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RESUMO - O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar os efeitos do 
horário de coleta das estacas de alecrim-pimenta e a influência da nebulização 
intermitente no enraizamento da espécie. As estacas foram coletadas a partir de plantas 
matrizes do Horto Medicinal do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Montes Claros, 
Minas Gerais. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se o 
delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, com dez tratamentos e 
três repetições, sendo oito estacas por parcela. Os tratamentos foram definidos em 
função do horário de coleta das estacas (7:00, 10:00, 13:00, 16:00 e 19:00 horas) e 
presença ou ausência de nebulização intermitente. Após 45 dias, foram avaliados o 
número de raízes principais, o comprimento da maior raiz, a avaliação visual do 
enraizamento, as massas secas das folhas e das raízes e a porcentagem de 
enraizamento. Observou-se que o uso da nebulização intermitente aumentou todos os 
parâmetros avaliados, especialmente a porcentagem de enraizamento. Quanto ao efeito 
do horário de coleta, os melhores resultados foram obtidos quando a coleta foi realizada 
às 7:00 horas. 
 
Palavras-chave: Lippia sidoides Cham., plantas medicinais, estaquia. 
 
ABSTRACT - This work was carried out with the objective to study the effects of collection 
time of the cuttings and the influence of intermittent mist on rooting of pepper-rosmarin. 
The cuttings were obtained from stock plants of medicinal vegetable garden of Instituto de 
Ciências Agrárias/UFMG, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. The experimental design 
was completely randomized, with the factorial scheme 5x2. The treatments was the 
different collection times of cuttings (7:00, 10:00, 13:00, 16:00 and 19:00 hours) and its 
propagation with and without intermittent mist, totaling ten treatments, with three 
replications composed by eight cuttings each. The experiment was installed in a 
greenhouse of Instituto de Ciências Agrárias/UFMG. After forty five days, the amount of 
main roots, the lenght of the longest root (cm), the visual rooting evaluation (grade), the 
shooting and root dry weight (g) and the percentage of rooting were analysed. It was 
observed that the use of intermittent mist increased all the analyzed parameters, 
especially percentage of rooting. As to the collection time, better results were obtained 
with cuttings collected at 7:00AM. 
 
Key Words: Lippia sidoides Cham., medicinal plants, rooting. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso 
terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos, sendo o seu uso, para o tratamento 
e cura de enfermidades, tão antigo quanto à própria espécie humana (Maciel et al, 2000). 
A espécie Lippia sidoides Cham., popularmente conhecida como alecrim-pimenta, foi 
introduzida há pouco tempo nos programas de fitoterapia e nas práticas caseiras como 
fitoterápico, com base nos elevados teores de timol de seu óleo essencial e dos 
resultados de vários ensaios farmacológicos que vieram validar cientificamente seu uso 
como planta medicinal (Costa et al, 2002). Segundo Matos & Oliveira (1998), a 
propagação do alecrim-pimenta via semeadura é de difícil sucesso, dada à dificuldade de 
coleta e manejo das sementes, que são muito pequenas e apresentam baixos índices de 
germinação. Dessa forma a estaquia é uma das técnicas de propagação vegetativa 
recomendadas para a espécie, permitindo uma produção de mudas mais viável e 
uniforme. O uso de estacas para a produção de mudas pode ser uma maneira de evitar 
inconvenientes na germinação e possibilitar a produção rápida, simples e de baixo custo 
de um maior número de mudas em um menor espaço de tempo (Tofanelli et al., 2002). 
Dentre os diversos fatores que poderiam influenciar o processo da estaquia, o horário de 
coleta e a permanência dos propágulos no leito de nebulização intermitente certamente 
são aqueles que poderiam possibilitar um melhor enraizamento das estacas, 
principalmente em se tratando do alecrim-pimenta, quando se percebe que as 
informações sobre o processo de propagação via estaquia encontradas na literatura ainda 
não foram capazes de elucidar por inteiro tal processo. Nachtigal (1999) aponta algumas 
vantagens do leito de nebulização intermitente, como a regulação da temperatura e da 
umidade, de forma a manter as condições do ambiente amenas durante o dia e a noite, 
possibilitando a diminuição da mortalidade das estacas, principalmente quando em 
condições climáticas características do semi-árido.  
 
