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RESUMO 

 

 

INFLUÊNCIA DO ARMAZENAMENTO À CAMPO NA PROPAGAÇÃO 

VEGETATIVA DE ESPÉCIES REÓFITAS 

 

 

AUTOR: Vinicius de Oliveira Weise 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Fabrício Jaques Sutili 

 

 
A aplicação de técnicas de Recuperação de Áreas Degradadas e Engenharia Natural depende das características 

das espécies vegetais a serem utilizadas nas intervenções, portanto, o conhecimento da vegetação é a base de 

informações necessárias para a aplicação de determinada técnica. Um dos importantes aspectos relacionados ao 

comportamento das plantas é a capacidade de multiplicação por meio da propagação vegetativa, principalmente 

quando a planta enraíza por estaca. A estaquia é uma das técnicas mais utilizadas em combinação com materiais 

inertes, destacando-se que, em obras de Engenharia Natural de grandes dimensões, a sua demanda pode influenciar 

o cronograma de execução, podendo ser necessário o armazenamento do material até que toda a coleta seja feita, 

para poder prosseguir para a etapa do plantio. O presente trabalho teve como objetivo investigar métodos de 

armazenamento de estacas vivas e técnicas eficazes ao utilizar espécies reófitas nativas, com potencial de 

propagação vegetativa conhecido, em conjunto com métodos que não utilizam refrigeração artificial, porém 

capazes de diminuir os efeitos degradadores causados pelo efeito do sol, vento e altas temperaturas. Utilizou-se as 

espécies Gymnanthes schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg., Phyllanthus sellowianus Müll. Arg., Salix humboldtiana 

Willd. e Sesbania virgata (Cav.) Pers. em delineamento inteiramente casualizado bifatorial (3x3) onde as estacas 

foram expostas a 3 tipos de armazenamento (parcialmente submersas em água, envolvidas em lona plástica preta 

e armazenadas à sombra), todos sob cobertura de sombrite com 50% de bloqueio de luz, por 3 períodos de 

armazenamento (30, 45 e 60 dias) previamente ao plantio, além de um tratamento controle (Testemunha) que 

consistiu no plantio das estacas no dia da coleta. Após o plantio em vasos plásticos individuais contento areia 

peneirada, as estacas foram conduzidas em casa de vegetação por 45 dias com irrigação, umidade relativa do 

ambiente, iluminação e temperatura controladas. Após o período de plantio, foram coletados os dados de 

sobrevivência (%), soma do comprimento de brotos (cm), massa seca de raízes (g), massa seca de brotos (g) e 

número de brotos. O principal fator a ser analisado foi o índice de sobrevivência das espécies em cada tratamento, 

onde definiu-se 70% como mínimo satisfatório, sendo alcançado em 6 tratamentos para P. sellowianus, 5 para G. 

schottiana, 4 para S. humboldtiana e em um para S. virgata, corroborando a manutenção da viabilidade de 

propagação vegetativa de estacas vivas após armazenamento em clima subtropical sem utilização de refrigeração 

artificial. 

 

 
Palavras-chave: Engenharia Natural, Propagação vegetativa, Armazenamento de estacas vivas. 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

INFLUENCE OF FIELD STORAGE IN THE VEGETATIVE PROPAGATION OF 

RHEOPHYTES SPECIES 

 

 

AUTHOR: Vinicius de Oliveira Weise 

ADVISOR: Prof. Dr. Fabrício Jaques Sutili 

 

 
The implementation of techniques in Soil Bioengineering depends on the characteristics of species of plants to be 

used in interventions, therefore, the knowledge regarding the vegetation integrates the basis of necessary 

information for the implementation of a specific technique. One of the important aspects related to plant behavior 

is the multiplication capacity through vegetative propagation, mainly when the plan takes roots by cuttings. Plant 

cuttings is one of the most used techniques in combining inert material, calling attention to great dimension projects 

of Soil Bioengineering, its demand might influence the working schedule, making it necessary to storage the 

material until all the collecting is ready, in order to be able to follow to the plantation phase. This study aimed at 

investigating the storage methods of cuttings and efficient techniques while using the native Rheophytes species, 

which have their potential for vegetative propagation already known, together with methods which do not use 

artificial refrigeration, however, they are capable of decreasing the degrading effects caused by the solar effect, 

wind and high temperatures. The species used were: Gymnanthes schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg., Phyllanthus 

sellowianus Müll. Arg., Salix humboldtiana Willd. and Sesbania virgata (Cav.) Pers. in a completely randomized 

design, two-factor style (3x3), where the cuttings were exposed to 3 types of storage (partially submerged in water, 

wrapped in black plastic tarp and stored in a shady place, all under a cover of netting with 50% of light block, for 

3 periods of storage (30, 45 and 60 days) previously to the plantation, besides a control treatment (Witness) which 

consisted in the plantation of the cuttings on the harvesting day. After the plantation in individual plastic vases 

with sifted sand, the cuttings were conducted to greenhouses for 45 days with irrigation, environmental relative 

humidity, lighting and automated controlled temperature. After the period of plantation, the surviving data were 

collected (%), sprout length sum (cm), root dry matter (g), sprout dry matter (g) and number of sprouts. The main 

factor to be analyzed was the surviving rate of the species in each treatment, where 70% was defined as the 

minimum considered satisfactory, which was reached in 6 treatments for P. sellowianus, 5 for G. schottiana, 4 for 

S. humboldtiana and in one for S. virgata, confirming the feasibility of vegetative propagation of cuttings after 

storage in subtropical climate without using artificial refrigeration. 

 

 
Key-words: Soil Bioengineering, Vegetative propagation, Plant cuttings storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Diversas técnicas de Engenharia Natural utilizam a propagação vegetativa como forma 

de obter novos indivíduos, sendo essas, por vezes, realizadas com o uso de plantas e em outras 

situações em conjunto com materiais inertes como madeira, pedras e materiais metálicos. 

Técnicas de Engenharia Natural podem utilizar as plantas de diversas formas, como estacas 

vivas, feixes de ramos ou ramos inteiros (CORNELINI; SAULI, 2005; DURLO; SUTILI, 2014; 

GRAY; SOTIR, 1996; MENEGAZZI; PALMERI, 2013; MORGAN; RICKSON, 1995; 

SCHIECHTL; STERN, 1996; SOUSA, 2015). As estacas vivas podem ser utilizadas em 

terrenos inclinados ou margem de cursos de água, de maneira isolada ou em conjunto com 

outras técnicas visando o controle da erosão em taludes e pequenas declividades. Essa técnica 

pode elevar a ancoragem e o controle da erosão, enriquecendo a biodiversidade ao ser utilizado 

em técnicas como enrocamento vegetado ou gabionagem (HOWARD; ROBINS, 2005). 

O armazenamento de estacas vivas é uma técnica que deve ser usada apenas quando 

houver real necessidade, pois o fornecimento de reservas e água interrompido no momento em 

que são cortadas da planta matriz, e consequentemente com o tempo perdem a sua viabilidade 

(PEIXOTO, 2017).  

No entanto, em obras que demandam grande quantidade de material vegetal, nem 

sempre é possível executar todas as tarefas da sequência coleta-transporte-plantio em um 

mesmo dia. Isso pode ocorrer por diversos fatores, tais como a disponibilidade do material em 

um mesmo local; de mão-de-obra para colher e plantar; de maquinário disponível para o 

transporte e preparo do solo no local intervencionado; e de períodos chuvosos ou de outros 

eventos aleatórios.  

O presente trabalho justifica-se pela crescente demanda de obras de Engenharia Natural, 

Recuperação de Áreas Degradadas (RAD), assim como da necessidade em compreender o 

comportamento de espécies nativas utilizadas pelas técnicas de intervenção. Para um melhor 

conhecimento sobre o comportamento das espécies é necessária uma investigação científica 

relacionada ao uso prático das plantas, o que é possível por meio de experimentos sobre o 

comportamento das plantas em situações simuladas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal investigar a manutenção da viabilidade 

reprodutiva de estacas vivas após diferentes métodos e períodos de armazenamento em 

condições climáticas naturais da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

Conforme o objetivo do trabalho, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

H0: Estacas vivas não mantém viabilidade reprodutiva mínima de 70% após 

armazenamento por períodos de 30, 45 ou 60 dias em temperatura ambiente relativa ao clima 

subtropical em diferentes métodos de armazenamento. 

H1: Estacas vivas mantém viabilidade reprodutiva mínima de 70% após 

armazenamento, ou até mesmo a elevam, por períodos de 30, 45 ou 60 dias em temperatura 

ambiente relativa ao clima subtropical em diferentes métodos de armazenamento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ENGENHARIA NATURAL 

 

A Engenharia Natural (EN) consiste em um conjunto de técnicas que utiliza plantas em 

intervenções de proteção superficial e de estabilização de solos, geralmente combinadas com 

materiais inertes (BLOEMER et al., 2015; DURLO; SUTILI, 2014; SAULI; CORNELINI; 

PRETI, 2002). A Engenharia Natural baseia-se em conhecimentos biológicos para construção 

de estruturas de estabilização hidráulica em margens de cursos de água e para a estabilização 

geotécnica de taludes ou encostas naturais (DONAT, 1995; SOUSA, 2015). 

As técnicas de EN apresentam além dos objetivos técnico e ecológico, características 

construtivas, criativas e econômicas pois utilizam preferencialmente materiais disponíveis na 

natureza (SCHIECHTL; STERN, 1996). Esses métodos podem ser aplicadas como substitutos, 

mas principalmente como complemento útil às metodologias tradicionais de Engenharia Civil 

(SCHIECHTL, 1980). 

Plantas vivas e materiais naturais têm sido usados por séculos no controle de erosão em 

taludes e margens de rios em diferentes regiões do mundo. Registros de historiadores chineses 

indicam a utilização de técnicas de Engenharia Natural para reparação de diques no Rio 

Amarelo, no ano 28 A.C. (LEWIS, 2000). No entanto, materiais construtivos vivos perderam 

popularidade com a revolução industrial, que privilegiava a utilização de materiais rígidos e de 

exatas proporções, como aço e concreto, os quais inicialmente, trouxeram a promessa de 

apresentarem maior durabilidade, menor custo e maior segurança (GRAY; SOTIR, 1996). 

Posteriormente, devido às restrições financeiras impostas nos anos 30 durante a pré-

guerra na Alemanha e Áustria, foram implementadas políticas que favoreceram o uso de 

materiais locais de baixo custo em obras públicas, como por exemplo, a construção do sistema 

de autoestradas alemãs durante esta época, que utilizou técnicas de Engenharia Natural 

(LEWIS, 2000). Nos Estados Unidos da América essas metodologias de EN foram retomadas 

por meio da realização de pesquisas na área, que comprovaram que sistemas que usam plantas 

tendem a ser mais permanentes, flexíveis, e responsáveis ecologicamente em relação aos 

revestimentos em concreto, paredes de contenção metálicas ou outros sistemas rígidos (COX, 

1992). 

Atualmente as técnicas de EN são utilizadas em grande escala na Europa (Alemanha, 

Áustria, Itália, França, Espanha, Portugal, entre outros), na América do Norte (Canadá e 

Estados Unidos da América) e, recentemente, começaram a ser também utilizadas no Brasil. 
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Esta grande utilização deve-se ao fato de serem métodos de baixo impacto ambiental que se 

baseiam, principalmente, nas propriedades biotécnicas das plantas (CORNELINI; SAULI, 

2005; DE ANTONIS; MOLINARI, 2007; VENTI et al., 2003). Além disso, como indicado por 

vários autores, estas técnicas são mais econômicas que as soluções tradicionais da Engenharia 

(BONATTI; MARONGIU, 2013; COPPIN; RICHARDS, 2007; CORNELINI; SAULI, 2005; 

FERNANDES; FREITAS, 2011; SCHIECHTL; STERN, 1996; STUDER; ZEH, 2014; VENTI 

et al., 2003). Pesquisas realizadas recentemente em obras executadas no Brasil mostram que a 

Engenharia Natural pode ser cerca de 50% mais econômica que obras de Engenharia Civil 

(SOUSA; DEWES; SUTILI, 2018a, 2018b). Na Itália, onde estas metodologias são muito 

utilizadas e têm grande importância, os custos das obras apresentam redução de 40% em relação 

aos métodos construtivos tradicionais (TALAMANTES-CONTRERAS, 2006). 

As técnicas de EN podem ser consideradas uma ferramenta importante para a 

Recuperação de Áreas Degradadas e para a restauração ecológica. Essas apresentam funções 

técnicas, como proteção da superfície do solo contra erosão; melhoria das condições mecânicas 

por meio das raízes e da eliminação ou dissipação de forças mecânicas; funções ecológicas 

como o aumento da diversidade da fauna e flora e aumento da fertilidade do solo; funções 

estéticas através da recuperação da paisagem natural e funções socioeconômicas pela 

disponibilidade de matéria-prima natural; baixos custos de manutenção, especialização da mão-

de-obra e gestão econômica de recursos naturais (FERNANDES; FREITAS, 2011; SOUSA, 

2015; STUDER; ZEH, 2014). 

Uma grande contribuição do uso de plantas como alternativa aos materiais construtivos 

clássicos como concreto, metal e plástico é, além de diminuir as emissões de gases provenientes 

da queima de combustíveis fósseis tanto na produção como no transporte desses materiais, 

servir como agente sequestrador de carbono causado pelo estabelecimento das plantas no local, 

além disso possibilita o aumento da biodiversidade animal e vegetal, melhoramento do clima 

regional e aumento da qualidade de vida (GOLDSMITH, 2018). Além disso, técnicas de EN 

normalmente necessitam de menos maquinário e movimentação de terra em relação às 

tradicionais, propiciando uma menor perturbação no local durante a realização das mesmas, e 

possibilitam nesses casos, a intervenção em locais de difícil acesso ao maquinário, 

compreendendo assim uma grande integração ambiental das intervenções (SILVA, 2012). 

No entanto, estas metodologias apresentam algumas desvantagens e limites, por 

exemplo, técnicos, uma vez que são limitadas à casos de instabilidade superficial; biológicas, 

relacionadas à distribuição e utilização de plantas; e temporais, relacionados à estacionalidade 
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das intervenções (por exemplo, devido à utilização de estacas vivas com propagação vegetativa) 

(SOUSA, 2015). 

Ademais, essas metodologias, segundo Cox (1992), apresentam algumas limitações 

relativas aos locais que apresentam erosão avançada ou risco iminente de movimentos de massa, 

e que, portanto, podem necessitar de intervenções mais urgentes, deixando as intervenções com 

plantas para locais com estágios de desenvolvimento inicial de erosão. 

 

2.2 UTILIZAÇÃO DE PLANTAS NA ENGENHARIA NATURAL 

 

O conhecimento sobre a vegetação é fundamental para a especificação adequada das 

plantas para intervenções de Engenharia Natural (SOUSA, 2015). As plantas em obras de EN 

atuam como um sistema vivo, e apresentam além das funções técnicas de estabilização e 

proteção do solo, a vantagem de se desenvolverem de um modo equilibrado com os fatores de 

desequilíbrio, adaptando-se dentro de certos limites, à variação destes (FERNANDES; 

FREITAS, 2011).  

Nas obras de Engenharia Natural, as plantas não são consideradas apenas no ponto de 

vista estético, uma vez que passam a desempenhar funções de elemento vivo construtivo 

(SAULI; CORNELINI, 2002). As mesmas podem ser utilizadas para diminuir o impacto visual 

de obras e aumentar a qualidade da paisagem, além de terem influência no solo, tanto na parte 

superficial do solo, ao proteger e restaurar, como no subsolo, aumentando a sua resistência. 

Para utilizar e conduzir a vegetação, devem-se entender os requisitos das mesmas e o seu 

comportamento em diferentes situações e condições, e para isso, deve-se conhecer 

características como a forma, estrutura, sistema radicial, padrão de crescimento, sazonalidade 

e todos os demais fatores que caracterizam a sua interação com o solo (COPPIN; RICHARDS, 

2007). 

Ao propagar estacas vivas, deve-se ter atenção na manutenção da variabilidade genética 

das mesmas. Utilizar material selecionado com altas taxas de enraizamento obtidas de um 

pequeno número de plantas matrizes, pode ser vantajoso economicamente e funcionalmente, 

porém as consequências são imprevisíveis à composição de uma nova população. Áreas com 

grande número de indivíduos de uma mesma espécie, com estágio de desenvolvimento e estado 

sanitário adequados, são fundamentais para coleta de material (PRADA; ARIZIPE, 2009). 

As plantas cumprem funções extremamente importantes e multifacetadas para a 

estabilização e proteção do solo. Esses benefícios de proteção ou estabilização dependem do 
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tipo de vegetação e do processo de degradação existente. A perda ou remoção total da vegetação 

pode resultar no aumento das taxas de erosão e movimentos de massa (GRAY; SOTIR, 1996).  

Além disso, elas apresentam um conjunto de funções técnicas hidrológicas e mecânicas 

(COPPIN; RICHARDS, 2007; MORGAN; RICKSON, 1995; SOUSA; SUTILI, 2017; VENTI 

et al., 2003). Essas funções técnicas positivas aumentam a resistência do solo e reduzem a 

solicitação sobre o mesmo (SOUSA, 2015). 

