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RESUMO 

O Miscanthus x giganteus é uma gramínea perene, resultante de hibridação entre M. sinensis e 

M.sacchariflorus, considerada interessante para a produção comercial de bioenergia. Existe, 

contudo, pouca informação quanto a propagação em clima mediterrâneo. O trabalho teve como 

objectivo avaliar o efeito da estratificação em frio (4O C) e do tamanho dos rizomas no 

desenvolvimento da parte aérea. Os rizomas foram obtidos em período de dormência numa 

parcela experimental da Tapada da Ajuda, em Lisboa. O ensaio foi conduzido em blocos 

casualizados, com cinco repetições, testando três períodos de estratificação em frio (60 e 30 

dias, e um controlo, sem estratificação), e fragmentos de rizoma com mais e menos de 10 cm 

de comprimento e com diâmetro inferior e superior a 1 cm. Os resultados foram avaliados oito 

semanas após o plantio, tendo-se concluído que para optimizar a produção de plantas de 

Miscanthus nas condições edafoclimáticas testadas, os rizomas deverão possuir um diâmetro 

não inferior a 1 cm, comprimento não inferior a 10 cm e o método de quebra de dormência 

deve ser a conservação em frio por um período não superior a quatro semanas, a uma 

temperatura de 4o C.  

Palavras-chave: Miscanthus, dormência, número de lançamentos, altura, biomassa. 
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ABSTRACT 

Miscanthus x giganteus is a perennial grass, originated from hybridization between M. sinensis 

and M. sacchariflorus, identified as a suitable species for commercial production of bioenergy. 

Formal information on propagation under Mediterranean condition is, nevertheless, scarce. This 

study aimed to evaluate the influence of rhizome cold storage (4O C) and size on Miscanthus 

sprouting. Dormant rhizomes were obtained from an experimental plot at Tapada da Ajuda, 

Lisbon. Following cold storage, rhizomes were taken to the nursery to run the experiment. The 

experiment was conducted in a randomized block design with five replications, where factors 

were duration of cold storage (60 and 30 days, and a non-stored control), and length (greater 

than or lower than 10 cm) and diameter (higher or lower than 1 cm) of rhizome fragments. 

Results were assessed eight weeks after planting, allowing the conclusion that for optimized 

plant production under the environmental conditions of the experiment, rhizome fragments 

should have a diameter not less than 1 cm, length not less than 10 cm and the method of 

breaking dormancy must be cold storage for a period not exceeding four weeks at a 

temperature of 4OC. 

Keywords: Miscanthus, dormancy, cold storage, number of stems, height, biomass. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Stock levels of non-renewable fuel resources are declining and their exploitation getting more 

expensive. As a result, oil and coal costs to the final consumers tend to rise. One of the key 

strategies to solve this problem is to produce energy from biomass. Energy from biomass – 

bioenergy – may represent a sustainable solution for energy generation. Besides sustainability, 

bioenergy may be considered an environmentally friend energy generation approach. Hence, 

biomass for energy is an important option among global climate change mitigation efforts, either 

used in house heating systems through pellets or as biofuel. The present study focused on the 

evaluation of propagation techniques of Miscanthus x giganteus which enhance biomass 

production for energy. Miscanthus x giganteus is a C4, perennial and rhizomatous grass, native 

of tropical and subtropical biomes of Asia and Africa and resulting from natural hybridization 

between M. sinensis and M. sacchariflorus. Due to its characteristics, Miscanthus x giganteus is 

considered worldwide as a suitable crop for energy production from biomass.  Among those 

characteristics, it is worth to mention its extensive root expansion, high biomass production and 

rapid growth, efficient use of water and nitrogen and photosynthetic efficiency. Formal 

information on the optimization of the establishment of Miscanthus x giganteus rhizomes under 

Mediterranean environmental conditions is, however, scarce and somewhat disperse. This 

study was conducted within the scope of a bioenergy project held at the Forestry Research 

