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RESUMO
2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDUDLQÀXrQFLDVREUHDORQJHYLGDGHGHLQÀRUHVFrQFLDVGH(SLGHQGUXPLEDJXHQVHGRLQLELGRU
da síntese de etileno – ácido aminooxiacético (AOA) – aplicado em solução de condicionamento e pulverização. As hastes foUDPFROKLGDVHLPHGLDWDPHQWHFRQGLFLRQDGDVHPHP0GH$2$SRUHKRXSXOYHUL]DGDVFRP
DVPHVPDVVROXo}HVDWpRPROKDPHQWRFRPSOHWRGDLQÀRUHVFrQFLD,QGHSHQGHQWHPHQWHGRWHPSRHGDFRQFHQWUDomRGH$2$
RFRQGLFLRQDPHQWRGDVKDVWHVQmRSURORQJRXDORQJHYLGDGHGDVÀRUHVHPYDVR$SXOYHUL]DomRGDVLQÀRUHVFrQFLDVGH(LEDJXHQVHFRP$2$IH]FRPTXHVXDYLGDGHYDVRIRVVHSURORQJDGDHPDSUR[LPDGDPHQWHHPFRPSDUDomRDRWUDWDPHQWRGH
condicionamento e ao controle; a pulverização com 1,5 mM de AOA contribuiu para uma vida de vaso de 8 dias.
Palavras-chave: vida de vaso, inibidor síntese de etileno, condicionamento, pulverização.

ABSTRACT
/RQJHYLW\RI(SLGHQGUXPLEDJXHQVH.XQWKLQÀRUHVFHQFHVLQÀXHQFHGE\DPLQRR[\DFHWLFDFLG
7KHREMHFWLYHRIWKLVZRUNZDVWRHYDOXDWHWKHHIIHFWRIHWK\OHQHLQKLELWRUDPLQRR[\DFHWLFDFLG $2$ DSSOLHGDVSXOVLQJVROXWLRQRUVSUD\HGRQWKHORQJHYLW\RI(SLGHQGUXPLEDJXHQVHLQÀRUHVFHQFHV7KHVWDONVZHUHKDUYHVWHGDQGLPPHGLDWHO\SXOVHG
ZLWKDQGP0$2$IRUDQGKRXUVRUE\VSUD\LQJWKHLQÀRUHVFHQFHVXQWLOIXOOZDWHULQJRIWKH
UDFHPH5HJDUGOHVVWKHWLPHDQGFRQFHQWUDWLRQRIWKHSXOVLQJVROXWLRQ$2$KDGQRLQÀXHQFHRQWKHÀRZHUORQJHYLW\+RZHYHU
ZKHQVSUD\HGWKH$2$LQFUHDVHGWKHORQJHYLW\DWDERXWFRPSDUHGWRSXOVHGRUFRQWUROÀRZHUVHVWLPDWLQJGD\VRIYDVH
life when sprayed with 1.5 mM AOA.
.H\ZRUGV vase life, ethylene synthesis inhibitor, pulsing, spraying.

1. INTRODUÇÃO

tase do ACC e a oxidase do ACC (BURG, 2004). A enzima
sintase do ACC pode ser inibida por análogos das rizóbio
$ÀRULFXOWXUDpKRMHFRQVLGHUDGDDIRUPDPDLVDYDQoD- toxinas, como o amino etoxivinilglicina (AVG) e o ácido
da de agricultura, fazendo uso de técnicas modernas, sendo amino oxiacético (AOA) (YANG & HOFFMAN, 1984).
Na literatura, há alguns relatos do uso do ácido aminooxiaum dos setores de maior rentabilidade por área cultivada.
Dentre as espécies ornamentais com capacidade de se cético (AOA) como agente para aumentar a longevidade
GHVWDFDUQDFRPHUFLDOL]DomRGHÀRUHVGHFRUWHHVWiDRUTXt- GDVÀRUHVGHFRUWH),1*(5HWDO  WUDEDOKDQGRFRP
dea da espécie Epidendrum ibaguense, uma planta rústica, ÀRUHV GH HVSRULQKD &RQVROLGD DMDFLV  REVHUYDUDP TXH D
que se adapta plenamente ao cultivo de solo em pleno sol, SXOYHUL]DomRGDVLQÀRUHVFrQFLDVFRPP0GH$2$QmR
ÀRUHVFHSUDWLFDPHQWHRDQRWRGRHSRVVXLKDVWHVÀRUDLVORQ- afetou a longevidade. Porém, em rosas, a adição de 0,5
gas. Porém, esta espécie é altamente sensível ao etileno, P0GH$2$DVVRFLDGDDGHVDFDURVHHPVROXomRGH
TXH LQGX] D DEVFLVmR H VHQHVFrQFLD SUHPDWXUD GDV ÀRUHV YDVRHOHYRXDORQJHYLGDGHGHSDUDGLDV .(76$ 
(MORAES et al., 2007). Dessa forma, para maximizar sua NARKBUA, 2001). Portanto, a efetividade do AOA pareORQJHYLGDGHKiQHFHVVLGDGHGHVHXWLOL]DUPpWRGRVH¿FLHQ- ce depender da espécie e do modo de sua aplicação. Para
R(SLGHQGUXPQmRKiUHODWRVVREUHDLQÀXrQFLDGR$2$
tes de redução da síntese e/ou ação do etileno.
A rota de produção de etileno nas plantas superiores QDDEVFLVmRHORQJHYLGDGHGDVÀRUHV1D+RODQGDR$2$
pode ser resumida nos seguintes passos: metionina o vem sendo utilizado comercialmente na forma de solução
6$0ĺ$&&ĺ&2H4. Dentre todas as enzimas que parti- de condicionamento como tratamento preservativo de cracipam da biossíntese, duas são chave, e regulatórias: a sin- vos para reduzir a murcha prematura das pétalas (SERRA-

