cristais são 

característicos do gênero Begonia e estão presentes também em outros gêneros de plantas 

ornamentais como Philodendron, Monstera, Alocasia, Caladium, Anthurium, Aglaonema, 

entre outros (CUÉLLAR-CRUZ et al., 2020). As células especializadas que contém cristais 

são chamadas de cristal idioblastos e são associadas a regulação de cálcio pela planta, a defesa 

contra herbívoros e desintoxicação de metais pesados (NAKATA, 2003). Rose e Hurd-Karrer 

(1927) demonstraram em seu estudo que as células das begônias são fisiologicamente 

diferentes devido a presenças desses cristais de oxalato de cálcio, por manterem a acidez 

intracelular, o que não ocorre nas demais células que não possuem o cristal. 

Horner e Zindler-Frank (1982) também encontram cristais em formato de drusa e 

bipirâmides no mesofilo de folhas de Begonia spp. Segundo o estudo de Volk et al. (2002), o 
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formato do cristal está ligado à sua função na planta, cristais drusa estão relacionados a 

regulação de cálcio e são dependentes de sua concentração na planta, a deficiência desse 

elemento acompanhada do crescimento ativo da planta provoca a diminuição e até o 

desaparecimento dos cristais. Dentre os tratamentos estudados, os cristais foram abundantes 

nas folhas dos tratamentos controle, daminozide e etanol, porém observados em menor 

quantidade nas folhas tratadas com metil jasmonato (Figura 2). A menor formação de cristais 

no tratamento com MeJa pode estar relacionada à interação entre os jasmonatos e o cálcio, a 

aplicação exógena de jasmonatos infere em um aumento na concentração de Ca
2+

 no citosol, 

liberando-o de reservas internas da célula, tal característica pode ter contribuído com a menor 

observação de cristais nesse tratamento (ASLAM et al, 2021). 

Os tratamentos metil jasmonato e etanol proporcionaram diminuição similar na 

espessura da lâmina foliar de Begônia ‘Dragon Wing’ Red, o que n o foi o servado no 

tratamento com daminozide. No tratamento com etanol, houve uma diminuição de 15,54% do 

parênquima paliçádico e 19,25% do lacunoso, o que representou uma diminuição do mesofilo 

de 16,34% (20,37 µm). De forma semelhante, no tratamento com MeJa, o parênquima 

paliçádico diminui 11,60%, o lacunoso 14,67% e o mesofilo 10,47% (31,78 µm) (Tabela 1).  

As alterações no parênquima paliçádico foram ocasionadas pela diminuição do comprimento 

das células, enquanto as alterações no parênquima lacunoso ocorreram pela diminuição do 

espaço intercelular (Figura 2). Nas plantas tratadas com metil jasmonato, isso pode estar 

relacionado com o aumento da altura das células da epiderme abaxial de 8,52%, que podem 

promover uma pressão biomecânica para comprimir o parênquima lacunoso. 

 

Tabela 1. Espessura da lâmina foliar (ELF), mesôfilo (EM), parênquima paliçádico (EPP), parênquima lacunoso 

(EPL), epiderme adaxial (EEAD) e epiderme a axial (EEAB), em µm, das fol as de Begonia ‘Dragon Wing’ 

Red submetidas aos tratamentos controle (sem aplicação de produtos), Daminozide 4000 mg.L
-1

, Metil 

Jasmonato 100µM e Etanol 4%. 

Tratamento ELF EM EPP EPL EEAD EEAB 

Controle 471.8 194.49a 74.66a 114.36a 176.94a 96.18bc 

Daminozide 462.7 205.00a 77.66a 115.23ab 154.7b 90.56c 

Metil Jasmonato 462.1 174.12b 66.00b 97.58bc 172.23a 104.37a 

Etanol 450.6 162.71b 63.06b 92.35c 181.57a 102.89ab 

CV (%) 1.15% 3.67% 14.04% 5.91% 34.97% 9.76% 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. Os 
valores são referentes a média de 96 repetições. 