Center of the Technical University of Lisbon. Based on previous studies, it was hypothesized 

that rhizomes cold stored for a longer period would have a late emergence compared to those 

cold stored for a fewer time. It was also suggested that rhizomes with higher diameter and 

length would produce more stems than the thinner and small ones, due to the fact that the 

smaller ones have less nodules and less nutrient reserves to sustain new sprouts production in 

huge amounts while at the other hand the bigger both in diameter and length had more nutrient 

reserves and more nodules from which a large number of new sprouts would be produced. It 

was also proposed that rhizomes cold stored for fewer weeks would have a higher average 

height growth than the ones cold stored for a longer period. The basic idea behind those 

hypotheses has to do with the fact that a short time of cold storage is more effective in breaking 

dormancy than longer conservation periods because it has the additional advantage of reduced 

risk of gradual and physiological death of rhizomes originated from humidity as well as eventual 

fungal infections. The experiment was initiated from November to March, during the cold and 

rainy winter season, when rhizomes stayed dormant in the soil after aboveground harvesting of 

two contiguous experimental plots located in the university Campus in Lisbon. Those rhizomes 
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were collected and cold stored for 60 and 30 days; a non-stored control was also collected prior 

to planting at the nursery. Rhizome fragments were also sorted attending to length (more or less 

than 10 cm) and diameter (higher or lower than 1 cm). Following cold storage the next step was 

trial installation at the nursery. The experimental design was a randomized block design with 

five replications, the factors being size (with 4 levels) and cold storage (with 3 levels). Plant 

height, number of stems and time until stem emergence were recorded. It was found that cold 

storage did not affect growth productivity and no interaction between cold storage and size was 

observed. Contrary to cold storage, a significant effect of rhizome size was found, with smaller 

rhizomes having the least height growth and number of stems, and the bigger sized rhizomes 

performing the highest growth in height as well as achieving greater number of stems. The 

height growth and stem number pattern was probably explained by low nutrient content in the 

smaller rhizomes when compared to the bigger ones, age of harvest and phytosanitary 

conditions of the rhizomes. To optimize Miscanthus plant production from rhizomes, under 

Mediterranean environmental conditions, rhizomes should be not less than 1 cm diameter, 

longer than 10 cm and in order to break dormancy effectively rhizomes should be stored at a 

4°C temperature for a period not exceeding one month. 
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1. INTRODUÇÃO 

O carácter finito dos combustíveis fósseis, as preocupações com a procura de fontes de 

energia alternativas aos combustíveis fósseis e a necessidade de responder às mudanças 

climáticas têm conduzido a um crescente interesse nos biocombustíveis. Os biocombustíveis 

são um elemento-chave na elaboração de políticas públicas sobre a energia, com o objectivo 

de reduzir a dependência externa, reduzir as emissões de gases de estufa e contribuir para o 

cumprimento das metas de desenvolvimento locais. 

A presente dissertação insere-se num projecto levado a cabo pelo Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) que visa essencialmente avaliar o potencial de espécies autóctones e 

introduzidas para a produção de energia a partir de biomassa (“Potencial de Espécies 

Lenhosas Autóctones para a Produção de Energia a partir de Biomassa”, financiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia com a referência PTDC/AGR-CFL/114826/2009). 

Dentre as espécies introduzidas a avaliar como referência para as espécies autóctones, consta 

o Miscanthus x giganteus, devido à sua elevada produção potencial de biomassa e ao interesse 

desta como fonte de energia (Villaverde et al, 2010). Assim, o presente trabalho debruça-se 

sobre as técnicas de propagação em viveiro que permitem a optimização da produção da 

biomassa desta espécie. 

O Miscanthus giganteus é uma gramínea perene, da família Poaceae Barnhart. Possui um 

enorme potencial como cultura energética devido ao seu elevado rendimento em termos de 

produção de biomassa (Lewandowski, 1998) e ao facto de necessitar de poucos nutrientes 

para a produção de grandes quantidades de biomassa. Para além disso, possui um elevado 

valor calorífico e permite a obtenção de uma grande quantidade de combustível biológico por 

unidade de área, podendo atingir os 204 GJ/ha (Sims et al, 2006). 