Do ponto de vista hidrológico, as plantas ocorrem naturalmente e fazem parte integrante 

da paisagem tendo grande influência no ciclo hidrológico (DURLO; SUTILI, 2014). Elas 

interceptam a água da precipitação, protegendo o solo através da diminuição do impacto das 

gotas da chuva; reduzem a quantidade de água no solo através do processo de evapotranspiração 

e promovem a infiltração da água no solo através do aumento da permeabilidade e porosidade 

do solo, o que reduz a quantidade de água na superfície do solo e o seu potencial erosivo, além 

de aumentar a drenagem subsuperficial e subterrânea devido à presença de sistemas radiculares 

que conduzem a água para camadas mais profundas (SOUSA, 2015). 

Ainda segundo a mesma autora, mecanicamente as plantas têm funções técnicas de 

estruturação, aumentando a resistência ao cisalhamento do solo, a ancoragem, arqueamento e 

escoramento, também absorvem as solicitações sobre o solo através do aumento da rugosidade 

hidráulica e superficial do solo, criando um efeito de barreira física, que protege o solo e 

encaminha forças solicitantes, dissipando-as para camadas mais resistentes do solo. 

Além das funções técnicas, a seleção de vegetação para uso em obras de EN deve 

respeitar um conjunto de requisitos, garantindo desta forma o sucesso da implementação da 

vegetação e consequentemente das intervenções. Segundo Sousa (2015), um destes requisitos 

é a forma de uso das plantas em algumas tipologias construtivas de Engenharia Natural. Ou 

seja, algumas técnicas frequentemente utilizadas, como por exemplo estacaria, feixes (Figura 

1), siltação (Figura 2) e esteira viva dependem exclusivamente da utilização de material obtido 

a partir de propagação vegetativa de espécies lenhosas arbustivas ou arbóreas. 
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Figura 1- Esquema de aplicação e exemplo de obra de feixes vivos executada em taludes 

fluviais. 

 

 
 

Fonte: SOUSA; SUTILI, 2016 adaptado de EUBANKS; MEADOWS, 2003 (à esquerda) e Rita Sousa, 2011 (à 

direita). 

 

 

Figura 2- Esquema de aplicação e exemplo de obra de siltação viva executada em taludes 

fluviais. 

 

 

 
Fonte: SOUSA; SUTILI, 2016 adaptado de EUBANKS; MEADOWS, 2003 (à esquerda) e Rita Sousa, 2018 (à 

direita). 

 

Existem outras técnicas de Engenharia Natural que apesar de não dependerem 

exclusivamente da propagação vegetativa, uma vez que podem ser executadas com mudas 

propagadas via seminal, também utilizam frequentemente estacas vivas, como por exemplo, a 

parede krainer, a grade viva, banquetas vegetadas, enrocamento ou gabião vivo. Na Figura 3, 

pode observar-se dois exemplos da técnica de enrocamento vivo executada com mudas 

propagadas via seminal (à esquerda) e com estacas vivas com propagação vegetativa (à direita). 
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Figura 3- Exemplo de intervenção com enrocamento vivo executado com mudas propagadas 

via seminal (à esquerda) e com estacas viva (à direita). 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa, 2015 (à esquerda) e Fabrício Sutili, 2006 (à direita). 

 

Como se pode observar nas Figuras 1 e 2, as técnicas apresentadas dependem da 

utilização de material construtivo vivo, especificamente ramos ou parte de ramos coletados de 

outras plantas matrizes arbustivas que têm capacidade de se reproduzirem vegetativamente. 

Desta forma, o conhecimento sobre a capacidade de reprodução vegetativa viabiliza o processo 

de tomada de decisão sobre o modo de implantação de determinadas espécies. 

Além disso, a elevada capacidade e velocidade de propagação vegetativa são 

características essenciais para estas técnicas de Engenharia Natural (MENEGAZZI; 

PALMERI, 2013). 

A utilização de plantas em obras de Engenharia Natural, obtidas a partir de propagação 

vegetativa, apresenta diversas vantagens, como por exemplo, a possibilidade de obtenção do 

material vegetal de plantas matrizes próximas ao local da intervenção, as quais estão melhor 

adaptadas às condições edafoclimáticas da região, a facilidade executiva do plantio, a grande 

velocidade no desenvolvimento do sistema radicial e da parte aérea, além de que a utilização 

de estacas vivas de maior dimensão tende a contribuir imediatamente para o reforço físico do 

solo o que aumenta a sua resistência ao cisalhamento (ABATE; GROTTA, 2009; 

KETTENHUBER, 2017; MENEGAZZI; PALMERI, 2013). Estas vantagens auxiliam na 

redução dos custos relacionados à obtenção, transporte e implantação do material vegetal, além 

de aumentarem as taxas de sucesso das obras de Engenharia Natural (KETTENHUBER, 2017). 

Desta forma, pode assumir-se que a propagação vegetativa por meio de estacas vivas 

é a forma de reprodução preferencial nas intervenções de Engenharia Natural, visto que esta 
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forma de reprodução apresenta importantes vantagens técnicas quando comparada à utilização 

de espécies vegetais propagadas somente por sementes.  

As funções técnicas e os requisitos apresentados devem ser observados na definição 

de quais espécies de plantas serão utilizadas em uma intervenção. Ao recuperar uma área 

degradada por processos erosivos, deve-se acelerar as sucessões ecológicas para que se possa 

alcançar os efeitos protetivos no menor tempo possível, diminuindo assim o avanço da erosão, 

e para isso, deve-se atentar aos seguintes fatores: estágios sucessionais, para que o clímax seja 

atingido o mais rápido possível; aos fatores ecológicos, para que os fatores como temperatura, 

umidade, radiação solar e condições físico-químicas do solo proporcionem um ambiente 

propício para o melhor desenvolvimento de cada espécie utilizada; e os aspectos reprodutivos 

(DURLO; SUTILI, 2014). 

 

2.3 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 

 

O tema propagação vegetativa é atualmente bastante conhecido e utilizado em grandes 

empresas florestais. Suas características também ocasionam uma demanda de conhecimento a 

pequenas empresas e organizações em relação aos seus processos, aplicabilidade, vantagens e 

desvantagens de seus métodos de utilização (FERRARI; GROSSI; WENDLING, 2004).  

A propagação vegetativa  é definida pela reprodução de uma planta através de órgãos 

vegetativos tais como ramos, rizomas, tubérculos, bulbos, folhas ou raízes (JOHN et al., 2010), 

e pode ser definida como um método de multiplicação assexuada de partes de plantas (células, 

tecidos, órgãos ou propágulos) e origina indivíduos idênticos à planta-mãe (FERRARI; 

GROSSI; WENDLING, 2004; WENDLING, 2003). Propagação vegetativa também pode ser 

definida pela replicação geneticamente idêntica da planta matriz, sendo possível pelo fato de 

apenas uma planta matriz estar envolvida na doação de genes para o desenvolvimento da nova 

planta através da reprodução assexuada (LANDIS, T.D.; TINUS, R.W.; BARNETT, J.P., 

1998). A propagação por meio de estacas é um método importante para espécies ornamentais, 

florestais, frutíferas e demais plantas de interesse econômico (PEIXOTO, 2017).  

A formação de raízes adventícias é a característica mais importante para a propagação 

de estacas vivas, o êxito do enraizamento está ligado ao desempenho da espécie e às 

características genéticas do indivíduo, condições fisiológicas da planta matriz, a posição da 

estaca no ramo, época da coleta e a forma de manuseio das estacas vivas (PRADA; ARIZIPE 

2009). 
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Conforme representado na Figura 4, plantas dióicas, como por exemplo os gêneros Salix 

e Populus, obtidas por meio de propagação vegetativa, terão todas o mesmo sexo e genoma que 

o seu familiar (planta matriz) (LANDIS; DUMROESE; HAASE, 2010). A propagação 

vegetativa possibilita que espécies reófitas sejam utilizadas através da estacaria em regiões 

úmidas e sucetíveis à enchentes, porém ao propagar vegetativamente espécies dióicas, deve-se 

considerar a produção de estacas de ambos os sexos, possibilitando assim o equilíbrio entre 

indivíduos masculinos e femininos (PRADA; ARIZIPE 2009). 

Desta forma é importante que durante a coleta do material vegetal sejam selecionadas 

plantas matrizes de ambos os sexos. Já no caso das plantas obtidas a partir de propagação 

seminal, as mesmas apresentam diversidade genética e sexual.  

 

Figura 4- Tipos de reprodução sexuada (propagação via seminal) e assexuada (propagação 

vegetativa por estacas). 

 

 
 

Fonte: (LANDIS; DUMROESE; HAASE, 2010). 

 

A propagação vegetativa serve como alternativa aos casos onde as plantas produzam 

poucas ou nenhuma semente; sementes produzidas não são viáveis; sementes produzidas já 

foram dispersadas, consumidas ou danificadas por animais (JOHN et al., 2010). O método 

apresenta diversas vantagens como: a facilidade de gerar inúmeros indivíduos através de um 
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número reduzido de plantas matrizes; a possibilidade de seleção genética do material; o custo 

relativamente baixo; a diminuição do tempo para obtenção de uma nova planta; a capacidade 

de transporte à distâncias relativamente longas; não serem rapidamente perecíveis; e a 

simplicidade de execução e manutenção (PEIXOTO, 2017). A utilização da propagação 

vegetativa pode ser uma possibilidade para produzir plantas de espécies que apresentam baixa 

produção de sementes, como para a espécie Ulmus minor Mill., ou para espécies da família 

Salicaceae, que apresentam sementes com necessidade de manuseio delicado. Porém, ao 

utilizar o método como forma de produção de plantas visando a restauração de áreas naturais, 

o risco de limitar a variabilidade genética de novas populações deve ser levado em conta 

(PRADA; ARIZIPE, 2009). 

A propagação vegetativa é também uma opção útil ao evitar longos períodos de 

juvenilidade da planta desenvolvida, ao controle de forma de crescimento, à produção de mudas 

relativamente maiores em menores períodos de tempo, à longos períodos de quebra de 

dormência de sementes e em diminuir custos de intervenções de EN em cursos de água (JOHN 

et al., 2010).  

Essa técnica tem sido cada vez mais utilizada em nível mundial por possibilitar maior 

efetividade em disseminar as características genéticas obtidas em programas de melhoramento, 

permitindo o aumento de produtividade e uniformidade dos cultivos, multiplicação de 

indivíduos resistentes ao ataque de pragas e resistentes à doenças e a manutenção dos 

componentes genéticos aditivos e não aditivos às gerações posteriores (WENDLING, 2003). A 

propagação vegetativa ainda permite a reprodução de alguma característica genética específica 

desejada que poderia se perder através da reprodução sexuada, porém limita a expressão 

genética de uma população de plantas e, geralmente, apresenta maiores custos relativos a 

propagação por sementes (JOHN et al., 2010). A propagação vegetativa, independentemente da 

técnica utilizada, não deve ser vista como um método de melhoramento, e sim, como ferramenta 

que agiliza as vantagens genéticas aditivas e não aditivas ocasionadas pela recombinação 

genética gerada em Áreas de Coleta, Produção de Sementes e Pomares de sementes 

(FERREIRA, 1992). Cabe salientar que apesar da propagação vegetativa ser extremamente 

importante em obras de EN, não deve ser descartada a introdução de plantas propagadas via 

seminal (reprodução sexuada), de forma a manter a variabilidade genética das populações desse 

modo, destaca-se o uso da propagação vegetativa como método de propagação facilitador do 

rápido recobrimento da área principalmente em áreas ripárias.  

O salgueiro é um gênero que apresenta rápido crescimento e é facilmente propagado 

através de estacas, que são derivadas de brotações com um ano de idade. A hibridização e 
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clonagem é facilmente conduzida para o estabelecimento do cultivo e, comparado a outras 

espécies também apresenta como vantagens, o longo período de crescimento, que facilita o 

controle de ervas, e dispensa de replantio, pois a brotação após o corte das árvores, aumenta o 

número de colheitas por plantio (EDELFELDT, 2015). Para o gênero Eucalyptus grandes 

avanços de produtividade foram possíveis através da propagação vegetativa, o que é 

comprovado pela proporção de florestas plantadas atualmente no Brasil com mudas produzidas 

através de suas diversas técnicas, tais como a micropropagação, miniestaquia, estaquia e 

enxertia (FERRARI; GROSSI; WENDLING, 2004).  

Para a situação da espécie Erythrina falcata Benth. (corticeira-da-serra), que apresenta 

característica de cleistogamia (não abertura de pétalas da maioria das flores, fato que permite a 

polinização cruzada), a elevada quantidade de flores formadas não resulta em grande 

quantidade de sementes, dificultando a propagação natural da espécie, problema evidenciado 

pela baixa ocorrência de indivíduos jovens em áreas ocupadas por árvores adultas. Diante desse 

problema, a propagação vegetativa se apresenta como uma alternativa, pois através da técnica 

de estaquia é possível garantir a continuidade de fatores genéticos superiores, diminuir o tempo 

necessário ao desenvolvimento de mudas para alcançar o período reprodutivo e a produção de 

flores e frutos (desde que a fase já tenha sido alcançada nas plantas matrizes) e aumentar a 

produção de mudas diminuindo o espaço relativo necessário. Porém a técnica também pode 

apresentar a dificuldade de indução de raízes adventícias (BETANIN; NIENOW, 2010). 

A capacidade de propagação varia entre espécies, portanto o propagador deve estar 

atento para fazer a seleção dos indivíduos e lhes fornecer condições ambientais adequadas para 

melhores resultados (PEIXOTO, 2017). Para preparar estacas deve-se utilizar material limpo e 

desinfectado durante o corte e processamento das estacas, não remover a casca ao remover os 

galhos laterais e remover as folhas para diminuir efeitos de desidratação (DARRIS, 2006). O 

estabelecimento inicial de estacas de salgueiro está expressivamente ligado a características 

como o comprimento de estacas utilizadas para a propagação, onde quanto maior for a estaca, 

melhor é o desempenho, apresentando estabilização após certo tamanho. Estacas emitem 

brotação relativamente antecipada quando coletadas do ápice do ramo da planta matriz e 

apresentam a emissão de brotos localizada majoritariamente na parte apical quando plantadas 

horizontalmente (EDELFELDT, 2015). Outras variáveis são as características físicas das 

estacas, o comprimento, diâmetro e porção do galho variam conforme necessidades casuais, 

portanto fica a critério do propagador a definição do material, no entanto, geralmente, porções 

centrais e basais dos ramos são preferíveis por normalmente apresentarem melhores resultados 

na propagação (PEIXOTO, 2017).  
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A regeneração de células vegetais está atrelada a duas características fundamentais, a 

totipotência, que é a capacidade de uma célula vegetal se multiplicar formando quaisquer 

tecidos que o organismo em questão seja composto, e a desdiferenciação, característica que 

células diferenciadas possuem de retornar à condição meristemática e desenvolver um novo 

ponto de crescimento (PEIXOTO, 2017). A diferenciação celular é o processo qualitativo da 

especialização celular, onde cada célula em divisão dá origem a duas novas células com 

capacidade de se desenvolverem em células com diferentes características anatômicas e 

funções. Em uma planta em estágio inicial de desenvolvimento, por exemplo, a divisão celular 

terá como resultado células que constituirão folhas ou raízes. Em células maduras, sendo elas 

diferenciadas ou especializadas, poderá ocorrer um estímulo que às fará funcionar como células 

meristemáticas, sendo esse processo classificado como desdiferenciação (LACERDA; FILHO; 

PINHEIRO, 2007).  

A regeneração de meristemas radiculares, por meio do tecido caloso basal associado 

com tecidos vasculares, e, relacionado à espécie utilizada, genótipo e nível de maturidade da 

planta matriz, juntamente com as características do ambiente, e estação do ano, influencia no 

grau de sucesso da regeneração radicular (WENDLING, 2003).  O processo que permite que 

células diferenciadas produzam qualquer tecido para a formação de uma nova planta, indicando 

que as células possuem toda a informação genética da planta matriz caracteriza, portanto, a 

propriedade da totipotência é muito útil na produção de clones através da cultura de tecidos. A 

divisão celular compreende algumas etapas constituintes do Ciclo Celular, que por sua vez, 

engloba uma série de eventos relativos ao tempo de replicação do DNA em relação à divisão 

nuclear (LACERDA; FILHO; PINHEIRO, 2007). 

Com o conhecimento relacionado aos fatores ambientais influentes nos processos 

fisiológicos, torna-se possível um aumento na eficiência da produção e qualidade no material, 

sendo também uma forma rápida e relativamente barata, proporcionando assim maior 

competitividade do produto, demandando maiores estudos, para que as técnicas ao serem 

aprimoradas, possam proporcionar melhor aproveitamento do material propagado 

vegetativamente para programas de melhoramento florestal (FERRARI; GROSSI; 

WENDLING, 2004). Tratamentos propagativos envolvendo compostos enraizadores 

previamente ao plantio são raramente benéficos às espécies que apresentam facilidade em se 

reproduzir por meio de propagação vegetativa utilizando estacas, não existindo evidências 

sobre benefícios do uso de hormônios em estacas diretamente plantadas na natureza (DARRIS, 

2006). 
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Gerar registros diários sobre o desenvolvimento de plantas, relacionados às espécies ou 

matrizes, contribui ao facilitar o planejamento por meio de criação de protocolos específicos 

para cada caso. Dessa forma é possível criar protocolos (Figura 5) que possibilitem, mediante 

testes preliminares, técnicas que possam promover melhores resultados às espécies com 

dificuldade de propagação vegetativa, e assim, comparar e atualizar sazonalmente sobre os 

resultados obtidos. O planejamento de um cronograma, de quando aplicar tratamentos em 

material à ser propagado, é importante para a definição de data de colheita, tanto de sementes 

como de estacas.  

