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Avaliação da pressão de turgescência na pós-colheita de crisântemos utilizando o

Wiltmeter® e aspectos de sua qualidade apontados pelos atacadistas do CEASA-Campinas.
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A perda da turgescência é um fator limitante na vida pós-colheita de flores, é resultado do tempo

de armazenamento· associado a processos metabólicos do veqetal. Para flores de corte a
, , • 1 •

manutenção da água no tecido é fundamental para qualidade. Este trabalho objetivou coletar

informações inerentes à qualidade do crisântemo, avaliar a pressão de turgescência das lígulas e

o valor de mercado do produto comercializado. As avaliações foram realizadas na CEASA-

Campinas, com entrevistas.a produtores de crisântemos. Foi elaborado um questionário sobre

características da avaliação da qualidade e comercialização das flores. A pressão de turgescência

foi avaliada com o Wiltmeter®, equipamento desenvolvido pela Embrapa Instrumentação para

mensuração de turgor. Os atacadistas citaram flores com boa aparência e recém colhidas como

características principais de qualidade e a presença de doenças, é uma característica não

tolerada. Todos declararam utilizar simples observação visual e tátil do produto para avaliar

turgescência. Para as flores que apresentam indícios de murcha é habitual a todos cortar a haste

e colocar em água ou descarte se o processo de murcha estiver adiantado. A avaliação da

turgescência com o Wiltmeter® identificou diferenças nos níveis de: hidratação das lígulas. Os
\

valores variaram entre 72,57 e 139,25 KPa de pressão de turqescêncía, e se relacionaram

diretamente com a qualidade observada. O maior valor está associado com a qualidade desejável

pelo comerciante e consumidor, enquanto o menor valor de pressão de turgescência indicou início

de desidratação e dírnlnuição da vida pós-colheita. No dia da avaliação o maior preço encontrado

foi R$10,00 e o menor R$7,00/maço/1,5Kg. O preço verificado não foi diretamente proporcional a

qualidade das flores, tendo outros fatores, como a oferta do produto! no mercado, influenciado o

valor dos crisantemos. Ou seja, o produto com preço acima da média não foi garantia de melhor

produto.
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