 
Li et al. (2018) reportaram em estudo com metil jasmonato mudanças na espessura da 

epiderme e da cutícula, observaram uma diminuição em soja e girassol e um espessamento em 
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tomate, mostrando que os efeitos podem ser diferentes nas diversas espécies. Kiliç, Çavuşoğlu 

e Kabar (2008) em seu estudo observaram que diferentes concentrações de ácido jasmônico 

resultaram em efeitos diferentes em rabanete, tendo o tratamento 100 μM aumentado o 

número de células da epiderme inferior e os tratamentos com maior concentração de produto, 

1500 e 2000 μM, aumentado o número de células da epiderme superior. 

Endogenamente esse hormônio está associado à sinalização do estresse biótico e 

abiótico, gerando respostas a nível fisiológico, com a ativação do sistema antioxidante, 

acúmulo de aminoácidos e regulação da abertura estomática e molecular, levando a expressão 

de genes e interação com outros hormônios. De forma geral, os jasmonatos agem em conjunto 

com outros hormônios na indução da tolerância ao estresse, e como consequência atuam na 

regulação do crescimento da planta e alteram sua anatomia (WANG et al., 2020). Ainda são 

poucos os estudos que compreendem a análise anatômica de folhas tratadas com metil 

jasmonato, porém pode-se dizer que há uma aclimatação na anatomia foliar em função da 

aplicação do produto, podendo diferir entre espécies e agir de forma diferente em doses 

distintas.  
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Figura 2. Primeira e terceira coluna são micrografias de luz de seções transversais de folhas completamente 

expandidas de Begonia ‘Dagon Wing’ Red coradas com azul de toluidina, sendo a terceira coluna imagens 

utilizando luz polarizada. Segunda coluna refere-se a micrografias de luz de folhas completamente expandidas de 

Begonia ‘Dragon Wing’ Red desidratadas e descoloridas. Tratamento sem aplicaç o de produtos retardadores de 

crescimento (controle) (A, B e C), tratamento com daminozide 4000 mg.L
-1 

(D, E e F), tratamento com etanol 

50 μm 
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4%  (G, H e I ) e tratamento com metil jasmonato 100µM (J, K e L). Notar a diminuição da espessura do 

parênquima paliçádico e lacunoso (G e J). Notar a menor concentração de cristais de oxalato de cálcio (L) em 

plantas tratadas com  metil jasmonato. Notar a formação característica dos estômatos helicocíticos agrupados em 

cluster (B,E, H e K), verificar a diminuição no número de estômatos no cluster (K) em plantas tratadas com  

metil jasmonato. Es = epiderme superior; Ei = epiderme inferior; Pl = parênquima lacunoso; Pp = parênquima 

paliçádico. Cristais de Oxalato de Cálcio (seta vermelha) nas células do parênquima lacunoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micrografias de luz de seções transversais de fol as completamente expandidas de Begonia ‘Dragon 

Wing’ Red do tratamento controle (sem aplicaç o de produtos retardadores de crescimento) coradas com azul de 

toluidina, mostrando em detalhe cristais de oxalato de cálcio do tipo drusa, observado nas células do parênquima 

lacunoso. 

 

O tratamento com daminozide apresentou diferença na espessura apenas na epiderme 

adaxial, em que houve uma diminuição de 12,57%, infere-se esse resultado possivelmente a 

aplicação via foliar atingir principalmente a parte superior das folhas e também pelo produto 

ser altamente móvel nos tecidos, o que ocasionou mudanças apenas na área em que houve 

maior contato entre a folha e o regulador. 