 

Figura 5- Relação dos três tipos básicos de registro que influenciam positivamente o 

planejamento de atividades relacionadas à propagação vegetativa. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de JACOBS; WILKINSON, 2009. 

 

O cronograma de tratamento de propágulos, é uma das tarefas mais básicas e necessárias 

a um viveiro que possui grande variedade de espécies. Espécies nativas possuem grande 

variedade na dormência de sementes e necessitam de programação devidamente apropriada 

para seu uso efetivo. Também é importante ressaltar que requisitos relativos à dormência de 

sementes de mesma espécie, podem variar conforme o lote de produção, e os tratamentos podem 

requisitar o ajuste de períodos necessários para a quebra, podendo ser moderadamente mais 

longos ou curtos. De forma similar, estacas apresentam diferenças entre coletas, tratamentos e 
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necessidades de armazenamento, sendo possíveis ajustes, que podem ser feitos 

apropriadamente com desenvolvimento de protocolos a serem desenvolvidos a partir do 

conhecimento adquirido com a experiência ao lidar com o material. Portanto, estabelecer o 

cronograma para estacas, pode incluir a aplicação de hormônios enraizadores, tempo para 

efetivamente induzir a proliferação de raízes, e também levar em consideração as taxas de 

crescimento de cada espécie para a retirada das plantas do viveiro, ou seja, plantas com 

crescimento mais lento devem ser propagadas primeiro, enquanto espécies com crescimento 

relativamente rápido devem ser plantadas posteriormente (JACOBS; WILKINSON, 2009). 

Desvantagens também decorrem da utilização das técnicas de propagação vegetativa, 

existe o risco da diminuição da base genética do material, ganhos genéticos podem não ocorrer 

a partir da primeira geração propagada e espécies podem não apresentar facilidade de 

enraizamento de clones ou plantas não juvenis (WENDLING, 2003). Segundo Peixoto (2017), 

o método apresenta como desvantagem a suscetibilidade ao aparecimento de pragas, 

desvantagem essa que pode ser facilmente resolvida com a assepsia das estacas previamente ao 

seu cultivo. 

 

2.4 ARMAZENAMENTO DE ESTACAS 

 

Estacas lenhosas ou semi-lenhosas obtidas a partir de espécies arbustivas são muito 

utilizadas em obras de Engenharia Natural, conforme apresentado na seção 2. 2. Essas estacas 

são coletadas no período de repouso vegetativo (finais do outono, inverno ou início da 

primavera) (CORNELINI; FERRARI, 2008; GRAY; SOTIR, 1996; PRADA; ARIZIPE, 2009; 

SCHIECHTL; STERN, 1997). Murayama (1973), também recomenda que estacas sejam 

coletadas na época de repouso vegetativo, uma vez que os ramos neste período apresentam 

maior quantidade de reservas, e para que ocorra enraizamento são necessárias substâncias de 

reserva concentradas nos tecidos cambiais.  

Desta forma, a execução de obras com técnicas de Engenharia Natural, que dependem 

de utilização de material vegetal obtido a partir de propagação vegetativa é programada para o 

período de repouso vegetativo, que no sul do Brasil, tal como no hemisfério norte ocorre durante 

o inverno.  

Preferencialmente o material vegetal recém cortado deve chegar ao local de obra e ser 

imediatamente utilizado. Material que não seja utilizado no dia deve ser armazenado até o 

plantio, e, em situações normais, deve ser plantado até dois dias após o corte (GRAY; SOTIR, 

1996).  
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No entanto, nem sempre o cronograma de obra se desenvolve de acordo com o previsto 

e por vezes ocorrem atrasos na execução das técnicas, por exemplo, por falta de mão de obra, 

condições climáticas adversas, atrasos no fornecimento de materiais, disponibilidade com 

equipamentos e máquinas, entre outros. Nestes casos a execução das técnicas de Engenharia 

Natural sofre atrasos e por isso a utilização do material vegetal não pode ser imediatamente 

utilizado e deve ser armazenado em condições que permitam a manutenção da sua viabilidade 

reprodutiva. Também no caso de grandes obras ou em obras de infraestrutura, que demandam 

grande quantidade de material vegetal (Figura 6), a logística associada à coleta, transporte e 

plantio impossibilita a utilização imediata de todo o material vegetal. Outro problema recorrente 

em áreas com processos erosivos é a ausência ou pouca disponibilidade de material vegetal 

adequado para a execução de obras. Nesses casos o material vegetal deverá ser coletado em 

outros locais da região a distâncias maiores. Dessa forma, a maior quantidade de material deverá 

ser coletada e transportada de uma única vez de modo a otimizar custos associados à logística. 

 

Figura 6- Exemplos de transporte de grandes quantidades de material vegetal para execução de 

obras de Engenharia Natural. 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa, 2010 (à esquerda) e Rita Sousa, 2016 (à direita). 

 

Tendo em vista as condicionantes apresentadas, é importante a definição de alternativas 

viáveis que permitam o aproveitamento do material vegetal a partir de propagação vegetativa, 

ou seja, o material deve ser armazenado em condições adequadas que permitam a manutenção 

da sua viabilidade reprodutiva, garantindo a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento, após 

um determinado período. Segundo Schiechtl (1973), a capacidade de propagação vegetativa 

pode ser prolongada através da manutenção artificial do repouso vegetativo, evitando a 

dessecação dos propágulos.  
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Estacas semi-lenhosas são obtidas de partes de plantas lenhosas em crescimento e que 

estão parcialmente amadurecidas, e que normalmente apresentam melhor tendência de 

enraizamento em relação às partes mais lenhosas. No entanto, estacas semi-lenhosas são mais 

perecíveis e por isso necessitam de maiores cuidados no manuseio, transporte e armazenamento.  

Durante o transporte, estacas, ramos ou feixes vivos devem ser alocados de maneira 

organizada em caminhões o que evita danos no material e facilita o manuseio durante o 

descarregamento. O material vivo deve ser coberto com lona durante o transporte para evitar 

ressecamento (GRAY; SOTIR, 1996). 

No processo de armazenamento o estresse hídrico deve ser minimizado, além de se 

garantir a prevenção de doenças, da manutenção das reservas de carboidratos e de outras 

substâncias importantes para o processo de enraizamento adventício (GOULART; XAVIER, 

2008). Segundo Tilley e John (2012), as melhores condições de armazenamento são aquelas 

que não provocam estresse hídrico e previnem a propagação de fungos patogênicos. 

Para armazenar estacas vivas, locais abertos devem ser permanentemente sombreados, 

protegidos do vento e o material deve ser armazenado em solo úmido ou água (GRAY; SOTIR, 

1996). Os mesmos autores indicam que para condições com temperaturas acima de 10°C, o 

material vegetal deve ser imediatamente plantado e não deve ser armazenado. Para períodos 

mais longos de armazenamento, a refrigeração é necessária e, para isso, pode-se utilizar 

caminhões refrigerados, com temperaturas entre 1°C e 3°C e umidade relativa de 90% (GRAY; 

SOTIR, 1996; JOHN et al., 2010).  

As estacas vivas devem ser conservadas no frio (entre 0 a 1ºC) em local úmido e devem 

ser evitados danos no câmbio de forma a manter a sua viabilidade por vários meses (POLSTER, 

2002).  

Becker (2002), afirma que a submersão de estacas vivas em água até 10 dias pode 

estimular o desenvolvimento de raízes. Testes realizados com espécies do gênero Salix mostram 

que tratamentos de submersão em água por 14 dias antes do plantio aumentam a produção de 

biomassa das raízes e dos brotos (HOAG; TILLEY, 2008). 

Segundo John et al. (2010), as estacas podem ser coletadas ao final do outono ou durante 

o inverno e serem armazenadas em temperaturas entre 1°C e 4°C, por até 3 ou 4 meses, até ao 

momento do plantio. 

No hemisfério Norte, o armazenamento de estacas vivas cobertas por neve também é 

considerado muito eficiente na manutenção da viabilidade reprodutiva (POLSTER, 2002; 

JOHN et al., 2010).  Ao armazenar estacas vivas em coolers, porões e garagens, o material deve 

permanecer em ambiente escuro, úmido e resfriado, através do uso de lona preta e verificações 
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do surgimento de mofo e temperaturas levemente superiores ao congelamento por todo o 

período. Em caso de armazenamento em temperaturas mais elevadas, deve ser aplicado 

fungicida para prevenir danos causados por patógenos (BALCH, 2008; TILLEY; JOHN, 2012). 

A estabilização biotécnica de margens de cursos de água, nas últimas duas décadas 

adquiriu muita popularidade entre agências governamentais nos Estados Unidos, no entanto 

enquanto a sua utilização é muito comum nos estados ao Norte do país, no Sul ainda é rara. 

Para explorar o uso das técnicas de EN como alternativa aos métodos tradicionais, o 

Departamento de Transporte do Texas iniciou um projeto de pesquisa em 1998. A pesquisa deu 

importância a quatro desafios a serem superados: a limitação fisiológica das plantas; a restrição 

climática em regiões quentes; conflitos de cronograma e a escassez de trabalhadores 

qualificados. Pesquisadores avaliaram a aplicabilidade do uso de armazenamento em local 

refrigerado a 4,4°C para ampliar a duração da dormência de plantas em regiões quentes 

seguidos de uma série de plantios e avaliações a campo. Os resultados permitiram concluir que 

o método é prático e viável por 3 meses de armazenamento por um custo de U$5000, para uma 

intervenção de 150 metros lineares de margem de curso de água (utilizando cerca de 23 mil 

estacas), valor considerado razoável para obras que podem ter custo total de U$150.000 (LI et 

al., 2005). 

Ao armazenar flores, logo após a colheita, ocorre a interrupção do suprimento de água 

e nutrientes que proporcionam as atividades metabólicas, resultando em uma aceleração da 

senescência e redução da durabilidade enquanto mantidas em temperatura ambiente (SONEGO; 

BRACKMANN, 1995). Para o transporte de flores, o armazenamento adequado é um fator 

essencial, uma vez que garante a qualidade do produto até o cliente final. A temperatura e o 

método de armazenamento evitam a exaustão de reservas, produção de etileno, ocorrência de 

fungos e bactérias e o murchamento precoce. Para garantir a qualidade, as flores devem ser 

armazenadas no máximo por 6 dias em temperaturas entre 5°C e 10°C com umidade entre 90% 

e 95%, necessitando portanto refrigeração (MAGALHÃES et al., 2015). 

A manutenção de estoques é importante para uma empresa, porém é uma tarefa que 

necessita muita atenção pois o seu excesso representa custos desnecessários e a sua falta leva a 

perdas econômicas e alto custo por falta de materiais. Sendo assim, a sua utilização deve 

encontrar um nível equilibrado para atender adequadamente às necessidades, fazendo parte do 

processo de logística e da cadeia de suprimentos. Grandes estoques diminuem problemas na 

cadeia produtiva, porém têm custos de manutenção, espaço e controle, já a sua falta pode causar 

paradas na produção (VOLPE, 2013). O armazenamento de material vegetal tem, portanto, 

características ligadas à teoria de estocagem de produtos e o entendimento de como esse 
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processo funciona pode ajudar a gerir esses recursos de forma que não ocorram custos 

desnecessários e permitam uma disponibilidade constante de materiais.  

Em contrapartida ao sistema de estoque, temos o sistema just-in-time, método que prima 

pela fluidez da produção, ou seja, qualquer produto ao ser produzido já deve ter seu destino 

definido no momento da sua manufatura. Existem dois tipos de perda por superprodução, a 

quantitativa, quando se faz mais de um produto do que o necessário, e antecipada, que é quando 

o produto fica pronto antes do necessário. Nessas duas situações existem perdas, na quantitativa 

o excedente de material produzido acaba sendo descartado, enquanto na antecipada, o material 

necessita ser estocado até o momento de sua saída, gerando custos de inspeção, transporte e 

estocagem (SHINGO, 2007). Tendo em vista esses sistemas, a sua aplicabilidade no 

armazenamento de material vegetal para propagação posterior é de grande valia, e, essas 

técnicas agregadas com o conhecimento das características de viabilidade do material após seu 

armazenamento, possibilitam o desenvolvimento de um planejamento estratégico que reduz o 

tempo de operações, direciona a utilização de mão-de-obra e maquinário, evita ou diminui as 

perdas por superprodução e com a soma de todos esses fatores diminui os custos de operação. 

Os efeitos de longos períodos de armazenamento de estacas não são completamente 

entendidos, sendo que a maior parte dos estudos sobre armazenamento envolve estacas com 

pequenos diâmetros usados para a produção em viveiros. Além disso, o armazenamento de 

estacas em condições de refrigeração, apesar de ser fácil em casos de viveiros que utilizam 

estacas de menor dimensão, para obras de Engenharia Natural que utilizam material vivo de 

grandes dimensões, grande quantidade de material e que têm restrições financeiras não é viável 

(TILLEY; JOHN, 2012). 

Desta forma, é importante a realização de estudos que verifiquem qual a duração 

máxima do armazenamento sem perda de viabilidade reprodutiva, de modo adequado às 

especificidades das obras de Engenharia Natural.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Engenharia Natural, localizado no prédio 

44 N da Universidade Federal de Santa Maria. O experimento foi dividido em duas etapas, 

sendo a primeira, o armazenamento das estacas vivas e, a segunda, a propagação das estacas 

para obtenção dos dados relativos ao comportamento das espécies estudadas. Na etapa de 

armazenamento, o material vegetal foi exposto às condições climáticas naturais sendo coberto 

por sombrite com 50% de bloqueio solar, enquanto na etapa de propagação vegetativa o 

material foi conduzido em casa de vegetação com temperatura, umidade relativa do ar, irrigação 

e luminosidade controladas, conforme pode ser observado na Figura 7.  

 

Figura 7- Casa de vegetação do Laboratório de Engenharia Natural da UFSM. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Santa Maria apresenta, segundo a classificação de Köppen (1931), clima temperado 

chuvoso e quente do tipo Cfa. Durante o período de armazenamento, as temperaturas médias 

diárias apresentaram mínima de 8,96°C no dia 21 de agosto e máxima de 30,12°C no dia 10 de 

setembro. A temperatura teve o ápice de 35,4°C no dia 10 e setembro de 2017. A umidade 

relativa do ar durante a fase de armazenamento variou entre 32% no dia 10 de setembro e 98,5% 
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no dia 13 de agosto. Os dados de temperatura e umidade relativa do ar foram obtidos no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Na Figura 8 está representado o gráfico de 

temperatura e umidade durante o período de armazenamento do material vegetal. 

 

Figura 8- Temperaturas médias e máximas, umidade relativa do ar, durante período de 

armazenamento. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

3.2 ESPÉCIES UTILIZADAS 

 

A escolha das espécies vegetais baseou-se principalmente na capacidade já conhecida 

de propagação vegetativa das espécies. Os outros motivos complementares para a escolha das 

espécies são as pesquisas contínuas realizadas pelo LABEN e a frequente utilização dessas 

espécies em obras de Engenharia Natural executadas no sul do Brasil, fator de importância para 

a utilização em projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Engenharia Natural 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9

U
m

id
ad

e 
re

la
ti

v
a 

d
o

 a
r 

(%
)

T
em

p
er

at
u
ra

(°
C

)

Temperatura Compensada Média (°C) Temperatura Máxima (°C)

Umidade Relativa (%)



34 

 

3.2.1 Gymnanthes schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. 

 

Espécie conhecida vulgarmente por sarandi-negro, sarandi-vermelho e saranduba, 

pertence à família Euphorbiaceae (DURLO; SUTILI, 2012) e apresenta porte arbustivo 

medindo de 3 a 3,5 metros de altura com ramos longos, pouco ramificados e bastante flexíveis, 

sendo encontrada em margens ou leito de cursos de água (ALVES; MARCHIORI; ROBAINA, 

2009). A espécie ao ser testada durante o outono/inverno apresentou índice de propagação 

vegetativa de 77% (SUTILI et al., 2018). Na Figura 9 pode-se observar o porte geral da espécie 

e o detalhe das flores e frutos. 

 

Figura 9- Porte da espécie Gymnanthes schottiana (à esquerda) e detalhe das flores e frutos (à 

direita). 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa. 

 

3.2.2 Phyllanthus sellowianus Müll. Arg. 

 

Espécie conhecida vulgarmente por sarandi ou sarandi-branco, pertence à família 

Phyllanthaceae e apresenta porte arbustivo, medindo de 2 a 3 metros de altura com ramos 

compridos e bastante distribuídos. A espécie apresenta ramos flexíveis, resistente a torrentes, 

que a torna ideal para estabilização de terrenos contra a ação da água e pertencente ao grupo 

das reófitas (DURLO; SUTILI, 2012). A espécie ao ser testada durante outono/inverno 

apresentou índice de propagação vegetativa de 100% (SUTILI et al., 2018). Na Figura 10 pode-

se observar o porte geral da espécie e o detalhe das flores. 
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Figura 10- Porte da espécie Phyllanthus sellowianus (à esquerda) e detalhe das flores (à direita). 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa. 