2. OBJETIVO 

 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do horário de coleta das 

estacas e a influência do leito de nebulização intermitente no processo de propagação 
vegetativa do alecrim-pimenta. 
 

3. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado nos meses de janeiro a março de 2009, no município de 
Montes Claros, Minas Gerais, localizado na região Norte desse estado, cujo clima é 
classificado por Koeppen como Aw, com estações bem definidas e chuvas concentradas 
nos meses de novembro a janeiro. A temperatura média anual é de 23º C e a precipitação 
média anual é de 1000 mm.  As estacas utilizadas no experimento foram coletadas a 
partir de plantas matrizes do Horto Medicinal do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Minas Gerais, local onde foram desenvolvidos todos os 
procedimentos necessários à conclusão do trabalho. O comprimento das estacas foi de 
10 centímetros, deixando-se reduzido à metade o limbo do primeiro par de folhas, e as 
bases cortadas em bisel. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 5x2 (sendo cinco horários de coleta, às 7:00, 10:00, 
13:00, 16:00 e 19:00 horas, e dentro ou fora do leito de nebulização intermitente), 
totalizando dez tratamentos, com três repetições cada e oito estacas por parcela. As 
estacas foram plantadas em bandejas de poliestireno expandido preenchidas com 
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substrato comercial Plantmax®, em condições de casa de vegetação. Após 45 dias do 
plantio das estacas, foram avaliados o número de raízes principais por estaca, o 
comprimento da maior raiz, a avaliação visual do enraizamento, a porcentagem de 
enraizamento e as massas secas das folhas e das raízes. Para a avaliação visual do 
enraizamento de cada estaca foram atribuídas notas de 0 (relativas a níveis de 
enraizamento inferiores) a 5 (relativas a níveis de enraizamento superiores), por dois 
avaliadores, sendo considerada a média aritmética dessas notas como nota final da 
avaliação. Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, em 
seguida as médias foram comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
Para a análise estatística, utilizou-se o programa SAEG – Sistema para Análises 
Estatísticas e Genéticas (Ribeiro Júnior, 2001).  Os dados de número de raízes principais 
por estaca e da avaliação visual do enraizamento foram transformados para 5,0+X , e a 
porcentagem de enraizamento foi transformada para arco-seno 100/X . 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise de variância demonstrou haver diferenças significativas para todas as 
variáveis analisadas, a 1% de probabilidade pelo teste F (TAB. 1), entre os tratamentos 
que ficaram sob leito de nebulização intermitente e aqueles que não estavam sob tal 
condição.  

 
Tabela 1. Efeito da utilização de nebulização intermitente no enraizamento das estacas 
de alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.) nas médias de número de raízes principais 
por estaca (Nraiz), comprimento da maior raiz (Cmaior), massa seca da parte aérea 
(MSA), massa seca das raízes (MSR), avaliação visual do enraizamento (Nota) e 
porcentagem de enraizamento. Montes Claros-MG, ICA/UFMG, 2009. 
 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste F, a 1% de 
probabilidade de erro. ns Não houve efeito significativo entre os tratamentos. 
 
 

A porcentagem de enraizamento, em especial, foi superior nos tratamentos sob leito 
de nebulização intermitente, sendo alcançado o valor de 73,33%, contrastando 
significativamente com o valor de 25,83% para a taxa de enraizamento dos tratamentos 
que somente recebiam irrigação uma vez ao dia. Esse fato explica as baixas porcentagens 
de enraizamento apresentadas por Oliveira et al. (2008), para estacas de alecrim-pimenta, 
com irrigação diária pela manhã, certamente devido à ausência de nebulização 
intermitente, podendo-se confirmar a importância dessa condição no processo de 
propagação vegetativa do alecrim-pimenta via estaquia. Esses resultados corroboram a 