Ensaios sobre a densidade de plantio indicam que com 4 plantas/m2, podem abrolhar 35 

gemas, com uma altura média de 1,8 m, ao fim de 3 a 5 anos, dependendo das condições do 

sítio (Bullard et al, 2008). As necessidades nutricionais do Miscanthus são baixas quando 

comparadas com as de outras espécies, devido fundamentalmente à elevada eficiência de 

absorção de nutrientes através das suas raízes extensas, à sua elevada eficiência de uso de 

nutrientes absorvidos, reciclagem de nutrientes antes da colheita das plantas, através da queda 

de folhas com decomposição no local e possível contribuição da fixação de nitrogénio por 

bactérias (Cadoux et al, 2011). 
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A disponibilidade de água também exerce influência sobre a sua produtividade. Em caso de 

escassez de água, mesmo com a aplicação de fertilizantes, podem não se obter bons 

resultados produtivos. A humidade do solo, a par da evapotranspiração e do tipo de solo, são 

aspectos determinantes na produtividade de espécies do gênero Miscanthus. A eficiência no 

uso da água e dos nutrientes por estas espécies, está associada à enorme biomassa e 

expansão das raízes e à boa profundidade que atingem dentro do solo. 

O objectivo deste trabalho consiste em avaliar a influência da estratificação em frio, bem como 

do tamanho dos rizomas, sobre o sucesso do seu estabelecimento no viveiro, tendo por 

finalidade rentabilizar a propagação de plantas no viveiro e ganhar tempo no estabelecimento 

de plantações desta espécie em local definitivo. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Antecedentes 

O género Miscanthus Andersson (Poaceae) compreende 15 espécies de gramíneas perenes. 

Estas plantas são nativas de regiões tropicais e subtropicais de África e Ásia, bem como de 

zonas temperadas asiáticas (Sun et al, 2010).  Têm metabolismo do tipo C4, sendo 

rizomatosas e não lenhosas, e com uma longevidade produtiva estimada em 10 a 15 anos. A 

espécie M. x giganteus é um híbrido estéril entre M. sinensis e M. sacchariflorus (Juan et al, 

2011), que pode crescer até alturas superiores a 3,5 m durante o seu ciclo de vida (Thelen et 

al, 2009). 

Este factor, aliado à elevada densidade de rebentos, conduz a uma muito elevada produção de 

biomassa por ano, podendo atingir as 25 toneladas/ha, dependendo da região bioclimática 

(Villaverde et al, 2010). A estação de colheita típica é a que corresponde ao período em que a 

senescência ocorre, geralmente no final do inverno, coincidindo também com um reduzido teor 

de humidade do solo, em torno de 15 a 20%. Contudo, em regiões com clima do tipo 

mediterrânico esta situação corresponde geralmente, pelo contrário, a um período de elevada 

disponibilidade de água no solo, tornando menos clara a definicao da época (nas parcelas da 

Tapada da Ajuda, em Lisboa, tem-se praticado sobretudo a colheita de verão e outono). A 

elevada produtividade deve-se ao seu metabolismo fotossintético do tipo C4, idêntico ao de 

outras plantas tropicais como o milho, a cana-de-açúcar ou o sorgo. Devido a este 

metabolismo, a planta optimiza, em condições favoráveis de acesso aos recursos essenciais 
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(ou seja água, nutrientes e luz), a absorção de CO2 e a sua subsequente transformação em 

matéria orgânica (Williams e Douglas, 2011). 

Para além destas características, a Miscanthus x giganteus, doravante também aqui designada 

amiude apenas por Miscanthus, é muito eficiente no uso da luz, água e azoto (Brown et al, 

     , permitindo desse modo     e também graças à fácil e rápida propagação vegetativa a 

partir dos ri omas     a obtenção de colheitas anuais, o que ao nível da produção comercial é 

uma óptima característica, pois gera benefícios regulares. O facto de possuir um bom balanço 

energético no processo de produção de biomassa, bem como o seu baixo conteúdo mineral, 

tornam-na ideal para a utilização como combustível. Também produz material lenho-celulósico 

de alta qualidade (Brosse et al, 2012) que pode ser usado numa variedade enorme de 

aplicações, tais como: cobertura de casas com colmos, produção directa de energia e produção 

de fibras e derivados de celulose. 