 

3.2.3 Salix humboldtiana Willd. 

 

Espécie conhecida vulgarmente por salgueiro, pertence à família Salicaceae e apresenta 

porte arbóreo, medindo 20 metros de altura. A espécie apresenta rápido e vigoroso crescimento, 

principalmente em solos muito úmidos e profundos, contribuindo para a drenagem de regiões 

de várzea brejosa (DURLO; SUTILI, 2012). A espécie ao ser testada durante outono/inverno 

apresentou índice de propagação vegetativa de 96% (SUTILI et al., 2018). Na Figura 11 pode-

se observar o porte geral da espécie e o detalhe das flores. 

 

Figura 11- Porte da espécie Salix humboldtiana (à esquerda) e detalhe das flores (à direita). 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa (à esquerda) e Luciano Soares (à direita). 
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3.2.4 Sesbania virgata (Cav.) Pers. 

 

Espécie conhecida vulgarmente por angiquinho-gigante, angiquinho-grande, sesbânia 

ou cambaí-amarelo pertence à família Fabaceae (KETTENHUBER, 2017) e apresenta porte 

arbóreo medindo 6 metros de altura. A espécie desenvolve-se naturalmente em terrenos úmidos 

(ARAÚJO et al., 2004) e quando utilizada durante outono/inverno apresentou índice de 

propagação vegetativa de 91,7% (KETTENHUBER, 2017). Na Figura 12 pode-se observar o 

porte geral da espécie e o detalhe das flores. 

 

Figura 12- Porte da espécie Sesbania virgata (à esquerda) e detalhe das flores (à direita). 

 

 
 

Fonte: Rita Sousa. 

 

3.3 INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Nesta seção são apresentados todos os procedimentos relativos à coleta e preparação do 

material vegetal, armazenamento, plantio e condução do experimento e por fim coleta e análise 

de dados. 

 

3.3.1 Coleta do material vegetal 

 

No dia 22 de julho de 2017 foi coletado material vegetal proveniente de indivíduos 

encontrados em locais distantes de área urbana e próximos à cursos de água no município de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, conforme representado na Figura 13. 

Durante a coleta das estacas vivas foi mantida a uniformidade do material vegetal 

através da realização da coleta em plantas matrizes que apresentavam boas condições 
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fitossanitárias, idades e características visuais semelhantes. Foram coletados preferencialmente 

ramos mais jovens do último ciclo vegetativo. Após a coleta o material vegetal foi 

acondicionado em sacos plásticos e transportado para o Laboratório de Engenharia Natural da 

UFSM. 

 

Figura 13- Locais de coleta das espécies utilizadas no experimento conforme cor indicada na 

legenda. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

3.3.2 Preparação das estacas vivas  

 

O material coletado foi posteriormente seccionado em estacas sem folhas com 35 

centímetros de comprimento, por meio da realização de corte reto em ambas extremidades, feito 

com precisão sem causar danos à casca. Uma marca foi feita com caneta para indicar a direção 

de crescimento das estacas. Os diâmetros selecionados para as estacas apresentavam de 10 a 20 

milímetros. Foram preparadas mais estacas que o necessário de forma a ser realizada a seleção 

do material com base na sua aparência visual. O material foi então organizado e preparado para 

o armazenamento. 
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3.3.3 Armazenamento das estacas vivas 

 

Após a preparação das estacas, 16 estacas vivas de cada espécie foram imediatamente 

plantadas para servirem como testemunha para controle da capacidade de propagação 

vegetativa do material. As demais estacas foram então submetidas a três métodos de 

armazenamento (Figura 14), cada grupo com seu período definido. Os métodos de 

armazenamento foram mantidos sob sombreamento com utilização de sombrite (50%) de três 

modos: empilhadas; envolvidas por lona plástica preta; e parcialmente submersas em água. O 

solo do local de armazenamento foi forrado com sombrite para proporcionar melhor drenagem. 

Para todos os métodos de armazenamento foram definidos períodos de armazenamento de 30, 

45 e 60 dias.  

A escolha de métodos de armazenamento foi definida com base em métodos conhecidos, 

porém aplicados em regiões da Europa e América do Norte, onde o clima Temperado é 

predominante. Constam na literatura trabalhos realizados utilizando técnicas semelhantes às 

apresentadas nesse trabalho, porém com o auxílio de equipamentos refrigeradores. Em 

contrapartida, é importante determinar métodos de baixo custo, com uso de temperatura 

ambiente, capazes de viabilizar obras com menor investimento financeiro em regiões 

subtropicais. 

 

Figura 14- Local de armazenamento de estacas contendo os três métodos definidos. 

 

 
 

Fonte: Autor. 
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3.3.4 Plantio de estacas vivas e condução das plantas 

 

O índice de propagação vegetativa é fator importante ao selecionar espécies para 

intervenções de Engenharia Natural, este fator além de facilitar a execução das intervenções, 

uma vez que o material vegetal pode ser coletado e plantado nos locais de intervenção, também 

possibilita uma contínua propagação vegetativa natural. Ao investigar a capacidade de 

propagação vegetativa de uma espécie é interessante testá-la em condições semelhantes àquelas 

que seriam realizadas na prática. Por exemplo, propagar uma espécie em substrato com muitos 

nutrientes ou com o uso de enraizadores sintéticos não demonstraria com fidelidade o seu uso 

na prática em locais com solos degradados e arenosos. Desta forma, no plantio das estacas, não 

foi utilizado nenhum tipo de hormônio para estimular o enraizamento e a brotação, uma vez 

que o objetivo é conhecer o potencial inerente de cada espécie em produzir brotos e raízes. 

Ao final de cada período de armazenamento (21/08, 05/09 e 20/09), as estacas foram 

plantadas individualmente em vasos plásticos pretos, com furos para permitir a drenagem 

adequada, com 25 centímetros de altura, capacidade volumétrica de 1,7 litros e preenchidos 

com areia média peneirada (Figura 15). O substrato escolhido teve como intuito o não 

favorecimento do desenvolvimento através de nutrientes presentes no mesmo, sendo assim 

possível ver o desenvolvimento de cada amostra a partir de suas reservas nutritivas e garantindo 

assim uma margem de segurança em caso de aplicação em situações onde existam solos com 

baixa disponibilidade de nutrientes. 
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Figura 15- Vasos preparados para o plantio de estacas. 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

As estacas foram inseridas no substrato com a proporção de cinco sétimos, ou seja, 25 

de 35 centímetros ficaram inseridos no substrato, mantendo 10 centímetros para a emissão de 

brotos (Figura 16). Durante o período de propagação e condução, a temperatura da casa de 

vegetação variou controladamente entre 20°C e 30°C e cada vaso recebeu irrigação individual 

por gotejamento e programada automaticamente em 4 regas diárias de 10 mililitros de água 

ocorrendo em intervalos de 3 horas (08:00h, 11:00h, 14:00h e 17:00h), totalizando 40 mililitros 

diários por planta. 

Após o plantio, as estacas tiveram sua propagação vegetativa e desenvolvimento como 

mudas conduzidas por 45 dias, tempo suficiente para a emissão de raízes e brotos.  
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Figura 16- Detalhe do desenvolvimento das estacas e do sistema de irrigação individual. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 16 estacas para cada 

tipo de armazenamento e em cada período de armazenamento por espécie, além das 16 estacas 

testemunha por espécie, totalizando 160 estacas para cada espécie. 

 

3.3.5 Coleta de dados 

 

 Após os 45 dias do plantio das estacas (Figura 17), em cada nível temporal do 

experimento, as mudas foram retiradas dos vasos. Para uma retirada completa da planta, sem 

perder raízes pela extração forçada, foi utilizada a técnica de saturação do substrato com jato 

de água para se obter a diminuição da coesão do substrato e também a redução do atrito das 

raízes com a areia. Após a retirada do vaso, cada planta foi separada em três partes: caule; 

sistema foliar e sistema radicial. Uma vez que a estaca viva tenha se propagado vegetativamente 

e composto uma nova planta, usaremos a nomenclatura caule para definir a parte anteriormente 

chamada de estaca. 
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Figura 17- Aspecto geral de estacas enraizadas formando novas plantas. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Após as mudas serem separadas em partes, foram realizadas as medições em cada 

componente da planta. O caule teve o seu diâmetro medido, tendo em vista que o comprimento 

do mesmo já havia sido padronizado na etapa anterior ao armazenamento, sendo que as médias 

de diâmetro são relativas à quantidade de reservas energéticas que compõe cada amostra.  

Na parte aérea ou sistema foliar, foi feita a contagem de brotos primários, ou seja, brotos 

que saem diretamente do caule da muda e a medição do comprimento de brotos emitidos. Após 

essas medições, os brotos de cada unidade foram submetidos à secagem em estufa com 

circulação de ar a 70°C até peso constante, quando realizou-se a pesagem da parte aérea de cada 

unidade.  

O sistema radicial ao ser separado do caule foi submetido apenas à secagem em estufa 

em temperatura constante de 70°C e após a estabilização da umidade, foi feita a pesagem da 

massa seca de raízes. Na Figura 18 estão representadas as plantas preparadas para a coleta de 

dados, antes da separação em caule, sistema foliar e sistema radicial. 
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Figura 18- Plantas prontas para coleta de dados. A – Gymnanthes schottiana; B – Phyllanthus 

sellowianus; C – Salix humboldtiana; D – Sesbania virgata. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

3.3.6 Análise de dados 

 

Para verificar a interação dos diferentes métodos de armazenamento, assim como a 

interação bifatorial (métodos de armazenamento x período de armazenamento) com as variáveis 

em análise (índice de sobrevivência, número de brotos, massa seca de brotos, massa seca de 

raízes e soma do comprimento de brotos), utilizou-se o método de comparação de médias 

(ANOVA). Para a análise intra-grupo dos diferentes tratamentos com a testemunha, realizou-

se o teste post-hoc teste t de Dunnett. Onde os valores de p na ANOVA foram significativos e 

o teste t de Dunnett não apresentou diferença significativa dos métodos de armazenamento com 

a testemunha, realizou-se teste de Tukey.  

O teste post hoc de Dunnett nos permite avaliar as diferenças estatísticas entre cada 

tratamento isoladamente com o tratamento controle, fornecendo informações de comparação 

exclusivamente com o método que é usado normalmente e assim podendo inferir se cada 

tratamento pode ser considerado eficaz de acordo com o objetivo deste trabalho. 

Como requisito de sobrevivência, foi considerada a presença de brotos, raízes ou ambas 

as partes em uma planta, uma vez que o fato da não presença de uma das partes não impossibilita 

o desenvolvimento posterior da mesma e muito menos significa que a mesma não permaneça 
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viva. Como índice de sobrevivência satisfatório foi considerado o valor ≥ 70%, com base nos 

valores de referência encontrados na bibliografia (CORNELINI; FERRARI, 2008; 

KETTENHUBER, 2017; SCHIECHTL, 1973). 

Todos os dados foram digitados e armazenados em planilha Microsoft Office Excel 

2016 e analisados no software IBM SPSS Statistics 2.0. Valores de p ≤ 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Optou-se por não comparar estatisticamente as espécies entre si, uma vez que a 

utilização de espécies vegetais que eventualmente apresentem baixa viabilidade reprodutiva 

após armazenamento não deve ser descartada. Nesses casos as espécies podem ser utilizadas 

em intervenções de EN, no entanto não devem ser armazenadas, podendo ser plantadas 

imediatamente ou propagadas em viveiro por meio de estaquia ou via seminal. A combinação 

de várias espécies visa o aumento da biodiversidade florística da intervenção, maior adaptação 

à oscilação das condições edafoclimáticas e maior resistência da obra a pragas ou agentes 

patogênicos. 

As diferenças encontradas foram significativas ao avaliar as comparações entre métodos 

e períodos de armazenamento, e também, ao analisar a interação dos dois fatores (método de 

armazenamento x dias). Em alguns casos obteve-se diferença significativa na ANOVA, porém 

ao realizar o teste Dunnett não se observaram diferenças significativas, foi aplicado então o 

teste Tukey onde foi constatada a diferença entre os grupos de tratamentos.  

O índice de sobrevivência nos permite avaliar a eficácia de cada método testado para a 

utilização da espécie em situações onde o armazenamento é necessário, sendo possível com seu 

conhecimento, a escolha e aplicação do melhor método conforme a situação encontrada no local 

de intervenção. 

O comprimento e número de brotos, nos permite entender sobre a morfogênese da planta 

e as suas características em relação à contínua propagação vegetativa das mesmas no local já 

intervencionado. Intervenções já estabilizadas de EN podem ser utilizadas como fonte de 

produção primária para outras obras, ou seja, as plantas desenvolvidas na primeira intervenção 

podem servir como matrizes para a produção de novas estacas. 

A massa seca de brotos e raízes é uma medida que nos proporciona as características de 

produção de biomassa da planta, a biomassa está diretamente ligada a vários fatores no 

desenvolvimento da planta e também na conservação dos solos. Estacas que se desenvolvem 

com elevada massa de brotos e raízes, apresentam maior resistência a períodos de estiagem, 

maior contribuição para a coesão e estruturação do solo, produzem maiores quantidades de 

serapilheira e melhoram a interceptação da água da chuva protegendo o solo contra a ação de 

processos erosivos. 

Uma vez que o estudo de métodos e tempos de de armazenamento com as plantas 

estudadas neste trabalho ainda não foi realizado por outros pesquisadores, não é possível 

realizar comparação direta com outros experimentos equivalentes. Desta forma, foi realizada 
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comparação com outros estudos com as mesmas espécies vegetais que avaliaram características 

como o comprimento, número e massa seca de brotos e massa seca de raízes em testes de 

propagação vegetativa. No entanto, as comparações podem ser feitas apenas de forma 

superficial pois os métodos utilizados não foram padronizados, e se tornam complementares 

devido à falta de experimentos similares. 

 

4.1 Gymnanthes schottiana 

 

Na Figura 19 temos alguns exemplos de como a espécie se desenvolveu durante a 

condução do plantio das estacas. 

 

Figura 19- Exemplos do aspecto de desenvolvimento de parte aérea e radicial de Gymnanthes 

schottiana. 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

4.1.1 Índice de Sobrevivência 

 

A espécie ao ser avaliada sobre os índices de sobrevivência (Figura 20), apresentou 

68,75% no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente 

submerso em água: 93,75%, 93,75% e 100% (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em 

lona plástica preta: 100%, 75% e 93,75% (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à 

sombra 6,25%, 37,50% e 0,00% (30, 45 e 60 dias respectivamente). 
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Figura 20- Índices de sobrevivência obtidos para a espécie Gymnanthes schottiana para os 

diferentes tratamentos. 

 
 

 
Fonte: Autor. 

 

Tendo em vista os valores analisados, constatou-se no índice de sobrevivência, ao 

avaliar as diferenças de médias entre o tratamento controle e os diferentes métodos de 

armazenamento, diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água (p:0,021) e superior em relação ao tratamento 

empilhado à sombra (p:0,000), não apresentando diferença significativa em relação ao 

tratamento envolvido em lona plástica preta (p:0,675), conforme resultados apresentados em 

anexo na Tabela 1.  

Com relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação ao 

tratamento empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000), não 

apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por 

período de 30 dias (p:0,228), 45 dias (p:0,228) e 60 dias (p:0,072), envolvido em lona plástica 

preta por período de 30 dias (p:0,999), 45 dias (p:0,228) e 60 dias (p:0,999) e empilhado à 

sombra por período de 45 dias (p:0,072), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 

2. 

Como resposta às hipóteses levantadas, as estacas de Gymnanthes schottiana 

apresentaram elevação no índice de propagação vegetativa ao serem armazenadas parcialmente 

submersas em água, igualdade estatística ao serem armazenadas envolvidas em lona plástica 

preta e inferioridade ao serem armazenadas empilhadas à sombra. Comprovando, portanto, não 
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somente a capacidade de manutenção do índice de propagação vegetativa após armazenamento, 

como a sua elevação, dependente do método de armazenamento aplicado. Sendo assim, os 

métodos de armazenamento parcialmente submerso em água e envolvido em lona plástica preta 

podem ser indicados como técnicas eficazes para o armazenamento de estacas vivas. 

Para os efeitos dos métodos relacionados com o tempo de armazenamento, a espécie 

apresentou para os tratamentos parcialmente submerso em água (30, 45 e 60 dias), envolvido 

em lona plástica preta (30, 45 e 60 dias) e empilhado à sombra (45 dias), igualdade estatística 

dos valores médios em relação ao tratamento controle.  

Sutili et al. (2018) observaram, ao propagar a espécie diretamente no solo, com plantio 

conduzido por período de 150 dias, índice de sobrevivência de 77% durante outono/inverno. 

Apesar do trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e 

não submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para o índice de sobrevivência 

da atual pesquisa, ao armazenar em água por até 60 dias e em lona até 45 dias, apresentaram 

valores semelhantes e também superiores ao encontrado no trabalho em comparação, o que 

corrobora a manutenção da viabilidade de estacas após armazenamento em determinados 

métodos e períodos. 