Nebulização 
intermitente 

Nraiz* Cmaior (cm) MSBr (g) MSR (g) Nota* % de 
enraizamento** 

Com 2.62 a 42,14 a 0,41 a 0,13 a 1,52 a 73,33 a 
Sem 1.66 b 9,50 b 0,13 b 0,036 b 1,01 b 25,83 b 

       
F 

Nebulização 
19,515 33,663 59,473 34,167 46,766 48,205 

F Horário x 
Nebulização 

1,592 ns 1,734 ns 1,142 ns 2,854 ns 2,408 ns 1,927 ns 

CV (%) 27,77 59,66 37,62 52,90 15,99 43,69 
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afirmação de Poggiani & Suiter Filho (1974) que consideram imprescindível a existência 
da nebulização intermitente para sobrevivência das estacas até a formação das raízes 
adventícias, além de que, segundo Hartmann et al. (2002), tal condição de climatização 
controla a perda de água pelas estacas e reduz as temperaturas da folha e do ar 
circunvizinho, favorecendo o processo de enraizamento das estacas.  

Em relação ao horário de coleta (TAB. 2), não foram detectadas diferenças 
significativas para as variáveis número de raízes principais por estaca, comprimento da 
maior raiz, massa seca da parte aérea e avaliação visual do enraizamento. No entanto, 
para a variável porcentagem de enraizamento verificou-se que a coleta de estacas 
realizada às 07h00min apresentou os melhores valores, apesar de não diferir 
estatisticamente dos tratamentos relativos às coletas realizadas às 13h00min e às 
19h00min, que, por sua vez, não diferiram dos demais tratamentos que apresentaram as 
menores médias para a variável em questão. Embora o teste F tenha demonstrado que a 
massa seca das raízes foi influenciada pelo horário de coleta das estacas, o teste Tukey, a 
5% de probabilidade de erro, não foi capaz de detectar as diferenças entre os tratamentos. 
Para essa mesma variável verificou-se que a coleta às 07h00min apresentou o melhor 
resultado diante dos demais horários de coleta.  
 
Tabela 2. Efeito do horário de coleta das estacas de alecrim-pimenta (Lippia sidoides 
Cham.) nas médias de número de raízes principais por estaca (Nraiz), comprimento da 
maior raiz (Cmaior), massa seca da parte aérea (MSA), massa seca das raízes (MSR), 
avaliação visual do enraizamento (Nota) e porcentagem de enraizamento. Montes Claros-
MG, ICA/UFMG, 2009. 
 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey, a 
5% de probabilidade de erro. ns Não houve efeito significativo entre os tratamentos. * Os dados foram 

transformados para 5,0+X . ** Os dados foram transformados para arco-seno 100/X . 
 
 
Dessa forma infere-se que a coleta realizada no início da manhã é mais adequada 

para o processo de estaquia do alecrim-pimenta, provavelmente por este ser um período 
em que as plantas matrizes não se encontram com déficit hídrico. Não houve efeito 
significativo da interação Horário de coleta x Nebulização intermitente nas variáveis 
analisadas (TAB. 1), demonstrando que os fatores estudados agem de forma 
independente.  
 

Horário 
de Coleta Nraiz* ns Cmaior (cm) ns MSA (g) ns MSR (g)  Nota* ns 

% de 
enraizamento*

* 
7:00 2,80 34,74 0,35 0,13 a 1,43 66,67 a 

10:00 1,97 17,25 0,23 0,06 a 1,16 37,5 b 
13:00 2,24 34,17 0,29 0,11 a 1,33 52,08 ab 
16:00 1,72 17,34 0,22 0,05 a 1,17 37,5 b 
19:00 1,97 25,61 0,26 0,06 a 1,24 54,17 ab 

       
F Horário 2,848 1,861 1,671 3,678 1,898 3,598 
CV (%) 27,77 59,66 37,62 52,90 15,99 43,69 
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5. CONCLUSÃO 
 

Recomenda-se que sejam utilizadas estacas de alecrim-pimenta coletadas no início 
da manhã e que o processo de propagação da espécie ocorra sob leito de nebulização 
intermitente. 
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