2.2 Condições edafoclimáticas para o crescimento de Miscanthus  

Estudos de modelação do rendimento de Miscanthus mostraram que a luz, a temperatura e a 

disponibilidade de água no solo são cruciais para o estabelecimento e crescimento dos 

rizomas. As variações anuais desses factores podem ocasionar oscilações no seu rendimento, 

entre anos com diferentes disponibilidades. No que tange à temperatura, o Miscanthus pode-se 

estabelecer numa larga amplitude de temperaturas, mas geralmente não cresce abaixo dos 6o 

C (Caslin et al, 2011). 

De acordo com os mesmos autores, genericamente, o Miscanthus x giganteus cresce muito 

bem e produz quantidades consideráveis de biomassa numa variedade enorme de solos, 

desde os arenosos aos solos com elevado teor de matéria orgânica. Em consequência, tolera 

também um intervalo grande de valores de pH do solo. Porém, o intervalo óptimo de pH do solo 

situa-se entre os 5.5 e os 7.5. 

As necessidades minerais do Miscanthus giganteus são menores quando comparadas com as 

de plantas de outros géneros. Este facto deve-se à elevada eficiência na absorção de 

nutrientes, causada pela sua boa expansão radicular, à elevada eficiência de uso de nutrientes 

absorvidos, à circulação significativa de nutrientes entre os rizomas e a biomassa aérea, à 

reciclagem de nutrientes antes da colheita das plantas, devido à queda das folhas, e à possível 

contribuição de fixação de azoto por bactérias (Cadoux et al, 2011). Muito provavelmente, 
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Miscanthus hospeda organismos N-fixadores, que providenciam ate 250 Kg de N/ha/ano 

variando com as condições climáticas e com o genótipo. Esta hipótese foi suportada por 

medições da actividade de nitrogenase de rizomas inteiros e bactérias isoladas (Jorgensen, 

2011). No entanto, pouca informação há disponível sobre que tipo de bactérias e processos 

explicam a elevada eficiência no uso de nutrientes (Davis et al, 2010). Um estudo conduzido 

em França, por Dunne et al (2012), investigou a diversidade de bactérias associadas ao 

Miscanthus x giganteus. A maior parte das espécies que foram identificadas neste estudo 

pertencem aos géneros Pseudomonas e Acinetobacter, do grupo filogenético das 

gamaproteobactérias. De acordo com os mesmos autores, estas bactérias são aeróbicas e 

vivem simbioticamente com a planta de Miscanthus nas folhas, nos colmos e nos tecidos dos 

rizomas. Dongfang (2012) também estudou a presença de bactérias em plantas de Miscanthus 

em Illinois, e analisou o seu potencial para providenciar nitrogénio às mesmas. Tal como no 

estudo de Dunne et al (2012), as bactérias encontradas pertencem ao grupo das 

gamaproteobactérias. Verificaram também que a diversidade de espécies dessas bactérias era 

maior na rizosfera do que nos tecidos dos rizomas e nos colmos.  

2.3 Factores que influenciam a sobrevivência de Miscanthus 

Estudos conduzidos na Europa revelaram que os principais factores que afectam o 

estabelecimento e a sobrevivência de rizomas de Miscanthus giganteus são os seguintes: o 

tamanho do rizoma, a profundidade de plantio e a conservação antes do plantio (Christian e 

Haase, 2001). Segundo estes autores, para maximizar a produção, os rizomas devem ter um 

peso entre 60 e 75 g, a profundidade de plantio deverá ser de 10 cm e devem ser conservados 

em frio pelo menor intervalo de tempo possível.  

De acordo com Caslin et al (2011), a conservação é um factor crítico a ter em conta no 

estabelecimento de Miscanthus x giganteus, a par do tamanho do rizoma. De um modo geral, a 

temperatura ideal de conservação dos rizomas é de 4º C, podendo os rizomas ser 

conservados, em média, até 4 meses sem perda significativa de viabilidade, que é geralmente 

menor do que os 25%. Isto quer dizer que, nestas condições de conservação, mais de 75% dos 

rizomas abrolham.  