(1)

3DUWHGD7HVHGH'RXWRUDGRGDSULPHLUDDXWRUD¿QDQFLDGDSHOD)$3(0,*5HFHELGRSDUDSXEOLFDomRHPHDFHLWRHP
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJLD9HJHWDO±8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH9LoRVD$Y3+5ROIVVQ&HQWUR±9LoRVD 0* DPDSHOL#SRSFRPEU
(3)
'HSDUWDPHQWRGH)LWRWHFQLD8)99LoRVD 0* 
(4)
'HSDUWDPHQWRGH)LVLRORJLD9HJHWDO8)99LoRVD 0* 
(2)
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NO et al., 2001). Também foi observado que, em orquídeas
do gênero Dendrobium, a aplicação preventiva de 1,0 mM
GH$2$IRLHIHWLYDHPLQLELUHPDSUR[LPDGDPHQWH
DSURGXomRGHHWLOHQRLQGX]LGDSHODSROLQL]DomRGDVÀRUHV
.(76$ /8$1*68:$/$, 
2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDURHIHLWRGR$2$
VREUHDDEVFLVmRHORQJHYLGDGHGHLQÀRUHVFrQFLDVFRUWDGDV
de Epidendrum ibaguense e seu modo de aplicação.
2. MATERIAL E MÉTODOS
As plantas de E. ibaguense foram cultivadas no campo
de produção do Setor de Floricultura da Universidade Federal de Viçosa (MG), e as hastes colhidas no período da
manhã (8h) no estádio 10 de abertura do desenvolvimento
ÀRUDO PtQLPRGHÀRUHVDEHUWDVQRUDFHPR FRQIRUPH
estabelecido por MORAES (2003). Após a colheita, essas
hastes foram colocadas em baldes contendo água destilada e levadas ao laboratório, onde foram padronizadas com
FRPSULPHQWRGHFP(PVHJXLGDIRUDPWUDWDGDVSRU
12, 18 e 24 h com solução de condicionamento (pulsing),
nas concentrações de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mM de AOA,
ou pulverizadas até o completo molhamento da haste (50
mL das soluções-teste por repetição). Após os tratamentos,
DVLQÀRUHVFrQFLDVIRUDPPDQWLGDVHPYDVRVFRPiJXDGHLRnizada, trocada a cada dois dias. Os experimentos foram
FRQGX]LGRV j WHPSHUDWXUD GH & XPLGDGH UHODWLYD GH
HLQWHQVLGDGHOXPLQRVDGHȝPROP-2 s-1. Foi
HVWDEHOHFLGRFRPR¿PGDORQJHYLGDGHRPRPHQWRHPTXH
DVLQÀRUHVFrQFLDVDSUHVHQWDYDPPDLVGHGHDEVFLVmR
RXÀRUHVPXUFKDV 025$(6HWDO 2H[SHULPHQWR
foi conduzido em esquema fatorial, com delineamento em
blocos casualizados de cinco repetições, tendo-se três hastes por unidade experimental.
Os dados foram interpretados usando-se análise de variância e de regressão. As médias referentes aos tratamentos
qualitativos foram comparadas por meio do teste de Tukey
DRQtYHOGHGHSUREDELOLGDGH2VYDORUHVREWLGRVDSDUtir de tratamentos quantitativos foram submetidos à análise
GHUHJUHVVmRVHQGRRPRGHORHVFROKLGRFRPEDVHQRFRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDomRQRGHVYLRSDGUmRGRVFRH¿FLHQWHV
de regressão e no fenômeno biológico.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
$ ORQJHYLGDGH GD LQÀRUHVFrQFLD QmR IRL DIHWDGD SHOR
condicionamento em solução aquosa contendo de 0,5 a 2,0
mM de AOA ou pelo tempo de condicionamento (tabela
1). Independentemente do tratamento, a longevidade das
ÀRUHVYDULRXHQWUHHGLDVLQGLFDQGRTXHDVFRQGLo}HV
GH XVR GR $2$ IRUDP LQVX¿FLHQWHV SDUD LQGX]LU D XPD
UHVSRVWD ¿VLROyJLFD SHORV WHFLGRV H TXH D SURYiYHO UHGXção do pH pela adição do AOA, mencionada por KETSA
