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Abstract 

The aim of the essay was to analyse the rooting system of three types of poles 

(herbaceous, semi-ligneous and ligneous) of two olive cultivars (Cobrançosa and Cordovil) 

for a period of about two months (from September to November). 

 The rooting system was carried out in a nebulizer greenhouse in rooting 

grandstands with a subtract of pearlite. The temperature of the greenhouse and grandstands 

was 24-25 ºC and the relative moisture 70 %. 

 Poles of about 10 to 15 centimeters long and with 4 to 6 leaves from recent 

branches were provided. 

 The acid Indol-Butyric (AIB) was used at a percentage 0,8 %, as a rooting 

hormone. 

 The data obtained showed that the poles of the Cobrançosa cultivar all along with 

those of a ligneous consistency revealed better results regarding some of the parameters 

studied such as the number of poles full of buds after about 4 to 7 weeks of rooting. 

 The highest poles after the seedling transplant were the ligneous and semi-ligneous 

of the Cobrançosa cultivar. As for the diameter, the highest value was detected in the 

ligneous poles of the Cobrançosa cultivar. 



The greatest number of roots was detected in the poles of the Cobrançosa cultivar. 

As for the length of the secondary roots it was detected a higher value in the herbaceous 

and semi-ligneous poles of the Cobrançosa cultivar. 

 No relevant differences were detected among the different features as far as the 

percentage of rooting is concerned, although it had been superior to 85 % in the 

Cobrançosa cultivar. 
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Resumo 

O ensaio teve como objectivo estudar o enraizamento de três tipos de estacas 

(herbáceas, semi-lenhosas e lenhosas), de duas cultivares de oliveira (Cobrançosa e 

Cordovil), durante cerca de dois meses (Setembro a Novembro). 

O enraizamento foi realizado em estufa de nebulização, em bancadas de 

enraizamento com perlite como substrato. A temperatura da estufa e das bancadas foi de 

24-25ºC e a humidade relativa de 70%. 

Prepararam-se estacas com cerca de 10 a 15 cm de comprimento e com 4 a 6 folhas, 

a partir de ramos do ano. 

Utilizou-se como hormona de enraizamento o ácido Indol-Butírico (AIB) a 0,8 %. 

Os dados obtidos mostraram que as estacas da cultivar Cobrançosa, assim como as 

de consistência lenhosa, apresentaram melhores resultados em relação a alguns dos 

parâmetros estudados, como o número de estacas abrolhadas após, aproximadamente, 4 e 7 

semanas de enraizamento. 

As estacas que apresentaram maior altura após a repicagem foram as lenhosas e 

semi-lenhosas da cultivar cobrançosa. Em relação ao diâmetro foi apresentado maior valor 

nas estacas lenhosas da cultivar Cobrançosa. 



O maior número de raízes verificou-se nas estacas da cultivar Cobrançosa. Em 

relação ao comprimento das raízes secundárias, observou-se um maior valor nas estacas 

herbáceas e semi-lenhosas da cultivar Cobrançosa. 

Não se verificaram diferenças significativas entre as diferentes modalidades no que 

respeita à percentagem de enraizamento, embora esta tenha sido superior a 85 % na 

cultivar Cobrançosa. 

Palavras chave: Enraizamento, Cobrançosa, Cordovil. 

 

Introdução 

 A técnica de multiplicação de estacas semi-lenhosas sob nebulização, foi aplicada 

pela primeira vez à multiplicação da oliveira por Hartmann em 1954, e foi depois 

introduzido em Espanha por Caballero Reig (García, 2000).  

Este método utiliza estacas semi-lenhosas com a aplicação de reguladores de 

crescimento, e é aquele através do qual se obtém mais descendência de cada planta em 

menos tempo (García, 2000). Essas estacas são provenientes dos lançamentos do ano, 

ainda não completamente lenhificados (Regato, 2001).  

 A nebulização consiste na produção duma nuvem artificial mediante a atomização 

de água, de forma a manter uma película líquida nas folhas das estacas, proporcionando-

lhes assim uma diminuição do ritmo de transpiração. Este sistema é melhor do que uma 

simples humidificação, no entanto, deve ser intermitente, de forma a não diminuir 

excessivamente a temperatura das estacas e do meio de enraizamento, o que seria 

prejudicial. Se a nebulização fosse permanente seria prejudicial, pois provocaria a perda 

dos elementos nutritivos ou dos compostos necessários à iniciação do enraizamento. 