 

4.1.2  Soma do comprimento de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a soma do comprimento de brotos (Figura 21), 

apresentou 31,7 cm no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 143,5 cm, 84,3 cm e 96,9 cm de comprimento (30, 45 e 60 

dias respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 42,9 cm, 108,1 cm e 54,4 cm de 

comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 0,7 cm, 1,8 cm e 0,0 

cm de comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente).  
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Figura 21- Soma do comprimento de brotos obtido para a espécie Gymnanthes schottiana 

para os diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Para o comprimento de brotos constatou-se diferença significativa inferior do 

tratamento controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,000), não 

apresentando diferença significativa entre os tratamentos envolvido em lona plástica preta 

(p:0,129) e empilhado à sombra (p:0,231), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 1.  

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,041) 

e envolvido em lona plástica preta por período de 45 dias (p:0,010), não apresentando diferença 

significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por período de 45 dias 

(p:0,154), envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:0,999) e 60 dias (p:0,920) 

e empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,709), 45 dias (p:0,742) e 60 dias (p:0,685), 

conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 2. 

Sutili et al. (2018) observaram, ao propagar a espécie diretamente no solo, com plantio 

conduzido por período de 150 dias, comprimento médio de brotos por planta de 

aproximadamente 1 metro (outono/inverno), aproximadamente 60 centímetros (verão/outono) 

e aproximadamente 80 centímetros (primavera/verão). Apesar do trabalho em comparação 

apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de 

armazenamento, os valores para a soma do comprimento de brotos do presente trabalho, ao 

armazenar em água por 30 dias apresentou soma de comprimento de brotos de 143,5 cm apenas 
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com 45 dias de crescimento, valor bastante superior ao encontrado por Sutili et al. (2018), 

enquanto que tratamentos de armazenamento em água por 45 e  60 dias e em lona até 60 dias, 

apresentaram valores semelhantes aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora 

a manutenção da viabilidade reprodutiva com crescimento de brotos. 

 

4.1.3  Massa seca de raízes 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de raízes (Figura 22), apresentou 0,042 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 0,121 g, 0,111 g e 0,155 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,039 g, 0,184 g e 0,064 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empolhado à sombra: 

0,000 g, 0,001 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 22- Massa seca de raízes obtida para a espécie Gymnanthes schottiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Para a massa seca de raízes não foram encontradas diferenças significativas para os 

tratamentos parcialmente submerso em água (p:0,596), envolvido em lona plástica preta 

(p:0,596) e empilhado à sombra (p:1,000), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 1.  

Com relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), não foram encontradas diferenças significativas para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,833) e 60 dias (p:0,833), 
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envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,146) e 60 dias 

(p:1,000) e empilhado à sombra por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias 

(p:1,000), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 2. 

Frassetto et al. (2010) observaram, ao propagar a espécie em sacos plásticos com areia 

de granulação média como substrato, juntamente com a exposição das estacas ao bioestimulante 

Orgasol®FTS, com doses de 15 mL.L ˉ¹, expondo as estacas ao produto por 0, 15, 30 e 45 

minutos, com propagação por período de 150 dias, massa seca de raízes por planta com valores 

entre 0,6 e 0,8 gramas. Os valores encontrados pelos autores são superiores aos valores 

encontrados no presente trabalho, o que pode evidenciar a influência do produto bioestimulante 

de produtividade e do período de crescimento no qual a planta pôde desenvolver suas raízes no 

experimento citado. Já ao avaliar o efeito da porção do ramo no enraizamento da espécie, 

utilizando o bioestimulante Orgasol®FTS com doses de 5, 10 e 15 mL.L ˉ¹, com plantio 

conduzido por 75 dias, Frasseto (2007) observou valores de massa seca de raízes de 0,9 gramas 

para estacas coletadas da parte mediana dos ramos, 0,57 gramas para estacas da parte apical e 

0,55 gramas para a parte basal, valores superiores aos encontrados no presentre trabalho mas 

novamente com indícios de influência do produto bioestimulante de produtividade e período de 

condução do experimento. 

 

4.1.4 Massa seca de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de brotos (Figura 23), apresentou 0,421 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 1,402 g, 0,955 g e 1,390 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,530 g, 1,419 g e 0,680 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,005 g, 0,011 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 
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Figura 23- Massa seca de brotos obtida para a espécie Gymnanthes schottiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para massa seca de brotos, constatou-se diferença significativa inferior do tratamento 

controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,022), não sendo 

encontradas diferenças significativas nos tratamentos envolvido em lona plástica preta 

(p:0,149) e empilhado à sombra (p:0,386), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 1.  

Com relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,029) e envolvido em 

lona por período de 45 dias (p:0,018), não apresentando diferença significativa para os 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 45 dias (p:0,669) e 60 dias 

(p:0,161), envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:0,990) e 60 dias (p:0,990) 

e ‘empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,894), 45 dias (p:0,894) e 60 dias (p:0,894), 

conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 2. 

Frassetto (2007) observou, durante a realização do experimento com utilização de 

Orgasol®FTS citado anteriormente, com condução de plantio por período de 75 dias, massa 

seca de brotos de 4,43 gramas para estacas colhidas da parte basal dos ramos, 3,26 gramas da 

parte mediana e 1,63 gramas da parte apical. Apesar do trabalho em comparação apresentar 

métodos diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de 

armazenamento, os valores para massa seca de brotos do atual trabalho, ao armazenar em água 
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por até 60 dias e em lona exclusivamente por 45 dias, apresentaram valores semelhantes em 

relação aos encontrados para estacas coletadas da parte apical do trabalho em comparação, o 

que corrobora com a manutenção do desenvolvimento normal de brotos, mesmo sem utilização 

de bioestimulante e menor período de crescimento das estacas vivas (45 dias). 

 

4.1.5  Número de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre o número de brotos (Figura 24), apresentou média de 

3,3 brotos por planta no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 8,6, 5,6 e 5,0 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 4,5, 6,1 e 3,7 brotos por planta (30, 45 e 60 

dias respectivamente) e empilhado à sombra: 0,1, 0,2 e 0,0 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente). 

 

Figura 24- Número médio de brotos obtidos para a espécie Gymnanthes schottiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para número de brotos, constatou-se diferença significativa inferior do tratamento 

controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,001) e superior em 

relação ao tratamento empilhado à sombra (p:0,001), não sendo encontradas diferenças 

significativas entre o tratamento controle e tratamento envolvido em lona plástica preta 

(p:0,184), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 1. 
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Com relação a análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,000) e superior em 

relação aos tratamentos empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,024), 45 dias (p:0,028) 

e 60 dias (p:0,017), não apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 45 dias (p:0,167) e 60 dias (p:0,447) e envolvido em lona 

plástica preta por período de 30 dias (p:0,796), 45 dias (p:0,054)  e 60 dias (p:1,000), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 2. 

Frassetto (2007) observou, durante a realização do experimento com utilização de 

Orgasol®FTS citado anteriormente, com condução de plantio por período de 75 dias, porém 

para essa etapa com dados coletados aos 60 dias, número de brotos com 5,06 brotos/planta para 

o mês de setembro, mês em que se obteve o maior número de brotos por planta. Apesar do 

trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não 

submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para número de brotos do atual 

trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias e lona por até 45 dias, apresentaram valores 

semelhantes e também superiores aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora 

a manutenção do crescimento normal de brotos, mesmo sem utilização de bioestimulante e 

menor período de crescimento das estacas vivas (45 dias). 

Sutili et al. (2018), encontraram em média 3 brotos para estacas vivas após 150 dias de 

crescimento, valor inferior aos tratamentos de armazenamento em água e lona até 60 dias, 

corroborando que esses tratamentos de armazenamento são viáveis.  
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4.2 Phyllanthus sellowianus 

 

São apresentados e discutidos os resultados da espécie Phyllanthus sellowianus. Na 

Figura 25 temos alguns exemplos de como a espécie se desenvolveu durante a condução do 

plantio das estacas. 

 

Figura 25- Exemplos do aspecto de desenvolvimento de parte aérea e radicial de Phyllanthus 

sellowianus. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

4.2.1 Índice de sobrevivência 

 

A espécie ao ser avaliada sobre os índices de sobrevivência (Figura 26), apresentou 

100% no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente 

submerso em água: 100%, 100% e 100% (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona 

plástica preta: 81,25%, 75% e 93,75% (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

43,75%, 25% e 18,75% (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

  



56 

 

Figura 26- Índices de sobrevivência obtidos para a espécie Phyllanthus sellowianus para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Tendo em vista os valores analisados, constatou-se no índice de sobrevivência, diferença 

significativa superior do tratamento controle em relação ao tratamento empilhado à sombra 

(p:0,000), não apresentando diferença significativa em relação aos tratamentos parcialmente 

submerso em água (p:1,000) e envolvido em lona plástica preta (p:0,157), conforme resultados 

apresentados em anexo na Tabela 3. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle para os tratamentos 

empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,000), 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000), não 

apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por 

período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias (p:1,000) e envolvido em lona plástica 

preta por período de 30 dias (p:0,473), 45 dias (p:0,177) e 60 dias (p:0,998), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 4. 

Como resposta às hipóteses levantadas, as estacas de Phyllanthus sellowianus 

apresentaram igualdade estatística ao serem armazenadas parcialmente submersas em água e 

envolvidas em lona plástica preta e inferioridade ao serem empilhadas à sombra, comprovando, 

portanto, a capacidade de manutenção do índice de propagação vegetativa após 

armazenamento, dependente do método de armazenamento aplicado. Sendo assim, os métodos 

de armazenamento parcialmente submerso em água e envolvido em lona plástica preta podem 
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ser indicados como técnicas eficazes para o armazenamento de estacas vivas de P. sellowianus 

até 60 dias. 

Para os efeitos dos métodos relacionados com o tempo de armazenamento, a espécie 

apresentou para os tratamentos parcialmente submerso em água (30, 45 e 60 dias) e envolvido 

em lona plástica preta (30, 45 e 60 dias), igualdade estatística dos valores médios em relação 

ao tratamento controle, evidenciando que estes métodos de armazenamento mantêm a 

viabilidade das estacas vivas. 

Sutili et al. (2018) observaram, ao propagar a espécie diretamente no solo, com plantio 

conduzido por período de 150 dias, índice de sobrevivência de 100% durante o outono/inverno 

e 97% durante a primavera/verão. Apesar do trabalho em comparação apresentar métodos 

diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de armazenamento, os 

valores para o índice de sobrevivência do atual trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias 

e em lona exclusivamente por 60 dias, apresentaram valores semelhantes aos encontrados no 

trabalho em comparação, o que corrobora a manutenção da viabilidade de estacas vivas após 

armazenamento em determinados métodos e períodos. 

 

4.2.2  Soma do comprimento de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a soma do comprimento de brotos (Figura 27), 

apresentou 69,1 cm no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 140,3 cm, 106,3 cm e 101,2 cm de comprimento (30, 45 e 60 

dias respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 74,2 cm, 66,9 cm e 92,9 cm de 

comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 17,7 cm, 1,0 cm e 8,9 

cm de comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente). 
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Figura 27- Soma do comprimento de brotos obtidos para a espécie Phyllanthus sellowianus 

para os diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 
 

Para a soma do comprimento de brotos, constatou-se diferença significativa inferior do 

tratamento controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,003) e 

superior em relação ao tratamento empilhado à sombra (p:0,000), não apresentando diferença 

significativa em relação ao tratamento envolvido em lona plástica preta (p:0,800), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 3. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,000) e superior em 

relação ao tratamento empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,021), 45 dias (p:0,001) 

e 60 dias (p:0,004), não apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 45 dias (p:0,174) e 60 dias (p:0,313) e envolvido em lona 

plástica preta por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias (p:0,644), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 4. 

Sutili et al. (2018) observaram, ao propagar a espécie diretamente no solo, com plantio 

conduzido por período de 150 dias, soma do comprimento de brotos por planta com 

aproximadamente 120 cm (outono/inverno), aproximadamente 70 centímetros (verão e outono) 

e aproximadamente 150 cm (primavera/verão). Apesar do trabalho em comparação apresentar 

métodos diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de 

armazenamento, os valores para a soma do comprimento de brotos do presente trabalho, ao 

armazenar em água por até 60 dias e em lona até 60 dias, apresentaram valores semelhantes aos 
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encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora a manutenção do crescimento de 

brotos após o armazenamento das estacas vivas. 

 

4.2.3 Massa seca de raízes 

  

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de raízes (Figura 28), apresentou 0,226 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 0,351 g, 0,360 g e 1,126 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,176 g, 0,163 g e 0,310 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,041 g, 0,009 g e 0,029 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 28- Massa seca de raízes obtidos para a espécie Phyllanthus sellowianus para os 

diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Para massa seca de raízes, constatou-se diferença significativa inferior do tratamento 

controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,002), não apresentando 

diferença significativa em relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta (p:0,955) e 

empilhado à sombra (p:0,874), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 3. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água por período de 60 dias (p:0,000), não apresentando 

diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 
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dias (p:1,000) e 45 dias (p:0,844), envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias 

(p:0,998), 45 dias (p:0,998) e 60 dias (p:0,844) e empilhado à sombra por período de 30 dias 

(p:0,998), 45 dias (p:0,998) e 60 dias (p:0,998), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 4. 

Monteiro et al. (2010) observaram, ao propagar a espécie utilizando caixas de madeira 

contendo areia como substrato, utilizando diferentes inclinações de inserção das estacas (10°, 

30° e 90° em relação à horizontal), com plantio conduzido por período de 90 dias, massa seca 

média de raízes por planta com 1,0 grama (10°), 0,9 grama (30°) e 1,2 grama (90°). Apesar do 

trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não 

submeter as estacas a métodos de armazenamento, os valores para massa seca de raízes do atual 

trabalho, ao armazenar em água exclusivamente por 60 dias, apresentou valor semelhante em 

relação aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora com a manutenção do 

desenvolvimento normal de raízes para este tipo e período de armazenamento. 

 

4.2.4 Massa seca de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de brotos (Figura 29), apresentou 1,819 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 3,634 g, 2,633 g e 5,274 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 1,645 g, 1,288 g e 2,772 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,373 g, 0,006 g e 0,298 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

  



61 

 

Figura 29- Massa seca de brotos obtidos para a espécie Phyllanthus sellowianus para os 

diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Para massa seca de brotos, constatou-se diferença significativa inferior em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água (p:0,000) e superior em relação ao tratamento 

empilhado à sombra (p:0,003), não apresentando diferença significativa em relação ao 

tratamento envolvido em lona plástica preta (p:0,988), conforme resultados apresentados em 

anexo na Tabela 3. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,007) e 60 dias (p:0,000) 

e superior em relação aos tratamentos empilhado à sombra por período de 45 dias (p:0,010) e 

60 dias (p:0,049), não apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 45 dias (p:0,427), envolvido em lona plástica preta por 

período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,974) e 60 dias (p:0,507) e empilhado à sombra por 

período de 30 dias (p:0,066), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 4. 

Monteiro et al. (2010), observaram ao propagar a espécie durante a realização do 

experimento com avaliação de diferentes ângulos de inserção citado anteriormente, com plantio 

conduzido por período de 90 dias, massa seca média de brotos com 3,19 gramas (10°), 2,90 

gramas (30°) e 4,39 gramas (90°). Apesar do trabalho em comparação apresentar métodos 

diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de armazenamento, os 

valores para massa seca de brotos do atual trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias e em 
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lona exclusivamente por 60 dias, apresentaram valores semelhantes e também superiores em 

relação aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora com a manutenção do 

desenvolvimento normal de brotos em estacas vivas, após armazenamento e 45 dias de 

crescimento. 

 

4.2.5  Número de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre o número de brotos (Figura 30), apresentou média de 

2,9 brotos por planta no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 4,1, 3,1 e 2,4 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 2,9, 3,7 e 3,4 brotos por planta (30, 45 e 60 

dias respectivamente) e empilhado à sombra: 1,5, 0,3 e 0,8 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente). 

 

Figura 30- Número de brotos obtidos para a espécie Phyllanthus sellowianus para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para número de brotos, constatou-se diferença significativa superior do tratamento 

controle em relação ao tratamento empilhado à sombra (p:0,001), não apresentando diferença 

significativa em relação aos tratamentos parcialmente submerso em água (p:0,893) e envolvido 

em lona plástica preta (p:0,751), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 3. 
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Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação ao 

tratamento empilhado à sombra por período 45 dias (p:0,001) e 60 dias (p:0,012), não 

apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por 

período de 30 dias (p:0,395), 45 dias (p:1,000) e 60 dias (p:0,966), envolvido em lona plástica 

preta por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,851) e 60 dias (p:0,933) e empilhado à 

sombra por período de 30 dias (p:0,201), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 

4. 

Monteiro et al. (2010), observaram ao propagar a espécie durante a realização do 

experimento com avaliação de diferentes ângulos de inserção citado anteriormente, com plantio 

conduzido por período de 90 dias, resultados para número médio de brotos por planta com 3,3 

brotos (10°), 2,6 brotos (30°) e 3,2 brotos (90°). Apesar do trabalho em comparação apresentar 

métodos diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de 

armazenamento, os valores para número de brotos do atual trabalho, ao armazenar em água por 

até 60 dias e lona por até 60 dias, apresentaram valores semelhantes e também superiores aos 

encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora a manutenção do crescimento normal 

de brotos. 