& NARKBUA (2001) não teve efeito sobre a longevidaGHGR(SLGHQGUXP$WD[DGHDEHUWXUDGDVÀRUHVWDPEpP
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não foi afetada pelas soluções de condicionamento (dados
não mostrados), indicando que as elevadas concentrações
de AOA ou tempo demasiadamente longo de pulsing não
causaram a perda de turgor, dessecação e deterioração prePDWXUDGHÀRUHV
A ausência de resposta promovida pelo AOA, aplicado na forma de solução de condicionamento, indica que a
VXEVWkQFLDQmRIRLDEVRUYLGDHPTXDQWLGDGHVX¿FLHQWHSDUD
reduzir a atividade da sintase do ACC, ou que a quantidade
GHHWLOHQRSURGX]LGDIRLVX¿FLHQWHSDUDSURPRYHUDVHQHVcência. Isso porque se sabe que essa espécie é altamente
VHQVtYHODRHWLOHQR ),1*(5 %$5%26$ &RPR
HP(LEDJXHQVHDDEVFLVmRGHÀRUHVGH3OHFWUDQWKXVQmR
IRLLQÀXHQFLDGDSRUP0GH$2$ $6&28*+HWDO
 1mRIRLYHUL¿FDGRDXPHQWRQDORQJHYLGDGHGHÀRres de Ranunculus asiaticus quando condicionadas com até
1,83 mM de AOA (KENZA et al., 2000). Resultados semelhantes aos obtidos foram encontrados por BARTOLI et
DO  RVTXDLVQmRFRQVWDWDUDPHIHLWRVLJQL¿FDWLYRGR
AOA (1,0 mM) incluído em solução contendo ampicilina,
sobre a senescência associada à deterioração da membrana
plasmática de Chrysanthemum morifolium RAM cv. UnVHL5HVSRVWDQmRVLJQL¿FDWLYDWDPEpPIRLFRQVWDWDGDHP
ramos cortados de Eucalyptus parvifolia quando condicionados em solução de 1 mM de AOA (FERRANTE et al.,
2002). Em Epidendrum não foram observados sintomas de
toxicidade pelo uso de AOA.
Existe a proposição de que o AOA prolonga a longeviGDGHÀRUDOQmRSRULQLELUDELRVVtQWHVHGHHWLOHQRPDVSRU
favorecer o balanço hídrico decorrente da não obstrução
dos vasos xilemáticos das hastes cortadas. Isso porque o
AOA, ao reduzir o pH da solução, aumenta sua longevidade, provavelmente por diminuir o crescimento microbiano,
a viscosidade da água e a atividade das enzimas oxidativas
.(76$ 1$5.%8$ (PÀRUHVGH$GLDQWXPUDddianum, o AOA inibiu o crescimento bacteriano e preveniu o murchamento precoce, quando em pH igual ou menor
que 3,0 (VAN DOORN et al., 1991). Entretanto, esse efeito
QmRIRLREVHUYDGRQDVLQÀRUHVFrQFLDVGH(LEDJXHQVHSRLV
as soluções de 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mM de AOA apresentaram
RVUHVSHFWLYRVS+VHVHQGRPDLViFLGRV
que a água (7,3). Assim, o baixo pH por até 24 horas de
WUDWDPHQWRGHFRQGLFLRQDPHQWRQmRIRLVX¿FLHQWHSDUDPHlhorar a absorção de água nem o balanço hídrico.
A aplicação de AOA por meio de pulverização auPHQWRX D ORQJHYLGDGH GDV ÀRUHV GH ( LEDJXHQVH TXDQGR
comparadas ao tratamento na solução de condicionamento,
pois o efeito variou em função de concentração empregada
¿JXUDVHWDEHOD 2WUDWDPHQWRGDVÀRUHVSRUSXOYHUL]DomR UHVXOWRX HP DXPHQWR QD ORQJHYLGDGH GH  SDUD
 GLDV UHSUHVHQWDQGR XP DFUpVFLPR GH  (VWH HIHLWR
pode ser explicado pelo fato de o ingrediente ativo se espalhar uniformemente sobre a superfície das pétalas e folhas
*/$1'21  '$9,'   3XOYHUL]Do}HV FRP FRQcentrações de AOA superiores a 1,0 mM foram saturantes,
não havendo nenhum efeito adicional sobre a longevidade
ÀRUDO