Adicionalmente, são factores importantes de sucesso na plantação o teor de humidade do solo 

e o bom estado fitosanitário dos rizomas. De acordo com Caslin et al (2011), os rizomas não se 

estabelecem a um teor de humidade do solo inferior a 40% e idealmente devem ser plantados 
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frescos até 4 horas após a colheita. Este limite deve ser observado, na medida em que a 

exposição dos rizomas às condições ambientais, mesmo por poucas horas, pode causar a 

redução da sua viabilidade.  

Pela razão supramencionada, Caslin et al (2011) afirmam que mesmo quando se pretende 

conservá-los em frio, os rizomas não devem ser sujeitos a exposição ambiental por mais de 4 

horas, sendo que a temperaturas entre os 3 e os 5oC, a conservação pode manter a viabilidade 

dos rizomas por várias semanas. Para além da temperatura, outro factor a ter em conta na 

refrigeração é a humidade do ar que deve ser, em média, de 75%.  

2.3.1 Conservação em frio dos rizomas 

Num ensaio experimental realizado no Reino Unido, Davies et al (2011), analisaram em estufa 

o intervalo de tempo que separa a data de plantio e a emergência de mais de 85% do número 

final de rizomas viáveis. Detectaram diferenças na resposta dos rizomas a diferentes períodos 

de conservação em frio e concluiram que, para que germinassem 85% do total de rizomas 

viáveis, eram necessários 44, 38, 37 e 37 dias para rizomas conservados respectivamente por 

períodos de 0, 2, 4 e 6 semanas.  

Um outro estudo conduzido por Pyter et al (2010), nos Estados Unidos, mostrou que os 

rizomas de M. x giganteus toleram a conservação em frio até 4 meses, sendo que rizomas 

conservados por períodos para além dos 4 meses levam mais tempo a emergir. Neste estudo, 

os autores chegaram à conclusão de que eram necessários apenas 5 dias para os rizomas 

frescos e até 11 dias para os rizomas conservados por 4 meses a uma temperatura de 4º C. 

Foi igualmente estudado o efeito da duração da conservação dos rizomas em frio sobre o 

número de colmos produzidos. Segundo estes autores, os rizomas plantados sem conservação 

em frio (controlo) tiveram a produção mais baixa de número de colmos, ao passo que aqueles 

conservados por 2 e 4 semanas tiveram a maior produção de colmos. Este estudo também 

analisou a produção de colmos em parcelas estabelecidas no campo definitivo e os resultados 

também indicaram haver baixa produção nos rizomas não submetidos ao frio.  

Pyter et al (2010) não observaram diferenças significativas, entre rizomas conservados por 

períodos diferentes, na acumulação de biomassa na fase final do ciclo de vida das plantas. 

Contudo, testes de comparações de médias mostraram que havia mais biomassa acumulada 
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nos estágios iniciais de crescimento na estufa, nos rizomas frescos e nos rizomas que foram 

conservados por apenas um mês, do que nos rizomas conservados por 2, 3 e 4 meses. 

Este último estudo mostrou igualmente que o tempo necessário para quebrar a dormência é um 

aspecto importante na conservação em frio porque afecta a duração da fase de crescimento e 

permite que as plantas optimizem a probabilidade de sobreviverem ao estarem expostas às 

condições ambientais. Um período curto para quebrar a dormência é desejável para maximizar 

o estabelecimento e o crescimento. 

2.3.2 Tamanho dos rizomas 

O estudo realizado por Pyter et al (2010), já referido acima, mostrou também que, 

independentemente do tamanho do rizoma, a sobrevivência média variava de 88 a 92%, no 

período de um ano após o plantio. Neste estudo, o tamanho foi expresso em termos do peso 

dos rizomas à altura do plantio, tendo-se concluído que rizomas entre os 60 e os 75 g 

produziam mais 33% de biomassa em todas as estações de crescimento, do que os tamanhos 

inferiores. Christian e Haase (2001), em ensaios para aferir a relação entre o tamanho do 

rizoma ao plantio e a sua capacidade para sobreviver após a emergência, concluíram que a 

sobrevivência foi menor nos rizomas mais pequenos. Caslin et al (2011) também constataram 

que os rizomas mais pequenos têm em geral poucas probabilidades de se estabelecerem no 

local definitivo. De qualquer forma, testes de germinação realizados em Inglaterra mostraram 

que rizomas com até duas a três gemas apresentavam uma taxa de abrolhamento de até 90%. 