Existem vários tipos de mecanismos para controlar a duração e o intervalo entre regas, 

desde os mecanismos fotoeléctricos, aos de balança e aos de relógio (Leitão, 1986). 



Material e Métodos 

O método utilizado foi o da multiplicação através de estacas herbáceas, semi-

lenhosas e lenhosas sob nebulização. Teve uma duração de cerca de 6 meses, estando 

dividido em duas partes:  

Na primeira parte procedeu-se ao enraizamento das estacas durante um período de 

cerca de 2 meses. 

Efectuou-se a preparação das estacas de forma a ficarem com 10 a 15 cm de 

comprimento e com 4 a 6 folhas, sendo sujeitas a um tratamento hormonal com ácido 

Indol-Butírico (AIB) a 0,8 % e colocadas numa estufa de nebulização em bancadas de 

enraizamento com substrato de perlite. 

A segunda parte consistiu no endurecimento das estacas. Após o enraizamento, foram 

colocadas em sacos de polietileno preto perfurados e passaram para uma estufa de 

climatização. 

O delineamento experimental foi feito em blocos casualizados com quatro 

repetições.  

Observaram-se os seguintes parâmetros: número médio de estacas abrolhadas, 

número médio de estacas com folhas, percentagem de enraizamento, altura e diâmetro 

médio das estacas após a repicagem e durante a permanência na estufa de climatização, 

número médio de raízes primárias e secundárias, bem como o seu comprimento e diâmetro 

e área foliar. 

 

Resultados 

Apresentam-se nos quadros seguintes os resultados obtidos no ensaio. 

 

 



Quadro 1 – Percentagem de enraizamento da cultivar/tipo de estaca 

Cultivar / Tipo de estacas % de enraizamento 
Cordovil / Herbácea 82,5 

Cordovil / Semi-Lenhosa 72,5 
Cordovil / Lenhosa 57,5 

Cobrançosa / Herbácea 87,5 
Cobrançosa / Semi-Lenhosa 90 

Cobrançosa / Lenhosa 85 
 

 
Quadro 2 - Efeito da cultivar sobre o número médio de estacas abrolhadas (1ª e 4ª datas) 

Número médio de estacas abrolhadas Cultivar 
1ª data 4ª data 

Cordovil 0,00 b 0,92 b 
Cobrançosa 0,92 a 2,92 a 

 

Quadro 3 - Efeito do tipo de estaca sobre o número médio de estacas abrolhadas (3ª e 4ª 
datas) 

Número médio de estacas abrolhadas Tipo de estacas 
3ª data 4ª data 

Herbácea  0,50 b 1,00 b 
Semi-Lenhosa 1,25 ab 1,25 b 

Lenhosa 2,38 a 3,50 a 
 

Quadro 4 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre a altura (cm) e diâmetro 
(mm) médios das estacas após a repicagem 

 Altura média das estacas após a 
repicagem 

Diâmetro médio das estacas após a 
repicagem 

Cultivar Herbácea Semi-
Lenhosa 

Lenhosa Herbácea Semi-
Lenhosa 

Lenhosa 

Cordovil 13,02 b 13,19 b 13,27 b 2,85 c 3,00 bc 3,53 bc 
Cobrançosa 13,12 b 14,03 a 14,19 a 2,94 bc 3,80 b 5,16 a 
 

Quadro 5 – Efeito da cultivar sobre o número e o diâmetro (mm) médio das raízes 
primárias 

Cultivar Número médio de raízes 
primárias 

Diâmetro médio de raízes 
primárias 

Cordovil 7,05 b 1,44 a 
Cobrançosa 12,10 a 1,16 b 

 
 
 
 
 
 



Quadro 6 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre o comprimento (cm) e o 
diâmetro (mm) médios de raízes primárias 

 Comprimento médio das raízes 
primárias 

Diâmetro médio das raízes 
primárias 

Cultivar Herbácea Semi-
Lenhosa 

Lenhosa Herbácea Semi-
Lenhosa 

Lenhosa 

Cordovil 3,44 a 3,22 a 3,72 a 1,22 b 1,38 ab 1,73 a 
Cobrançosa 3,54 a 3,02 a 1,93 b 1,22 b 1,16 b 1,09 b 
 

Quadro 7 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre o comprimento (cm) médio 
das raízes secundárias 