Sutili et al. (2018), encontraram em média 2 brotos para estacas vivas após 150 dias de 

crescimento, valor inferior aos tratamentos de armazenamento em água e lona até 60 dias, 

corroborando que esses tratamentos de armazenamento são viáveis.  
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4.3 Salix humboldtiana 

 

São apresentados e discutidos os resultados da espécie Salix humboldtiana. Na Figura 

31 temos alguns exemplos de como a espécie se desenvolveu durante a condução do plantio 

das estacas. 

 

Figura 31- Exemplos do aspecto de desenvolvimento de parte aérea e radicial de Salix 

humboldtiana. 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.1  Índice de sobrevivência 

 

A espécie ao ser avaliada sobre os índices de sobrevivência (Figura 32), apresentou 

100% no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente 

submerso em água: 100%, 100% e 93,75% (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em 

lona plástica preta: 81,25%, 50% e 43,75% (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à 

sombra: 12,50%, 0% e 0% (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

  



65 

 

Figura 32- Índices de sobrevivência obtidos para a espécie Salix humboldtiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 
 

Tendo em vista os valores analisados, constatou-se no índice de sobrevivência, diferença 

significativa superior do tratamento controle em relação aos tratamentos envolvido em lona 

plástica preta (p:0,000) e empilhado à sombra (p:0,000), não apresentando diferença 

significativa em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,984), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 5. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle para os tratamentos 

envolvido em lona plástica preta por períodos de 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000) e 

empilhado à sombra por períodos de 30 dias (p:0,000), 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000), 

não apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água 

por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias (p:0,996), e envolvido em lona 

plástica preta por período de 30 dias (p:0,367) , conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 6. 

Como resposta às hipóteses levantadas, as estacas de Salix humboldtiana apresentaram 

igualdade estatística ao serem armazenadas parcialmente submersas em água e inferioridade ao 

serem armazenadas envolvidas em lona plástica preta e empilhadas à sombra. Comprovando, 

portanto, a capacidade de manutenção do índice de propagação vegetativa após 

armazenamento, dependente do método de armazenamento aplicado. Sendo assim, o método 
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de armazenamento parcialmente submerso em água pode ser indicado como técnica eficaz de 

armazenamento de estacas. 

Para os efeitos dos métodos relacionados com o tempo de armazenamento, a espécie 

apresentou para os tratamentos parcialmente submerso em água (30, 45 e 60 dias) e envolvido 

em lona plástica preta (30 dias), igualdade estatística dos valores médios em relação ao 

tratamento controle, evidenciando que estes métodos de armazenamento mantêm a viabilidade 

das estacas vivas. 

Sutili et al. (2018) observaram, ao propagar a espécie diretamente no solo, com plantio 

conduzido por período de 150 dias, índice de sobrevivência de 96% durante outono/inverno. 

Apesar do trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e 

não submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para o índice de sobrevivência 

do atual trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias, apresentaram valores semelhantes ao 

encontrado no trabalho em comparação, o que corrobora a manutenção da viabilidade 

reprodutiva de estacas vivas após armazenamento em determinados métodos e períodos. 

 

4.3.2  Soma do comprimento de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a soma do comprimento de brotos (Figura 33), 

apresentou 117,1 cm no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 125,4 cm, 90,0 cm e 97,5 cm de comprimento (30, 45 e 60 

dias respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 57,3 cm, 43,5 cm e 18,9 cm de 

comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra 2,1 cm, 0,0 cm e 0,0 cm 

de comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente). 
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Figura 33- Soma do comprimento de brotos obtidos para a espécie Salix humboldtiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a soma do comprimento de brotos constatou-se diferença significativa superior do 

tratamento controle em relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta (p:0,000) e 

empilhado à sombra (p:0,000) não apresentando diferença significativa em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água (p:0,481), conforme resultados apresentados em 

anexo na Tabela 5. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos envolvido em lona plástica preta por períodos de 30 dias (p:0,000), 45 dias 

(p:0,000) e 60 dias (p:0,000) e empilhado à sombra por períodos de 30 dias (p:0,000), 45 dias 

(p:0,000) e 60 dias (p:0,000), não apresentando diferença significativa para os tratamentos 

parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,997), 45 dias (p:0,295) e 60 dias 

(p:0,654), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 6. 

Disarz (2011) observou, ao propagar a espécie em areia de textura grossa, com plantio 

conduzido por período de 60, 90 e 120 dias, soma do comprimento de brotos por planta com 

aproximadamente 105 cm (60 dias), aproximadamente 110 cm (90 dias) e aproximadamente 

130 cm (120 dias). Apesar do trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de 

implantação, condução e não submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para a 

soma do comprimento de brotos do presente trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias, 
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apresentaram valores semelhantes aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora 

a manutenção do crescimento de brotos. 

 

4.3.3 Massa seca de raizes 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de raízes (Figura 34 ), apresentou 0,653 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 0,807 g, 0,799 g e 0,709 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,252 g, 0,155 g e 0,074 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,005 g, 0,000 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 34- Massa seca de raízes obtidos para a espécie Salix humboldtiana para os diferentes 

tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a massa seca de raízes, constatou-se diferença significativa inferior do tratamento 

controle em relação ao tratamento parcialmente submerso em água (p:0,046) e superior em 

relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta (p:0,007) e empilhado à sombra 

(p:0,000), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 5.  

Com relação a análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:0,010) e superior em 

relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta por período de 60 dias (p:0,034) e 
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empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,010), 45 dias (p:0,010) e 60 dias (p:0,010), não 

apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por 

período de 45 dias (p:0,774) e 60 dias (p:0,774) e envolvido em lona plástica preta por período 

de 30 dias (p:0,234) e 45 dias (p:0,097), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 

6. 

Disarz (2011) observou, durante a realização do experimento com avaliação de 

diferentes períodos de condução do plantio de estacas vivas citado anteriormente, massa seca 

média de raízes por planta com 2 g (60 dias), 3 g (90 dias) e 5 g (120 dias). Todos os valores se 

distanciam dos valores encontrados no presente trabalho, o que possivelmente se deve à 

influência dos períodos ao qual a planta pôde desenvolver suas raízes no experimento em 

comparação.  

 

4.3.4 Massa seca de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de brotos (Figura 35), apresentou 2,519 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 2,321 g, 1,759 g e 2,758 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 1,249 g, 0,867 g e 0,404 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,081 g, 0,000 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 35- Massa seca de brotos obtidos para a espécie Salix humboldtiana para os diferentes 

tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Para massa seca de brotos, constatou-se diferença significativa superior do tratamento 

controle em relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta (p:0,000) e empilhado à 

sombra (p:0,000), não apresentando diferença significativa em relação ao tratamento 

parcialmente submerso em água (p:0,841), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 5. 

Com relação a análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos envolvido em lona plástica preta por períodos de 30 dias (p:0,004), 45 dias 

(p:0,000) e 60 dias (p:0,000) e empilhado à sombra por períodos de 30 dias (p:0,000), 45 dias 

(p:0,000) e 60 dias (p:0,000), não apresentando diferença significativa para os tratamentos 

parcialmente submerso em água por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,381) e 60 dias 

(p:0,987), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 6. 

Disarz (2011) observou, durante a realização do experimento com avaliação de 

diferentes períodos de condução do plantio de estacas vivas citado anteriormente, massa seca 

média de brotos por planta de 4 g (60 dias), 4 g (90 dias) e 6 g (120 dias). Todos os valores se 

distanciam dos valores encontrados no presente trabalho, o que possivelmente se deve à 

influência dos períodos ao qual a planta pôde desenvolver os brotos no experimento em 

comparação.  

4.3.5  Número de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre o número de brotos (Figura 36), apresentou média de 

7,7 brotos por planta no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 7,9, 5,8 e 3,4 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 4,3, 3,2 e 1,6 brotos por planta (30, 45 e 60 

dias respectivamente) e empilhado à sombra: 0,4, 0,0 e 0,0 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente). 
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Figura 36- Número médio de brotos obtidos para a espécie Salix humboldtiana para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para o número de brotos, constatou-se diferença significativa superior do tratamento 

controle em relação aos tratamentos envolvido em lona plástica preta (p:0,000) e empilhado à 

sombra (p:0,000), não apresentando diferença significativa em relação ao tratamento 

parcialmente submerso em água (p:0,984), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 5. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 60 dias (p:0,001), envolvido em 

lona plástica preta por períodos de 30 dias (p:0,008), 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000) e 

empilhado à sombra por períodos de 30 dias (p:0,000), 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000), 

não apresentando diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água 

por período de 30 dias (p:1,000) e 45 dias (p:0,317) conforme resultados apresentados em anexo 

na Tabela 6. 

Disarz (2011) observou, durante a realização do experimento com avaliação de 

diferentes períodos de condução do plantio de estacas vivas citado anteriormente, número 

médio de brotos por planta de 4 brotos (60 dias), 3 brotos (90 dias) e 3 brotos (120). Apesar do 

trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não 

submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para número de brotos do atual 

trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias e lona por até 45 dias, apresentaram valores 
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semelhantes e também superiores aos encontrados no trabalho em comparação, o que corrobora 

a manutenção do crescimento normal de brotos. 

Sutili et al. (2018), encontraram para a espécie, em média 2 brotos para estacas vivas 

após 150 dias de crescimento, valor inferior aos tratamentos de armazenamento em água por 

30 e 45 dias e lona por 45 dias, o que corrobora que esses tratamentos de armazenamento são 

viáveis.  

 

4.4 Sesbania virgata  

 

São apresentados e discutidos os resultados da espécie Sesbania virgata. Na Figura 37 

temos alguns exemplos de como a espécie se desenvolveu durante a condução do plantio das 

estacas. 

 

Figura 37- Exemplos do aspecto de desenvolvimento de parte aérea e radicial de Sesbania 

virgata. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

4.4.1 Índice de sobrevivência 

 

A espécie ao ser avaliada sobre os índices de sobrevivência (Figura 38), apresentou 

93,75% no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente 

submerso em água: 62,50%, 37,50% e 37,50% (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido 

em lona plástica preta: 81,25%, 68,75% e 31,25% (30, 45 e 60 dias respectivamente) e 

empilhado à sombra: 0%, 0% e 0% (30, 45 e 60 dias respectivamente). 
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Figura 38- Índices de sobrevivência obtidos para a espécie Sesbania virgata para os diferentes 

tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Tendo em vista os valores analisados, constatou-se no índice de sobrevivência, diferença 

significativa superior do tratamento controle em relação aos tratamentos parcialmente submerso 

em água (p:0,000), envolvido em lona plástica preta (p:0,010) e empilhado à sombra (p:0,000), 

conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 7. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa superior do tratamento controle em relação aos 

tratamentos parcialmente submerso em água por período de 45 dias (p:0,000) e 60 dias 

(p:0,000), envolvido em lona plástica preta por período de 60 dias (p:0,000) e empilhado à 

sombra por período de 30 dias (p:0,000), 45 dias (p:0,000) e 60 dias (p:0,000), não apresentando 

diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 

dias (p:0,127) e envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:0,935) e 45 dias 

(p:0,325), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 8. 

Como resposta às hipóteses levantadas, as estacas de Sesbania virgata apresentaram 

diferença estatística ao serem armazenadas parcialmente submersas, envolvidas em lona 

plástica preta e armazenadas à sombra. Não apresentando capacidade de manutenção do índice 

de propagação vegetativa após armazenamento, independente do método de armazenamento 

aplicado. Sendo assim, nenhum dos métodos pode ser indicado como técnica eficaz de 

armazenamento de estacas. 
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Para os efeitos dos métodos relacionados com o tempo de armazenamento, a espécie 

apresentou para os tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 dias e 

envolvido em lona plástica preta por período de 30 e 45 dias, igualdade estatística dos valores 

médios em relação ao tratamento controle, porém apenas o tratamento envolvido em lona 

plástica preta por período de 30 dias como técnica eficaz (70% de sobrevivência), sendo este o 

único indicado para o uso em intervenções. 

Kettenhuber (2017) observou, ao propagar a espécie em areia peneirada de textura 

média, durante as estações Outono/Inverno e Inverno/Primavera, com condução de plantio por 

período de 90 dias, índice de sobrevivência de 91,7% durante outono/inverno. Apesar do 

trabalho em comparação apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não 

submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para o índice de sobrevivência do 

atual trabalho, ao armazenar em lona por período de até 30 dias, apresentou valor relativamente 

semelhante ao encontrado no trabalho em comparação, o que corrobora a manutenção da 

viabilidade de estacas após armazenamento em lona por 30 dias. 

Os baixos resultados de sobrevivência encontrados para a Sesbania virgata, após o 

armazenamento da espécie, com exceção do armazenamento em lona por 30 dias (81,25%), 

provavelmente devem-se à presença de larvas do inseto Neodiplogrammus quadrivittatus 

(Olivier). Mesmo realizando a coleta da espécie com os devidos cuidados e a seleção das estacas 

vivas previamente ao plantio, onde visualmente não se verificaram problemas fitossanitários, 

observou-se durante a condução do plantio a presença de serragem proveniente dos exemplares 

em crescimento (Figura 39 - A). Durante a etapa de coleta de dados, pode-se verificar a presença 

de larvas vivas e formação de galerias longitudinais em algumas plantas (Figura 39 - B).  

O inseto Neodiplogrammus quadrivittatus (Olivier) é nativo da América Latina e foi 

registrado no Rio Grande do Sul em plantas de Sesbania punicea (Cav.) Benth., Cassia 

corymbosa Lamk. (SILVA et al., 1968) e em Sesbania virgata (KETTENHUBER, 2018). 

Apesar do seu caráter de parasitismo é considerado como inseto benéfico na America Latina 

(SOTO 2003). O inseto executa o parasitismo em duas etapas, na fase larval ataca o interior de 

ramos criando galerias longitudinais movendo-se em direção à base da planta e construindo um 

casulo com serragem para a fase de pupa, como adulto (Figura 39 – C e D) deixa o interior do 

ramo e passa a atacar a planta ao se alimentar de suas folhas, causando a morte quando a planta 

se encontra em estado de juvenilidade. (BRUCH, 1907 apud SÁNCHEZ-SOTO, 2003, p. 511; 

GUÉRIN, 1953 apud SÁNCHEZ-SOTO, 2003, p. 511; LOGARZO, CASALUNUOVO, 1997 

apud SÁNCHEZ-SOTO, 2003, p. 511). 
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Figura 39- (A) Planta de Sesbania virgata apresentando resíduos provenientes de ataque de 

Neodiplogrammus quadrivittatus (Olivier) (Coleoptera: Curculionade). (B) Larva 

causadora da primeira etapa do ataque. (C e D) Inseto em fase adulta, causador da 

segunda fase do ataque. 
 

 
 

Fonte: Autor (Fotografias A e B) e Enio Branco (Fotografias C e D). 
 

4.4.2  Soma do comprimento de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a soma do comprimento de brotos (Figura 40), 

apresentou 7,8 cm no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 6,8 cm, 10,4 cm e 8,8 cm de comprimento (30, 45 e 60 dias 

respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 35,7 cm, 11,6 cm e 1,3 cm de comprimento 

(30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 0,0 cm, 0,0 cm e 0,0 cm de 

comprimento (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

  

A B 
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Figura 40- Soma do comprimento de brotos obtidos para a espécie Sesbania virgata para os 

diferentes tratamentos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a soma do comprimento de brotos, não foram encontradas diferenças significativas 

entre o tratamento controle e os métodos de armazenamento parcialmente submerso em água 

(p:0,996), envolvido em lona plástica preta (p:0,370) e empilhado à sombra (p:0,446). Já o p 

valor (p:0,010) encontrado pela análise de variância reflete diferença significativa encontrada 

entre os métodos de armazenamento, conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 7.  

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), constatou-se diferença significativa inferior do tratamento controle em relação ao 

tratamento envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:0,004), não apresentando 

diferença significativa para os tratamentos parcialmente submerso em água por período de 30 

dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias (p:1,000), envolvido em lona plástica preta por 

período de 45 dias (p:0,999) e 60 dias (p:0,971) e empilhado à sombra por período de 30 dias 

(p:0,918), 45 dias (p:0,918) e 60 dias (p:0,918), conforme resultados apresentados em anexo na 

Tabela 8. 

Kettenhuber (2017) observou, durante a realização do experimento com avaliação da 

propagação vegetativa em diferentes estações do ano citado anteriormente, com condução de 

plantio por período de 90 dias, soma do comprimento de brotos por planta com 6,4 cm 

(Outono/Inverno), e 12,8 cm (Inverno/Primavera). Apesar do trabalho em comparação 

apresentar métodos diferentes de implantação, condução e não submeter estacas a métodos de 

armazenamento, os valores para a soma do comprimento de brotos do presente trabalho, ao 
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armazenar em água por até 60 dias e em lona por 30 dias apresentaram valores semelhantes, o 

que corrobora a manutenção do crescimento de brotos. Já o armazenamento em lona até 45 dias 

apresentou valores superiores encontrados por Kettenhuber (2017). 