A par do tamanho, o mesmo estudo concluiu que a viabilidade dos rizomas pode ser afectada 

pela dessecação após a colheita, pelo que se deve ter o cuidado de não expor os rizomas à 

temperatura ambiente por mais de três horas após a sua colheita. 

O tamanho e o maneio pós-colheita dos rizomas é importante, mas não se deve descurar 

também a idade das plantas à altura da colheita. Segundo Williams e Douglas (2011), rizomas 

provenientes de plantas com um ano de idade produzem outros 7 a 10 rizomas; em plantas 

com dois anos, geram-se 25 a 30 rizomas e em plantas com 3 anos, 75 a 80 rizomas. Isto dá 

uma indicação clara de que o tamanho, aliado ao maneio e à idade dos rizomas colhidos para 

posterior plantio, influem no estabelecimento e na produção de biomassa. 

Pyter et al (2010), concluíram que a probabilidade de emergência das plantas era menor que 

100%, quando a massa do rizoma antes do plantio fosse menor que 25 g. Segundo os mesmos 



 7 

autores, rizomas com 50 a 60 g devem em princípio possuir reservas metabólicas suficientes 

para assegurar a viabilidade, perante uma conservação em frio de até 4 meses. McKervey et al 

(2008), referem que tamanhos de rizomas entre 20 e 100 g não têm efeitos negativos sobre o 

estabelecimento. Uma informação precisa sobre o tamanho que permite a conservação por um 

período determinado sem que os rizomas percam a viabilidade é importante, sobretudo no 

período que separa a colheita de rizomas dormentes e o seu replantio.  

2.4 Miscanthus giganteus como planta bionergética 

De um modo geral, existe um conjunto de características que as espécies candidatas ao uso 

como bioenergéticas, devem idealmente apresentar. É desejável que possuam o mecanismo 

fotossintético C4 eficiente em zonas temperadas (Naidu et al., 2003), elevada acumulação de 

biomassa (Clifton-Brown et al., 2001), que tenham duração de copa longa (período entre o 

estabelecimento e a senescência da copa), que sejam perenes e pouco susceptíveis a 

doenças. Para além destas características, devem apresentar um ciclo de vida curto, carbono 

recalcitrante nas raízes, serem estéreis, sequestrar agressivamente o carbono pelo sistema 

radicular, utilizar a água de forma muito eficiente, ser de uso múltiplo, providenciar habitat para 

a fauna, permitir o uso de equipamento de maneio, reciclar nutrientes e a queda da biomassa 

seca deve ser rápida (Thelen et al, 2009).  

O Miscanthus x giganteus é uma espécie chave para utilização como cultura bionergética, 

visando a conversão de biomassa em combustíveis líquidos (biofuel). O seu rendimento, a 

composição elementar, os carbohidratos, a composição e o teor de lenhina são as principais 

características que a tornam uma potencial candidata ao uso como cultura bioenergética 

(Brosse et al, 2012).  

Para além destas características, Heaton et al (2004), referem também o facto de ser uma 

planta com fotossíntese C4, ser tolerante ao stress, ser perene e de produção sustentável. De 

acordo com os mesmos autores, a sua biomassa pode ser usada como matéria-prima para a 

geração de electricidade ou produção de biofuel líquido, como é o caso do etanol.  

No tocante à biomassa, o rendimento de Miscanthus é tendencialmente maior nos biomas 

menos frios, como de resto mostram os vários ensaios experimentais realizados em partes dos 

Estados Unidos e em vários países da Europa. Há poucos dados sobre a produção nos 
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trópicos, embora sejam os biomas onde se regista maior desempenho em termos de 

crescimento e produção de biomassa pelas espécies deste género.  