A espessura foliar está associada ao desempenho ecológico das plantas, por estar 

ligada a absorção de luz e difusão de CO2, ou seja, existe uma relação entre a espessura da 

folha e fotossíntese, por exemplo, a compactação do parênquima paliçádico pode resultar em 

plantas mais resistentes a patógenos, porém com menor eficiência fotossintética e menor 

crescimento (SILVA et al., 2005). Essa característica poderia estar relacionada ao menor 

crescimento das plantas tratadas com metil jasmonato, porém, outros estudos também inferem 

a relação antagonista entre os jasmonatos e a giberelina a essa diminuição, mas ainda não se 

sabe ao certo os mecanismos por trás da inibição do crescimento pela aplicação exógena desse 

fitohormônio, sendo necessários outros estudos bioquímicos e moleculares para compreender 

tal relação (HEINRICH et al., 2013; LI et al., 2018). 
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Os estômatos de Begônia Dragon Wing Red estão localizados apenas na epiderme 

abaxial e são categorizados como helicocíticos, ou seja, possuem quatro ou mais células 

subsidiárias dispostas em forma de hélice. Essa formação dos estômatos é característica do 

gênero Begonia tendo sido descrito em outras espécies (RUDALL; JULIER; KIDNER, 2017).  

Além disso, os estômatos da espécie estudada são agrupados em clusters de forma não 

contínua, isso significa que duas ou mais células-guardas são agrupadas em um mesmo 

aglomerado, mas não encostam uma na outra pois são separadas pela célula subsidiária 

(Figura 2).  

Esse padrão tem sido relacionado a adaptação das plantas para conservação de água, 

pois a área do cluster proporciona maior espaço para armazenar o vapor d’água, diminuindo a 

transpiração foliar (GAN et al., 2010; HOOVER, 1986; PAPANATSIOU; AMTMANN; 

BLATT, 2017). Porém tal característica tem sido atribuída a plantas adaptadas à ambientes 

sombreados e que possuem epiderme multisseriada ou hipoderme desenvolvida, aspecto não 

observado na Begônia Dragon Wing Red (HOOVER, 1986; TANG et al., 2002). Essa 

característica pode estar relacionada a rusticidade desse híbrido, que se mostra adaptável a 

ambientes ensolarados e sombreados, e resistente a condições de estresse e altas temperaturas.  

O tratamento com daminozide e metil jasmonato alterou a dimensão dos estômatos e 

a área do cluster de forma semelhante, o que não foi observado no tratamento com etanol. A 

aplicação de daminozide diminuiu a largura dos estômatos em 10,23% e o comprimento em 

12,90% e reduziu a área do cluster em 25,27%, de forma similar, houve uma redução no 

comprimento do estômato e área do cluster no tratamento com metil jasmonato, além de haver 

uma diminuição no número médio de estômatos de 33,30% (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Área celular epiderme adaxial (ACE), largura estômato (LE), comprimento estômato (CE), área do 

cluster (AE), em µm, e número de estômatos no cluster (NE) das fol as de Begonia ‘Dragon Wing’ Red 

submetidas aos tratamentos controle (sem aplicação de produtos), Daminozide 4000 mg.L
-1

, Metil Jasmonato 

100µM e Etanol 4%. 

Tratamento ACE LE CE NE AE 

Controle 11381  33.33a       23.576a 8.800a 54988a       

Etanol 10744 32.22ab       22.905a 8.333a       50076ab 

Metil Jasmonato 11034 31.64ab 19.961b 5.867b 41139b 

Daminozide 9591 29.92b 20.536b      8.533a      41095b 

CV (%) 15.21 % 15.15 % 15.18 % 26.65 % 28.06 % 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. Os 
valores são referentes a média de 45 repetições. 
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Fatores ambientais externos à planta podem modificar o padrão dos estômatos, em 

Begonias o estresse ocasionado pelo déficit hídrico e alta salinidade podem provocar o 

aumento dos clusters como forma de diminuir a transpiração (GAN et al., 2010; HOOVER, 

1986). Além disso, o efeito dos hormônios vegetais é reportado em outros estudos, mostrando 

que também podem afetar a forma como os estômatos se desenvolvem. A aplicação exógena 

de jasmonatos pode inibir o desenvolvimento dos estômatos, diminuindo a densidade e 

número de estômatos e induzindo o fechamento estomático e podem inferir na diminuição do 

tamanho dos clusters, corroborando com os resultados encontrados nesse estudo (HAN et al., 

2018; KILIÇ; ÇAVUŞOĞLU; KABAR, 2008; LI et al., 2018).  