 

4.4.3 Massa seca de raízes 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de raízes (Figura 41), apresentou 0,066 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 0,074 g, 0,088 g e 0,128 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,053 g, 0,081 g e 0,015 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,000 g, 0,000 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 41- Massa seca de raízes obtidos para a espécie Sesbania virgata para os diferentes 

tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 
 

Para massa seca de raízes, não foram encontradas diferenças significativas entre o 

tratamento controle e os métodos de armazenamento parcialmente submerso em água (p:0,459), 

envolvido em lona plástica preta (p:0,944) e empilhado à sombra (p:1,000), conforme 

resultados apresentados em anexo na Tabela 7. 

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), não foram encontradas diferenças significativas para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,942) e 60 dias (p:0,350), 
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envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,942) e 60 dias 

(p:1,000) e empilhado à sombra por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:1,000) e 60 dias 

(p:1,000), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 8. 

Kettenhuber (2017) observou, durante a realização do experimento com avaliação da 

propagação vegetativa em diferentes estações do ano citado anteriormente, com condução de 

plantio por período de 90 dias, massa seca média de raízes por planta de 0,221 g 

(Outono/Inverno) e 0,780 g (Inverno/Primavera). Estes valores são superiores a todos os 

resultados encontrados no presente trabalho, o que possivelmente evidencia a influência do 

período ao qual a planta pôde desenvolver suas raízes no experimento citado (90 dias), bem 

como à presença de larvas do inseto Neodiplogrammus quadrivittatus no presente experimento 

que pode ter influenciado negativamente a produção de biomassa de raízes.  

 

4.4.4 Massa seca de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre a massa seca de brotos (Figura 42), apresentou 0,401 g 

no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, parcialmente submerso em 

água: 0,311 g, 0,466 g e 0,477 g (30, 45 e 60 dias respectivamente), envolvido em lona plástica 

preta: 0,670 g, 0,423 g e 0,168 g (30, 45 e 60 dias respectivamente) e empilhado à sombra: 

0,000 g, 0,000 g e 0,000 g (30, 45 e 60 dias respectivamente). 

 

Figura 42- Massa seca de brotos obtidos para a espécie Sesbania virgata para os diferentes 

tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 
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Para massa seca de brotos não foram encontradas diferenças significativas entra o 

tratamento controle e os métodos de armazenamento parcialmente submerso em água (p:0,930), 

envolvido em lona plástica preta (p:0,930) e empilhado à sombra (p:0,245). Já o p valor 

(p:0,021) encontrado pela análise de variância reflete diferença significativa encontrada entre 

os métodos de armazenamento, conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 7.  

Em relação à análise de dados da interação bifatorial (métodos de armazenamento x 

dias), não foram encontradas diferenças significativas para os tratamentos parcialmente 

submerso em água por período de 30 dias (p:1,000), 45 dias (p:0,999) e 60 dias (p:0,999), 

envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias (p:0,768), 45 dias (p:1,000) e 60 dias 

(p:0,999) e empilhado à sombra por período de 30 dias (p:0,768), 45 dias (p:0,768) e 60 dias 

(p:0,768), conforme resultados apresentados em anexo na Tabela 8. 

Kettenhuber (2017) observou, durante a realização do experimento com avaliação da 

propagação vegetativa em diferentes estações do ano citado anteriormente, com condução de 

plantio por período de 90 dias, massa seca média de brotos por planta de 0,278 g 

(Outono/Inverno) e 0,966 g (Inverno/Primavera). Em relação ao período de outono/inverno do 

trabalho em comparação, apesar de apresentar métodos diferentes de implantação, condução e 

não submeter estacas a métodos de armazenamento, os valores para massa seca de brotos do 

atual trabalho, ao armazenar em água por até 60 dias e em lona por até 45 dias, apresentaram 

valores superiores. No entanto, o segundo tratamento apresentou resultado superior ao maior 

valor encontrado no presente trabalho, o que provavelmente se deve à presença de larvas do 

inseto Neodiplogrammus quadrivittatus no presente experimento que pode ter influenciado 

negativamente a produção de biomassa da parte aérea.  

 

4.4.5 Número de brotos 

 

A espécie ao ser avaliada sobre o número de brotos (Figura 43), apresentou média de 

2,1 brotos por planta no tratamento controle (Testemunha), e para os demais tratamentos, 

parcialmente submerso em água: 1,5, 1,3 e 0,8 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente), envolvido em lona plástica preta: 2,9, 1,6 e 0,4 brotos por planta (30, 45 e 60 

dias respectivamente) e empilhado à sombra: 0,0, 0,0 e 0,0 brotos por planta (30, 45 e 60 dias 

respectivamente). 

  



80 

 

Figura 43- Número médio de brotos obtidos para a espécie Sesbania virgata para os diferentes 

tratamentos. 

 

 
Fonte: Autor. 
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por até 45 dias, apresentaram valores semelhantes e também superiores aos encontrados no 

trabalho em comparação, o que demostra a manutenção da emissão normal de brotos. 

 

4.5 DISCUSSÃO GERAL  

 

Na atual pesquisa, as espécies apresentaram comportamentos variados, porém todas 

demonstraram capacidade de armazenamento em pelo menos um dos tratamentos. A variação 

dos resultados entre espécies é uma característica já esperada e reforça a decisão de não 

comparar os resultados entre elas, visto que cada uma apresenta suas particularidades 

anatômicas e fisiológicas.  

Para Gymnanthes schottiana, 5 dos 9 tratamentos testados obtiveram como resposta, 

índices de sobrevivência acima dos 70%, sendo eles parcialmente submerso em água por 

período de 30, 45 e 60 dias e envolvido em lona plástica preta por período de 30 e 45 dias, 

indicando, portanto, o potencial da espécie em tolerar os efeitos do armazenamento sem perda 

de viabilidade reprodutiva. Outro fator interessante foi a elevação do índice de propagação para 

a espécie, ou seja, 5 dos 9 tratamentos aos quais foram submetidas as estacas, apresentaram 

maior número de estacas propagadas em relação ao tratamento controle, que não foi submetido 

ao armazenamento, indicando que a espécie melhora seu índice de propagação vegetativa ao 

não ser plantada imediatamente após o corte.  

Para Phyllanthus sellowianus, 6 dos 9 tratamentos obtiveram como resposta 

sobrevivência acima dos 70%, sendo eles, parcialmente submerso em água por período de 30, 

45 e 60 dias e envolvido em lona plástica preta por período de 30, 45 e 60 dias, indicando, 

portanto, o potencial da espécie em tolerar os efeitos do armazenamento sem perda de 

viabilidade reprodutiva. 

Para Salix humboldtiana, 4 dos 9 tratamentos obtiveram como resposta sobrevivência 

acima dos 70%, sendo eles, parcialmente submerso em água por período de 30, 45 e 60 dias e 

envolvido em lona plástica preta por período de 30 dias, indicando, portanto, o potencial da 

espécie em tolerar os efeitos do armazenamento sem perda de viabilidade reprodutiva. 

Para Sesbania virgata, somente um dos 9 tratamentos obteve como resposta 

sobrevivência acima dos 70%, sendo ele, envolvido em lona plástica preta por período de 30 

dias, indicando, portanto, o potencial da espécie em tolerar os efeitos do armazenamento sem 

perda de viabilidade reprodutiva. Nenhum dos outros tratamentos se mostrou viável para 

garantir a propagação vegetativa. No entanto, estes resultados podem ter sido influenciados pela 

presença de larvas do inseto Neodiplogrammus quadrivittatus (Olivier). 
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Observa-se que três das quatro espécies apresentaram índices de sobrevivência 

superiores à 70% no armazenamento parcialmente submerso em água, pois segundo os autores 

Tilley e Hoag (2009), estacas lenhosas previamente imersas em água seguidas de plantio 

imediato em laboratório ou a campo demonstraram aumento no índice de sobrevivência, vigor 

e produção de raízes e brotos, fato que foi observado nas estacas da espécie Gymnanthes 

schottiana. 

A submersão em água, estimula o desenvolvimento antecipado de raízes iniciais, 

principalmente em salgueiros, porém a técnica não é indicada por períodos mais longos para 

espécies que não tenham sido testadas previamente, visto que, raízes ou tecido caloso podem 

se desenvolver precocemente.  

Na Figura 44 pode-se observar o aspecto das estacas vivas submetidas ao tratamento de 

submersão parcial em água. Destaca-se a formação de raízes principalmente no caso das 

espécies Phyllanthus sellowianus e Salix humboldtiana. O tratamento simula o que na prática 

seria o armazenamento em lagos, riachos ou caixas d’água. 

Figura 44- Aspecto de estacas vivas durante armazenamento parcialmente submerso em água, 

A – Gymnanthes schottiana; B – Phyllanthus sellowianus; C – Salix humboldtiana; 

D – Sesbania virgata. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

No caso da utilização de estacas vivas na solução construtiva de feixes vivos, estas raízes 

precoces não sofrem danos durante o plantio, já que a aplicação dos feixes vivos é realizada 

através da abertura prévia de um sulco no solo. Provavelmente o enraizamente precoce pode 

facilitar o desenvolvimento do material vegetal na obra. 
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A utilização do armazenamento de estacas em lona é uma técnica muito utilizada em 

obras de Engenharia Natural, visto que, segundo Gray e Sotir (1996) a lona evita o ressecamento 

do material vivo impedindo assim, o stress hídrico. (GOULART; XAVIER, 2008; TILLEY; 

JOHN, 2012).  

Diante disso, vale destacar, que todas as espécies apresentaram índices de sobrevivência 

superiores à 70%, para o armazenamento em estacas envolvidas em lona, em pelo menos um 

dos períodos testados. Para o armazenamento empilhado à sombra, nenhuma das espécies 

conseguiu tal resultado.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Os resultados obtidos através do experimento realizado, nos permitem concluir que é 

possível utilizarmos métodos de armazenamento em região com clima subtropical, sem utilizar 

refrigeração artificial, para obter material vegetal com índices satisfatórios de sobrevivência, 

mesmo após longos períodos de armazenamento, confirmando assim a hipótese alternativa 

levantada. 

Para armazenamento de estacas parcialmente submerso em água, obteve-se viabilidade 

superior à 70%, por período de até 60 dias para as espécies Gymnanthes schottiana, Phyllanthus 

sellowianus e Salix humboldtiana. Não sendo definida como técnica eficaz para Sesbania 

virgata em nenhum dos períodos testados. 

Para o armazenamento envolvido em lona plástica preta, obteve-se viabilidade superior 

à 70%, por período de até 60 dias para a espécie Phyllanthus sellowianus, de até 45 dias para 

Gymnanthes schottiana e até 30 dias para Salix humboldtiana e Sesbania virgata. 

O armazenamento à sombra não é aconselhado para nenhuma das espécies, pois seus 

resultados para índice de sobrevivência se mostraram insatisfatórios. 

Dessa forma, o presente trabalho, agrega conhecimento principalmente acerca do efeito 

do armazenamento de estacas em temperatura ambiente de clima subtropical. Além disso, as 

técnicas utilizadas são de fácil replicação e adaptação para outras espécies e apresentam eficácia 

ao se utilizar a técnica indicada para cada espécie individualmente. Estes fatores são 

especialmente importantes em obras de Engenharia Natural que utilizam grandes quantidades 

de material vegetal obtido a partir de propagação vegetativa. Grande parte das obras também é 

localizada em áreas de difícil acesso o que dificulta a utilização de métodos de armazenamento 

com refrigeração. Por isso, o conhecimento de métodos de fácil aplicação, como o 

armazenamento em água e lona plástica preta é extremamente importante para o planejamento 

logístico de obras de Engenharia Natural e Recueração de Áreas Degradadas. 

A investigação da capacidade de armazenamento de demais espécies com capacidade 

de propagação vegetativa já conhecida, deve ser realizada para complementar as informações 

sobre cada espécie, contribuindo dessa forma para a ampliação dos conhecimentos relacionados 

tanto à Recuperação de Áreas Degradadas e Engenharia Natural, como também para outras 

áreas da Engenharia Florestal, como Conservação de Áreas Silvestres e Conservação de Bacias 

Hidrográficas . 

Sugere-se a replicação dos métodos utilizados no experimento, como também a 

possibilidade de algumas alterações nos mesmos, como a utilização de outros níveis de 
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incidência solar ou até mesmo a substituição de casa de sombreamento por um local com 

sombreamento proporcionado por árvores, sendo esse de preferência em local cercado onde não 

exista trânsito de máquinas, pessoas ou animais de criação comercial e seja aplicado tratamento 

para controle de formigas para a manutenção das características naturais e uma maior 

confiabilidade aos resultados. Também se incentiva a elaboração de novas técnicas de 

armazenamento, como cobertura protetiva com palha ou serapilheira, ou outros materiais como 

por exemplo geossintéticos ou biomanta naturais de coco ou palha, entre outros.  

Para os métodos que apresentaram bons resultados, como por exemplo o 

armazenamento do Phyllanthus sellowianus e da Gymnanthes schottiana com submersão 

parcial em água durante 60 dias, poderão ser testados maiores durações do tempo de 

armazenamento para 90 ou mais dias de forma a avaliar a manutenção da capacidade 

reprodutiva dessas espécies. 

Sugere-se ainda uma continuação do experimento onde possa ocorrer a seleção de 

indivíduos propagados após armazenamento, podendo assim serem realizados estudos acerca 

dos fatores que possibilitam a propagação após o armazenamento e se o êxito ocorre 

significativamente por motivos genéticos. 
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ANEXO 

 

Tabela 1- Diferenças médias dos diferentes métodos de armazenamento em relação às 

testemunhas, para a espécie Gymnanthes schottiana. 

 

 
*Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 

 

Fonte: Autor. 

 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 0,271 0,103 0,021* 0,030 0,510

Lona 0,083 0,103 0,675 -0,150 0,320

Sombra -0,542 0,103 0,000* -0,780 -0,310

Água 76,604 19,716 0,000* 31,280 121,930

Lona 36,875 19,716 0,129 -8,450 82,200

Sombra -30,771 19,716 0,231 -76,100 14,560

Água 0,042 0,045 0,596 -0,060 0,150

Lona 0,042 0,045 0,596 -0,060 0,150

Sombra 0,000 0,045 1,000 -0,100 0,100

Água 0,792 0,301 0,022* 0,100 1,480

Lona 0,542 0,301 0,149 -0,150 1,230

Sombra -0,375 0,301 0,386 -1,070 0,320

Água 3,146 0,889 0,001* 1,100 5,190

Lona 1,500 0,889 0,184 -0,540 3,540

Sombra -3,146 0,889 0,001* -5,190 -1,100

Gymnanthes schottiana

Massa seca de raízes

Massa seca de brotos

Número de brotos

0,000

95% Intervalo de confiança

Testemunha

Testemunha

Armazenamento

0,000Índice de sobrevivência

Comprimento de brotos

x

x

x

0,000

0,441

0,000

x

x

Testemunha

Testemunha

Testemunha
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Tabela 2- Diferenças médias da interação bifatorial (método de armazenamento x dias) em 

relação às testemunhas, para a espécie Gymnanthes schottiana. 

 

 

*Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 

 

Fonte: Autor. 

 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 30 dias 0,250 0,121 0,228 -0,080 0,580

Água 45 dias 0,250 0,121 0,228 -0,080 0,580

Água 60 dias 0,313 0,121 0,072 -0,020 0,640

Lona 30 dias 0,063 0,121 0,999 -0,270 0,390

Lona 45 dias 0,250 0,121 0,228 -0,080 0,580

Lona 60 dias -0,063 0,121 0,999 -0,390 0,270

Sombra 30 dias -0,625 0,121 0,000* -0,960 -0,290

Sombra 45 dias -0,313 0,121 0,072 -0,640 0,020

Sombra 60 dias -0,688 0,121 0,000* -1,020 -0,360

Água 30 dias 111,875 23,410 0,000* 48,230 175,520

Água 45 dias 52,625 23,410 0,154 -11,020 116,270

Água 60 dias 65,313 23,410 0,041* 1,660 128,960

Lona 30 dias 11,313 23,410 0,999 -52,340 74,960

Lona 45 dias 76,563 23,410 0,010* 12,910 140,210

Lona 60 dias 22,750 23,410 0,920 -40,900 86,400

Sombra 30 dias -30,875 23,410 0,709 -94,520 32,770

Sombra 45 dias -29,813 23,410 0,742 -93,460 33,840

Sombra 60 dias -31,625 23,410 0,685 -95,270 32,020

Água 30 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Água 45 dias 0,063 0,055 0,833 -0,090 0,210

Água 60 dias 0,063 0,055 0,833 -0,090 0,210

Lona 30 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Lona 45 dias 0,125 0,055 0,146 -0,020 0,270

Lona 60 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Sombra 30 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Sombra 45 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Sombra 60 dias 0,000 0,055 1,000 -0,150 0,150

Água 30 dias 1,063 0,364 0,029* 0,070 2,050

Água 45 dias 0,500 0,364 0,669 -0,490 1,490

Água 60 dias 0,813 0,364 0,161 -0,180 1,800

Lona 30 dias 0,250 0,364 0,990 -0,740 1,240

Lona 45 dias 1,125 0,364 0,018* 0,130 2,120

Lona 60 dias 0,250 0,364 0,990 -0,740 1,240

Sombra 30 dias -0,375 0,364 0,894 -1,370 0,620

Sombra 45 dias -0,375 0,364 0,894 -1,370 0,620

Sombra 60 dias -0,375 0,364 0,894 -1,370 0,620

Água 30 dias 5,375 1,045 0,000* 2,530 8,220

Água 45 dias 2,313 1,045 0,167 -0,530 5,150

Água 60 dias 1,750 1,045 0,447 -1,090 4,590

Lona 30 dias 1,250 1,045 0,796 -1,590 4,090

Lona 45 dias 2,813 1,045 0,054 -0,030 5,650

Lona 60 dias 0,438 1,045 1,000 -2,400 3,280

Sombra 30 dias -3,125 1,045 0,024* -5,970 -0,280

Sombra 45 dias -3,063 1,045 0,028* -5,900 -0,220

Sombra 60 dias -3,250 1,045 0,017* -6,090 -0,410

Número de brotos

Armazenamento 95% Intervalo de confiança

Testemunha

0,000

0,000

0,261

0,000

0,000x

Gymnanthes schottiana

Testemunha

Testemunha

Testemunha

Testemunha

Índice de sobrevivência

Comprimento de brotos

Massa seca de raízes

Massa seca de brotos

x

x

x

x
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Tabela 3- Diferenças médias dos diferentes métodos de armazenamento em relação às 

testemunhas, para a espécie Phyllanthus sellowianus. 