O rendimento de Miscanthus pode variar de 13,8 - 18,7 ton/ha em Inglaterra, 22,8 – 29,1 ton/ha 

na Alemanha, para cerca de 30 - 32 ton/ha na Itália ou 34,7 – 37,8 ton/ha em Portugal (Brosse 

et al, 2012). Este elevado teor de biomassa e o seu alto conteúdo energético, conferem-lhe um 

papel importante na produção sustentável de bioetanol e outros derivados químicos. De forma 

simplificada, o processo da conversão da biomassa de Miscanthus em bioetanol envolve a 

remoção da hemicelulose e obtenção da celulose reactiva, a hidrólise enzimática para açúcares 

fermentáveis e finalmente a fermentação para a produção de bioetanol (Sun et al, 2010). 

A utilização do Miscanthus para a produção de energia inclui também a vertente dos pellets. A 

grande vantagem de produzir pellets com biomassa de Miscanthus é que, apôs a colheita dos 

Miscanthus, o seu teor de humidade é muito baixo, geralmente menos de 15% de conteúdo de 

água nos tecidos. Isso torna relativamente fácil a secagem da biomassa. Investigações feitas 

no Reino Unido, mostraram que se pode produzir pellets de qualidade aceitável com a 

biomassa de Miscanthus. O Miscanthus também pode ser processado na forma de briquetes, 

que são perfeitos para fornos de madeira, fogos abertos e chaminés (Caslin et al 2011).  

São apontadas, porém, algumas desvantagens no uso de Miscanthus como cultura 

bioenergética, que se prendem, nomeadamente, com o elevado custo de transporte da 

biomassa colhida, as alteraçõoes na paisagem, por ser monocultura, o alto custo de 

estabelecimento e a longa duração do ciclo de vida e a sua limitada base genética 

(Levandowsky et al 2000). Para além disso, a extração causa desgaste na maquinaria 

convencional actualmente existente. Não há ainda grandes desenvolvimentos tecnológicos no 

que tange aos equipamentos específicos para o maneio de povoamentos de Miscanthus. O 

estabelecimento a partir dos rizomas nem sempre é viável, com bons resultados na 

propagação. A viabilidade dos rizomas pode declinar rapidamente entre a colheita e o replantio 

se não forem bem conservados. 
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2.5  Hipóteses e objectivos 

Objectivo 1 

Investigações que mostrem o efeito da estratificação em frio de rizomas de Miscanthus x 

giganteus sobre o seu estabelecimento no campo ainda são escassas. O objectivo deste 

estudo é determinar o efeito de diferentes períodos de estraficação em frio sobre a emergência 

dos rizomas em condições ambientais controladas e próximas dos valores normais na 

presumível época de instalação no local definitivo. 

Hipótese 1 

Com base na bibliografia existente sobre o tópico, foi colocada a hipótese de que os rizomas 

submetidos à estratificação por longos períodos de tempo retardariam a emergência de gemas, 

ao passo que os que estiveram por poucas semanas, iriam estabelecer-se mais rapidamente. 

Objectivo 2 

Pesquisas sobre o efeito do tamanho do rizoma sobre o número de colmos produzidos 

indicaram que rizomas de menor tamanho produzem menos colmos devido ao reduzido 

número de segmentos, e consequentemente, de gemas geradoras de colmos. Em oposição, os 

rizomas de maior tamanho produzem mais colmos. O objectivo deste estudo foi aferir o efeito 

que o tamanho dos rizomas tem sobre a produção de colmos, mas recorrendo para a avaliação 

do tamanho a parâmetros mais simples e de medição mais expedita em condições de produção 

comercial do que o peso, tais como o comprimento e o diâmetro. 

Hipótese 2 

Com base nestas pesquisas, colocou-se a hipótese de que rizomas de maior comprimento e de 

maior diâmetro, iriam produzir mais colmos do que os mais curtos e finos, na medida em que 

quanto maior é o tamanho do rizoma, quer em diametro ou em comprimento, maior é a 

probabilidade de produzir gemas potenciais geradoras de novos colmos. 