Da mesma forma, a giberelina também atua na formação dos estômatos, induzindo 

seu desenvolvimento. Devido a isso, a aplicação de um inibidor de giberelina como o 

daminozide, mostra influenciar diretamente o padrão dos estômatos (GONZÁLEZ; 

FUENTES; SERNA, 2017). Segundo Blanco, Monge e Val (1997), a aplicação de 

paclobutrazol aumentou a densidade de estômatos de pêssego, porém agiu negativamente no 

tamanho do estômato, diminuindo seu comprimento de forma similar aos efeitos provocados 

pelo daminozide em Begônia ‘Dragon Wing’. 

3.4. Conclusão  

O uso de produtos inibidores de crescimento provoca alterações na anatomia foliar 

de Begônia ‘Dragon Wing’ Red inferindo, principalmente, na diminuição da espessura do 

parênquima paliçádico e lacunoso, altura da epiderme abaxial e adaxial, formação de cristais 

de oxalato de cálcio e dimensão dos estômatos e área do cluster. A aplicação de 4000 mg.L
-1

 

de daminozide diminuiu a espessura da epiderme adaxial enquanto 100 µM  de metil 

jasmonato aumentou a espessura da epiderme abaxial. O tratamento com 4% etanol e 100 µM 

MeJa diminuíram o mesofilo, pela redução no parênquima paliçádico e lacunoso. Além disso, 

os tratamentos MeJa e daminozide provocaram diminuição na dimensão dos estômatos e área 

do cluster, tendo o MeJa também reduziu o número dos estômatos no cluster e apresentado 

menor número de cristais de oxalato de cálcio. Tais alterações demonstram que há uma 

aclimatação anatômica provocada pela aplicação dos produtos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O daminozide, embora seja usualmente utilizado na inibição do crescimento de 

plantas ornamentais, não foi eficiente em reduzir o porte de Begônia 'Dragon Wing'. Sua ação 

foi diferente entre as variedades, a Pink apresentou maior resistência, porém ambos os 

materiais não alcançaram o padrão comercial para altura. A concentração de 4000 mg.L
-1

 

reduziu a espessura da epiderme adaxial, dimensão dos estômatos e área do cluster, mostrando 

um efeito direto da aplicação foliar sobre as estruturas anatômicas da folha. 

O etanol reduziu o porte das plantas expressivamente com o aumento da dose, a 

maior concentração (6%) foi fitotóxica, causando senescência e morte, e a intermediária (4%) 

comprometeu aspectos do florescimento e reduziu a espessura do mesofilo, pela diminuição 

do parênquima paliçádico e lacunoso. A menor concentração testada (2%) mostrou-se 

eficiente em reduzir o porte da planta sem comprometer os aspectos ornamentais.  

O metil jasmonato diminuiu a altura e diâmetro da planta de forma quadrática sem 

alterar outras características, a redução máxima foi observada em 100 µM, essa mesma 

concentração aumentou a espessura da epiderme abaxial, reduziu a espessura do mesofilo e 

diminuiu a dimensão dos estômatos e área do cluster, tendo também reduziu o número dos 

estômatos no cluster e apresentado menor número de cristais de oxalato de cálcio. Tais 

alterações demonstram que há uma aclimatação anatômica provocada pela aplicação desse 

produto, que pode estar relacionada com sua função de resistência. 

A pulverização de 100 µM de metil jasmonato por quatro semanas alternadas e 

aplicação de 2% etanol no substrato por oito semanas seguidas foram eficientes na restrição 

do crescimento de Begônia ‘Dragon Wing’ em vaso, proporcionando plantas dentro do padr o 

comercial de qualidade. 

 