 

 
* Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 
 

Fonte: Autor. 

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 0,000 0,094 1,000 -0,220 0,220

Lona -0,167 0,094 0,157 -0,380 0,050

Sombra -0,708 0,094 0,000* -0,920 -0,490

Água 46,858 14,036 0,003* 14,588 79,129

Lona 8,900 14,036 0,800 -23,371 41,171

Sombra -59,917 14,036 0,000* -92,187 -27,646

Água 0,417 0,121 0,002* 0,140 0,690

Lona 0,042 0,121 0,955 -0,240 0,320

Sombra -0,063 0,121 0,874 -0,340 0,220

Água 2,083 0,480 0,000* 0,980 3,190

Lona 0,104 0,480 0,988 -1,000 1,210

Sombra -1,583 0,480 0,003* -2,69 -0,480

Água 0,271 0,562 0,893 -1,020 1,560

Lona 0,396 0,562 0,751 -0,900 1,690

Sombra -2,083 0,562 0,001* -3,380 -0,790

95% Intervalo de confiança

Phyllanthus sellowianus

Índice de sobrevivência

Comprimento de brotos

Massa seca de raízes

x Testemunha

Massa seca de brotos

Número de brotos Testemunha 0,000

Armazenamento

0,000

x Testemunha 0,000

x Testemunha 0,000

x Testemunha 0,000

x
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Tabela 4- Diferenças médias da interação bifatorial (método de armazenamento x dias) em 

relação às testemunhas, para a espécie Phyllanthus sellowianus. 

 

 
* Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 
 

Fonte: Autor. 
 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 30 dias 0,000 0,115 1,000 -0,310 0,310

Água 45 dias 0,000 0,115 1,000 -0,310 0,310

Água 60 dias 0,000 0,115 1,000 -0,310 0,310

Lona 30 dias -0,188 0,115 0,473 -0,500 0,120

Lona 45 dias -0,250 0,115 0,177 -0,560 0,060

Lona 60 dias -0,063 0,115 0,998 -0,370 0,250

Sombra 30 dias -0,563 0,115 0,000* -0,870 -0,250

Sombra 45 dias -0,750 0,115 0,000* -1,060 -0,440

Sombra 60 dias -0,813 0,115 0,000* -1,120 -0,500

Água 30 dias 71,243 16,987 0,000* 25,058 117,429

Água 45 dias 37,231 16,987 0,174 -8,954 83,417

Água 60 dias 32,100 16,987 0,313 -14,086 78,286

Lona 30 dias 5,063 16,987 1,000 -41,123 51,248

Lona 45 dias -2,231 16,987 1,000 -48,417 43,954

Lona 60 dias 23,869 16,987 0,644 -22,317 70,054

Sombra 30 dias -51,388 16,987 0,021* -97,573 -5,202

Sombra 45 dias -68,150 16,987 0,001* -114,336 -21,964

Sombra 60 dias -60,213 16,987 0,004* -106,398 -14,027

Água 30 dias 0,000 0,112 1,000 -0,300 0,300

Água 45 dias 0,125 0,112 0,844 -0,180 0,430

Água 60 dias 1,125 0,112 0,000* 0,820 1,430

Lona 30 dias -0,063 0,112 0,998 -0,370 0,240

Lona 45 dias 0,063 0,112 0,998 -0,240 0,370

Lona 60 dias 0,125 0,112 0,844 -0,180 0,430

Sombra 30 dias -0,063 0,112 0,998 -0,370 0,240

Sombra 45 dias -0,063 0,112 0,998 -0,370 0,240

Sombra 60 dias -0,063 0,112 0,998 -0,370 0,240

Água 30 dias 1,875 0,551 0,007* 0,378 3,372

Água 45 dias 0,938 0,551 0,427 -0,559 2,434

Água 60 dias 3,438 0,551 0,000* 1,941 4,934

Lona 30 dias -0,125 0,551 1,000 -1,622 1,372

Lona 45 dias -0,438 0,551 0,974 -1,934 1,059

Lona 60 dias 0,875 0,551 0,507 -0,622 2,372

Sombra 30 dias -1,438 0,551 0,066 -2,934 0,059

Sombra 45 dias -1,813 0,551 0,010* -3,309 -0,316

Sombra 60 dias -1,500 0,551 0,049* -2,997 -0,003

Água 30 dias 1,188 0,677 0,395 -0,650 3,030

Água 45 dias 0,188 0,677 1,000 -1,650 2,030

Água 60 dias -0,563 0,677 0,966 -2,400 1,280

Lona 30 dias 0,000 0,677 1,000 -1,840 1,840

Lona 45 dias 0,750 0,677 0,851 -1,090 2,590

Lona 60 dias 0,438 0,677 0,993 -1,400 2,280

Sombra 30 dias -1,438 0,677 0,201 -3,280 0,400

Sombra 45 dias -2,625 0,677 0,001* -4,470 -0,780

Sombra 60 dias -2,188 0,677 0,012* -4,030 -0,350

Massa seca de brotos x Testemunha 0,000

Número de brotos x Testemunha 0,000

Comprimento de broto x Testemunha 0,000

Massa seca de raízes x Testemunha 0,000

Phyllanthus sellowianus

Armazenamento 95% Intervalo de confiança

Índice de sobrevivência x Testemunha 0,000
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Tabela 5- Diferenças médias dos diferentes métodos de armazenamento em relação às 

testemunhas, para a espécie Salix humboldtiana. 

 

 
*Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 

 

Fonte: Autor. 
 

 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água -0,021 0,088 0,984 -0,224 0,182

Lona -0,417 0,088 0,000* -0,619 -0,214

Sombra -0,958 0,088 0,000* -1,16 -0,756

Água -12,917 11,864 0,481 -40,19 14,36

Lona -77,292 11,864 0,000* -104,57 -50,01

Sombra -116,5 11,864 0,000* -143,78 -89,22

Água 0,292 0,125 0,046* 0,005 0,579

Lona -0,375 0,125 0,007* -0,662 -0,088

Sombra -0,500 0,125 0,000* -0,787 -0,213

Água -0,167 0,292 0,841 -0,838 0,505

Lona -1,625 0,292 0,000* -2,30 -0,953

Sombra -2,417 0,292 0,000* -3,09 -1,75

Água -2,000 0,892 0,057 -4,05 0,050

Lona -4,667 0,892 0,000* -6,72 -2,62

Sombra -7,563 0,892 0,000* -9,61 -5,51

x Testemunha 0,000

x Testemunha 0,000

x Testemunha 0,000

Índice de sobrevivência

Comprimento de brotos

Número de brotos

x Testemunha 0,000

x Testemunha 0,000

Salix humboldtiana

95% Intervalo de confiança

Massa seca de raízes

Massa seca de brotos

Armazenamento
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Tabela 6- Diferenças médias da interação bifatorial (método de armazenamento x dias) em 

relação às testemunhas, para a espécie Salix humboldtiana. 
 

 
*Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 
 

Fonte: Autor. 
 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 30 dias 0,000 0,104 1,000 -0,284 0,284

Água 45 dias 0,000 0,104 1,000 -0,284 0,284

Água 60 dias -0,063 0,104 0,996 -0,346 0,221

Lona 30 dias -0,188 0,104 0,367 -0,471 0,096

Lona 45 dias -0,500 0,104 0,000* -0,784 -0,216

Lona 60 dias -0,563 0,104 0,000* -0,846 -0,279

Sombra 30 dias -0,875 0,104 0,000* -1,159 -0,591

Sombra 45 dias -1,000 0,104 0,000* -1,284 -0,716

Sombra 60 dias -1,000 0,104 0,000* -1,284 -0,716

Água 30 dias 8,125 14,147 0,997 -30,339 46,589

Água 45 dias -27,188 14,147 0,295 -65,651 11,276

Água 60 dias -19,688 14,147 0,654 -58,151 18,776

Lona 30 dias -59,813 14,147 0,000* -98,276 -21,349

Lona 45 dias -73,688 14,147 0,000* -112,151 -35,224

Lona 60 dias -98,375 14,147 0,000* -136,839 -59,911

Sombra 30 dias -115,125 14,147 0,000* -153,589 -76,661

Sombra 45 dias -117,188 14,147 0,000* -155,651 -78,724

Sombra 60 dias -117,188 14,147 0,000* -155,651 -78,724

Água 30 dias 0,500 0,153 0,010* 0,085 0,915

Água 45 dias 0,188 0,153 0,774 -0,228 0,603

Água 60 dias 0,188 0,153 0,774 -0,228 0,603

Lona 30 dias -0,313 0,153 0,234 -0,728 0,103

Lona 45 dias -0,375 0,153 0,097 -0,790 0,040

Lona 60 dias -0,438 0,153 0,034* -0,853 -0,022

Sombra 30 dias -0,500 0,153 0,010* -0,915 -0,085

Sombra 45 dias -0,500 0,153 0,010* -0,915 -0,085

Sombra 60 dias -0,500 0,153 0,010* -0,915 -0,085

Água 30 dias -0,125 0,352 1,000 -1,083 0,833

Água 45 dias -0,625 0,352 0,381 -1,583 0,333

Água 60 dias 0,250 0,352 0,987 -0,708 1,208

Lona 30 dias -1,250 0,352 0,004* -2,208 -0,292

Lona 45 dias -1,625 0,352 0,000* -2,583 -0,667

Lona 60 dias -2,000 0,352 0,000* -2,958 -1,042

Sombra 30 dias -2,375 0,352 0,000* -3,333 -1,417

Sombra 45 dias -2,438 0,352 0,000* -3,396 -1,479

Sombra 60 dias -2,438 0,352 0,000* -3,396 -1,479

Água 30 dias 0,188 1,030 1,000 -2,613 2,988

Água 45 dias -1,938 1,030 0,317 -4,738 0,863

Água 60 dias -4,250 1,030 0,001* -7,050 -1,450

Lona 30 dias -3,438 1,030 0,008* -6,238 -0,637

Lona 45 dias -4,500 1,030 0,000* -7,300 -1,700

Lona 60 dias -6,063 1,030 0,000* -8,863 -3,262

Sombra 30 dias -7,313 1,030 0,000* -10,113 -4,512

Sombra 45 dias -7,688 1,030 0,000* -10,488 -4,887

Sombra 60 dias -7,688 1,030 0,000* -10,488 -4,887

0,000

x Testemunha 0,000

Massa seca de brotos

Número de brotos

x Testemunha

0,000

Armazenamento

x Testemunha 0,000

x

Índice de sobrevivência

Comprimento de broto

Massa seca de raízes Testemunha

Salix humboldtiana

95% Intervalo de confiança

x Testemunha 0,000
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Tabela 7- Diferenças médias dos diferentes métodos de armazenamento em relação às 

testemunhas, para a espécie Sesbania virgata. 

 

 
* Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 

¹ Valor significativo encontrado pela ANOVA, porém ao fazer comparações pelo teste Dunnett a diferença não foi 

significativa entre os grupos com a testemunha (controle), evidenciando diferença somente entre os grupos- 

diferença entre sombra e lona (p:0,004) - teste Tukey. 

² Valor significativo encontrado pela ANOVA, porém ao fazer comparações pelo teste Dunnett diferença não foi 

significativa entre os grupos com a testemunha (controle), evidenciando diferença somente entre os grupos- 

diferença sombra e água (p:0,035) e entre sombra e lona (p:0,035) - teste Tukey. 

 

Fonte: Autor. 

 

  

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água -0,479 0,114 0,000* -0,741 -0,217

Lona -0,333 0,114 0,010* -0,595 -0,071

Sombra -0,938 0,114 0,000* -1,20 -0,675

Água 0,958 6,724 0,996 -14,50 16,42

Lona 8,563 6,724 0,370 -6,90 24,02

Sombra -7,688 6,724 0,446 -23,15 7,77

Água 0,063 0,056 0,459 -0,065 0,190

Lona 0,021 0,056 0,944 -0,107 0,149

Sombra 0,000 0,056 1,000 -0,128 0,128

Água 0,083 0,205 0,930 -0,387 0,554

Lona 0,083 0,205 0,930 -0,387 0,554

Sombra -0,313 0,205 0,245 -0,783 0,158

Água -0,938 0,480 0,109 -2,04 0,167

Lona -0,479 0,480 0,542 -1,58 0,625

Sombra -2,125 0,480 0,000* -3,23 -1,02

x Testemunha

x

x Testemunha

x Testemunha

0,021²

0,000

Massa seca de brotos

Número de brotos

0,000

0,010¹

0,407

Sesbania virgata

Testemunha

Índice de sobrevivência

95% Intervalo de confiança

x Testemunha

Comprimento de brotos

Massa seca de raízes

Armazenamento
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Tabela 8- Diferenças médias da interação bifatorial (método de armazenamento x dias) em 

relação às testemunhas, para a espécie Sesbania virgata. 

 

 
* Os testes t de Dunnett tratam um grupo como controle, e comparam todos os outros grupos com ele. A diferença 

média é significativa no nível 0.05. 

 

Fonte: Autor. 
 

 

p valor (ANOVA) Diferença entre médias Erro padrão p valor

Limite Inferior Limite Superior

Água 30 dias -0,313 0,134 0,127 -0,676 0,051

Água 45 dias -0,563 0,134 0,000* -0,926 -0,199

Água 60 dias -0,563 0,134 0,000* -0,926 -0,199

Lona 30 dias -0,125 0,134 0,935 -0,489 0,239

Lona 45 dias -0,250 0,134 0,325 -0,614 0,114

Lona 60 dias -0,625 0,134 0,000* -0,989 -0,261

Sombra 30 dias -0,938 0,134 0,000* -1,301 -0,574

Sombra 45 dias -0,938 0,134 0,000* -1,301 -0,574

Sombra 60 dias -0,938 0,134 0,000* -1,301 -0,574

Água 30 dias -0,875 7,877 1,000 -22,292 20,542

Água 45 dias 2,688 7,877 1,000 -18,729 24,104

Água 60 dias 1,063 7,877 1,000 -20,354 22,479

Lona 30 dias 28,188 7,877 0,004* 6,771 49,604

Lona 45 dias 3,875 7,877 0,999 -17,542 25,292

Lona 60 dias -6,375 7,877 0,971 -27,792 15,042

Sombra 30 dias -7,688 7,877 0,918 -29,104 13,729

Sombra 45 dias -7,688 7,877 0,918 -29,104 13,729

Sombra 60 dias -7,688 7,877 0,918 -29,104 13,729

Água 30 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Água 45 dias 0,063 0,068 0,942 -0,124 0,249

Água 60 dias 0,125 0,068 0,350 -0,061 0,311

Lona 30 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Lona 45 dias 0,063 0,068 0,942 -0,124 0,249

Lona 60 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Sombra 30 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Sombra 45 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Sombra 60 dias 0,000 0,068 1,000 -0,186 0,186

Água 30 dias 0,000 0,253 1,000 -0,687 0,687

Água 45 dias 0,125 0,253 0,999 -0,562 0,812

Água 60 dias 0,125 0,253 0,999 -0,562 0,812

Lona 30 dias 0,313 0,253 0,768 -0,375 1,000

Lona 45 dias 0,063 0,253 1,000 -0,625 0,750

Lona 60 dias -0,125 0,253 0,999 -0,812 0,562

Sombra 30 dias -0,313 0,253 0,768 -1,000 0,375

Sombra 45 dias -0,313 0,253 0,768 -1,000 0,375

Sombra 60 dias -0,313 0,253 0,768 -1,000 0,375

Água 30 dias -0,625 0,561 0,847 -2,149 0,899

Água 45 dias -0,813 0,561 0,611 -2,336 0,711

Água 60 dias -1,375 0,561 0,097 -2,899 0,149

Lona 30 dias 0,813 0,561 0,611 -0,711 2,336

Lona 45 dias -0,563 0,561 0,906 -2,086 0,961

Lona 60 dias -1,688 0,561 0,022* -3,211 -0,164

Sombra 30 dias -2,125 0,561 0,002* -3,649 -0,601

Sombra 45 dias -2,125 0,561 0,002* -3,649 -0,601

Sombra 60 dias -2,125 0,561 0,002* -3,649 -0,601

x Testemunha

x Testemunha

x Testemunha

x Testemunha

x

Índice de sobrevivência

Comprimento de broto

Massa seca de raízes

Massa seca de brotos

Testemunha

Sesbania virgata
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0,000

0,000
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