Tipo de estacas Cultivar 
Herbácea Semi-Lenhosa Lenhosa 

Cordovil 0,38 b 0,22 b 0,28 b 
Cobrançosa 0,53 ab 0,94 a 0,00 b 

 

Quadro 8 – Efeito da cultivar sobre o diâmetro médio (mm) das estacas na estufa de 
climatização 

Cultivar Diâmetro médio das estacas na estufa de climatização 
Cordovil 4,15 b 

Cobrançosa 4,76 a 
 

Quadro 9 – Efeito do tipo de estaca sobre a altura (cm) e o diâmetro (mm) médios das 
estacas na estufa de climatização 

Tipo de Estacas Altura média das estacas na 
estufa de climatização 

Diâmetro médio das estacas na 
estufa de climatização 

Herbácea 13,46 b 3,72 c 
Semi-Lenhosa 14,15 a 4,34 b 

Lenhosa 14,42 a 5,31 a 
 

Discussão 

Os resultados apresentados anteriormente são referentes aos parâmetros analisados, 

nos casos em que a análise de variância evidenciou diferenças significativas. 

Através do quadro 1 podemos verificar que a cultivar Cobrançosa foi a que 

apresentou maior percentagem de enraizamento, sendo esta superior a 85%. 

No que se refere ao número médio de estacas abrolhadas, verificou-se que na 1ª (30 

dias após a colocação das estacas na bancada) e na 4ª (51 dias após a colocação das estacas 

na bancada) datas de observação, a cultivar Cobrançosa apresentou os valores mais 

elevados (quadro 2). 



A análise do mesmo parâmetro, tendo em conta o tipo de estaca, pode verificar-se 

no quadro 3, apresentando a modalidade lenhosa os valores mais altos nas 3ª (44 dias após 

a colocação das estacas na bancada) e 4ª (51 dias após a colocação das estacas na bancada) 

datas de observação, não diferindo da semi-lenhosa na 3ª data. 

Relativamente à altura e diâmetro médios das estacas foi a estaca lenhosa da 

cultivar Cobrançosa, que apresentou maiores valores, não diferindo da semi-lenhosa no 

que respeita à altura (quadro 4). 

O número médio de raízes primárias foi superior na cultivar Cobrançosa, enquanto 

que no que respeita ao diâmetro médio das raízes primárias foi a Cordovil que apresentou 

um valor mais elevado, existindo entre estas diferenças significativas nos dois parâmetros 

(quadro5). 

A estaca lenhosa da cultivar Cordovil apresentou o maior comprimento e diâmetro 

médio das raízes primárias, não diferindo da semi-lenhosa em relação a estes dois 

parâmetros (quadro 6). 

A estaca semi-lenhosa da cultivar Cobrançosa apresentou o valor mais elevado do 

comprimento médio das raízes secundárias, não diferindo da herbácea no que respeita a 

este parâmetro (quando 7). 

O maior diâmetro médio das estacas na estufa de climatização verificou-se na 

cultivar Cobrançosa (quadro 8). 

Em relação à altura e ao diâmetro médio das estacas na estufa de climatização, o 

tipo de estaca que apresentou um valor mais elevado foi a lenhosa, não diferindo da semi-

lenhosa no que respeita à altura (quadro 9). 

 

 

 



Conclusões 

 

Tomando em consideração os resultados obtidos no que se refere à capacidade de 

enraizamento das cultivares e dos vários tipos de estacas em ensaio, e tendo em conta as 

condições em que este foi realizado, as conclusões mais relevantes são as seguintes: 

Observou-se que a capacidade de enraizamento das duas cultivares foi diferente, 

tendo-se registado uma maior percentagem de enraizamento na Cobrançosa, (85%-90%), e 

uma menor percentagem na Cordovil, (57,5%-82,5%). 

Os dados obtidos mostraram que a cultivar Cobrançosa apresentou melhores 

resultados em relação a alguns do parâmetros analisados, como sendo: 

o Número médio de estacas abrolhadas; 

o Altura e diâmetro médio das estacas após a repicagem; 

o Número médio de raízes primárias; 

o Diâmetro médio das estacas na estufa de climatização;´ 

o Comprimento médio das raízes secundárias. 

A cultivar Cordovil também apresentou bons resultados em alguns parâmetros, 

como sendo: 

o Diâmetro médio e comprimento médio de raízes primárias; 

Em relação ao tipo de estaca, a que apresentou melhores resultados foi a lenhosa. 
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