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O objetivo desta pesquisa foi evidenciar a influência das variáveis luminosidade, temperatura e 

umidade na produção de estacas no minijardim clonal e posterior enraizamento de Sequoia 

Sempervirens (D. Dom) Endl. O experimento foi desenvolvido na casa de vegetação do Viveiro 

Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade Estadual de Santa Catarina. 

Utilizou-se apenas um clone para avaliação (A228), contendo 45 plantas. Os vasos contendo as 

minicepas foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado com 15 repetições de uma 

minicepa por tratamento. Os três tratamentos constaram de diferentes níveis de luminosidade, 

nomeados de T1 – Minicepas sem proteção, T2 – Minicepas com camada simples de 

sombreamento e T3 - Minicepas com camada dupla de sombreamento. Os diferentes níveis de 

irradiância foram conseguidos com a utilização de Sombrite® de polietileno (PE), com malha 

estabilizadora anti-uv (para bloqueio das ações dos raios ultravioleta), correspondentes a uma 

lâmina de sombreamento em T2 e duas lâminas em T3. A cobertura foi posicionada sobre grades 

de metal de modo a proporcionar total cobertura das grades subjacentes. Para o tratamento 

testemunha não se utilizou cobertura, estando então, a luz natural (somente cobertura do plástico 

da estufa). O manejo do minijardim clonal constituiu-se principalmente de podas de limpeza, 

irrigações e fertilizações com Forth®, composto por 10% N (solúvel em água), 42% P2O5 

(solúvel em água), 10% K2O (solúvel em água), 0,6% Mg, 0,1% Fe e 0,02 Br. Diariamente, por 

15 semanas, foi realizada a avaliação de iluminância (fluxo luminoso sob uma determinada área), 

temperatura e umidade utilizando de um luxímetro com faixa de 20000 - leitura x 10 (lux) e um 

data logger medindo temperatura (Cº) e umidade em porcentagem (%). Após 15 semanas foi 

realizado a poda das brotações por repetição em cada tratamento e coletadas miniestacas 

conforme padrão de miniestaquia (de 3 a 5 cm de comprimento, contendo de um a três pares de 

folhas, recortadas ao meio), quais foram contadas e colocadas para enraizamento no interior do 

estufim A análise de dados foi realizada no programa estatístico R, que encontrou evidências de 

interação entre os fatores (p<0,05). O Teste de Tukey foi aplicado para verificar a magnitude das 

diferenças entre as médias em relação ao valor quantitativo de miniestacas, onde, concluiu-se que 

as médias não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 1). 

 

Tab. 1. Quantidade de miniestacas de Sequoia sempervirens em função de diferentes índices de 

luminosidade, temperatura e umidade após quinze semanas de instalação. 

Tratamentos Quantidade de miniestacas 
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T1 7,20 A 

T2 7,46 A 

 T3  6,40 A 
*Médias seguidas por letras iguais e minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os valores das médias de luminosidade, temperatura e umidade nos três tipos de tratamentos 

podem ser observados na Figura 1. Para umidade e temperatura não houve diferença notável entre 

T1, T2 e T3, isto ocorre, devido a estabilidade proporcionada pela casa de vegetação. Já para a 

taxa de luz, as diferentes camadas de sombreamento em T2 e T3, mostraram-se eficientes quanto 

ao bloqueio da radiação solar, diminuindo o fluxo luminoso para menos de 300 lux.  

 

 

Fig 2. Gráfico da variação entre médias de luminosidade, temperatura e umidade entre os três 

tratamentos. 

 
 

Apesar dos resultados não mostrarem significância quanto a quantidade de miniestacas de acordo 

com os tratamentos, durante avaliação notou-se diferença em variáveis qualitativas como o grau 

de lignificação dos brotos, em que nos tratamentos T2 e T3 apresentaram brotos com maior 

maleabilidade, sugerindo estudos a respeito. Na futura avaliação do enraizamento das 

miniestacas, melhores respostas do efeito da luz poderão ser observadas. Sabe-se, que a 

importância da luminosidade diz respeito à fotossíntese e a degradação de compostos fotolábeis 

como a auxina que regula o crescimento vegetal bem como influencia demais processos 

fisiológicos de desenvolvimento e forma das plantas. O aumento de temperatura favorece o 

processo de divisão celular, em contrapartida pode causar a transpiração excessiva das plantas o 

que prejudica a eficiência das células em se manterem túrgidas para que ocorra a divisão celular, 

sendo esta variável diretamente ligada a umidade. Os estudos das relações entre estas variáveis 

para silvicultura clonal em Sequoia sempervirens, demonstram potencial relevante, entretanto são 

ainda precários, necessitando de maiores avaliações afim de obtenção de resultados mais 

assertivos. 