V.15, Nº 1, 2009, 37-42

39

ANA MARIA MAPELI et. al

Tabela 1./RQJHYLGDGHGDVÀRUHVGHEpidendrum ibaguense acondicionadas na forma de pulsing com 0; 0,5; 1,0; 1,5 e
2,0 mM de AOA. Viçosa, MG, 2007.
Table 1. Longevity of Epidendrum ibaguense ÀRZHUVSXOVHGZLWKP0$2$9LoRVD0*
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Figura 1./RQJHYLGDGHGDVÀRUHVGHE. ibaguense tratadas com 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mM de AOA por meio
de pulverização (z) ou pulsing ().Viçosa, MG, 2007.
Figure 1. Longevity of E. ibaguenseÀRZHUVWUHDWHGZLWKDQGP0$2$E\VSUD\LQJ
(z) or pulsing ( 9LoRVD0*

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0 mM AOA

Figura 2. (IHLWRGHGLIHUHQWHVFRQFHQWUDo}HVGH$2$YLDSXOYHUL]DomRVREUHDORQJHYLGDGHGHLQÀRUHVFrQFLDVGH
E. ibaguense, após 5 dias de vaso. Viçosa, MG, 2007.
Figure 2. (IIHFWRIGLIIHUHQWFRQFHQWUDWLRQVRI$2$VSUD\HGRQORQJHYLW\RILQÀRUHVFHQFHVRIE. ibaguense, followed by 5 days
RIYDVHOLIH9LoRVD0*
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Tabela 2./RQJHYLGDGHGDVÀRUHVGHEpidendrum ibaguense tratadas com 0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mM de AOA por meio de
pulverização ou pulsing. Viçosa, MG, 2007.
Table 2. Longevity of Epidendrum ibaguense ÀRZHUVVSUD\HGRUSXOVHGZLWKRUP0$2$9LoRVD0*

0pGLDVVHJXLGDVGHPHVPDOHWUDQmRGLIHUHPHQWUHVLSHOR7HVWHGH7XNH\DRQtYHOGHGHSUREDELOLGDGH

Os resultados obtidos não corroboram os obtidos quanGRLQÀRUHVFrQFLDVGHConsolida ajacis foram pulverizadas
com as mesmas concentrações de AOA, pois não se veUL¿FRXRSURORQJDPHQWRGDYLGDGHYDVRSHODLQLELomRGD
WD[D GH DEVFLVmR H PXUFKDPHQWR GDV ÀRUHV ),1*(5 HW
al., 2004). Em orquídeas do gênero Cattleya tratadas com
$2$WDPEpPQmRVHYHUL¿FRXHIHLWRVLJQL¿FDWLYRGRLQLbidor (GOH et al., 1985).
&RQWXGRÀRUHVGH1HZ*XLQHDLPSDWLHQVDSyVVHUHP
tratadas com pulverizações de AOA nas concentrações de
0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1,0 mM, tiveram a abscisão da corola
reduzida e a vida em vaso das hastes prolongada (DOSTAL
et al., 1991). Em orquídeas do gênero Dendrobium, a aplicação preventiva de 1,0 mM de AOA foi efetiva em inibir
DSURGXomRGHHWLOHQRLQGX]LGDSHODSROLQL]DomRGDVÀRUHV
.(76$ /8$1*68:$/, 
Os sintomas de senescência, tais como labelos enrolaGRVHDODUDQMDGRVGHVFRORUDomRGDVSpWDODVPXUFKDPHQWR
H DEVFLVmR GDV ÀRUHV IRUDP PDLV WDUGLRV QDV KDVWHV SXOverizadas com AOA em relação às submetidas ao pulsing
¿JXUD 'HFRUULGRVGLDVGDFROKHLWDDVKDVWHVTXHVRfreram pulverização ainda eram comercializáveis, diferentemente do observado por CARNEIRO (2001), em que os
sintomas de descoloração das pétalas de esporinha foram
constatados em todos os tratamentos, no dia seguinte ao da
pulverização, com exceção do controle. No momento de
GHVFDUWHRVERW}HVGDVLQÀRUHVFrQFLDVGHE. ibaguense que
foram pulverizadas estavam necrosados, e os que estavam
QDVKDVWHVVXEPHWLGDVDRSXOVLQJMiKDYLDPFDtGRDQWHVGR
término do experimento.
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4. CONCLUSÕES
1. O condicionamento das hastes de Epidendrum ibaguense com ácido aminooxiacético não faz com que a lonJHYLGDGHGDVÀRUHVVHMDSURORQJDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
sua concentração e do tempo de utilização.
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