Objectivo 3 

Estudos anteriores apontam para o facto de um curto tempo de conservação em frio ser 

desejável para a manutenção da viabilidade dos rizomas, ao passo que uma conservação 
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prolongada pode ocasionar um fraco estabelecimento dos rizomas e fraco vigor nos rizomas 

estabelecidos, expresso em termos de crescimento em altura. Segundo os mesmos estudos, a 

conservação em frio não deverá, idealmente, durar mais do que 4 semanas. O estudo visa 

determinar o efeito de diferentes períodos de conservação dos rizomas sobre o crescimento em 

altura dos colmos produzidos. 

Hipótese 3 

Com base nestas informações colhidas de estudos anteriores, formulou-se a hipótese de que 

os rizomas conservados por 4 semanas, produzirão indivíduos com média de alturas superior à 

dos indivíduos produzidos pelos rizomas conservados por mais do que 4 semanas, 

especificamente, por 8 semanas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição da área de estudo 

O ensaio foi conduzido no viveiro florestal do ISA, em Lisboa. Com uma altitude média de 100 

m, a cidade de Lisboa apresenta um clima mediterrânico, caracterizado por um verão quente e 

seco e pelo facto de a maior parte da precipitação ocorrer entre Outubro e Abril. Na Estação 

Meteorológica de Lisboa / Ajuda (38º 4 ’ lat. N, 9º 11’ long. O, 6  m alt. , muito próxima do 

viveiro florestal do ISA, as normais climatológicas (médias de 1941-1970) indicam uma 

precipitação média anual de 731 mm, com o máximo em Janeiro (117 mm) e o mínimo em 

Julho (2,7 mm), ocorrendo menos de 14% do total anual entre Maio e Setembro. A temperatura 

média anual é 16,9º C, sendo a média mensal mais baixa em Janeiro (11,2 ºC) e a mais alta 

em Agosto (22,8 ºC); ocorrem ocasionalmente mínimas absolutas de 0ºC ou menos, de 

Novembro a Fevereiro (Reis e Goncalves, 1981). 

3.2 Colheita dos rizomas, estratificação em frio e instalação do ensaio 

Foram colhidos rizomas dormentes de Miscanthus x giganteus de uma plantação situada no 

campo Pedagógico de Plantas Bioenergeticas (BioenergISA) do ISA. As particulas de solo 

foram lavadas dos rizomas e, para evitar a sua dessecação, estes foram mantidos imersos em 

água durante o período que precedeu a sua conservação no frigorífico. A colheita dos rizomas 

foi feita em 15 de Novembro, 14 de Janeiro e 16 de Janeiro.  

Foram testados dois métodos de estratificação dos rizomas: estratificação a 4º C, durante 30 

dias (colhidos em 16 de Janeiro) e durante 60 dias (colhidos em 15 de Novembro). Para efeitos 

de comparação, houve ainda um controlo que consistiu em rizomas não submetidos à 

estratificação em frio (colhidos em 14 de Janeiro). A estratificação efectuou-se em câmara 

frigorífica instalada no Edifício Florestal Prof. Mário de Azevedo Gomes, no ISA, sendo os 

rizomas regularmente observados para aferir o seu estado de conservação, no que toca 

nomeadamente à ocorrência de fungos, e para manter o estado de humectação da areia em 

que foram estratificados. 

Os rizomas colhidos em Novembro, bem como os rizomas frescos que serviriam de controlo, 

foram envasados nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2013. Os que permaneceram no frio por 30 

dias, foram envasados a 20 de Fevereiro de 2013. O substrato usado na instalação do ensaio 

foi uma mistura de turfa e vermiculite, na proporção de 2:1, precedida de uma camada 
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superficial de leca, colocada com o propósito de facilitar a drenagem da água e evitar o 

encharcamento das mudas. O substrato possui um pH de 4-6, tem uma capacidade de 

retenção de humidade de 70%, fertilizante N+P+K na proporção de 17+10+14 Kg/m3 e possui 

um teor de matéria orgânica na ordem de 95%. 

3.3 Delineamento experimental 

Foi usado um factorial 3 x 4, em blocos casualizados, com cinco repetições. Foram plantados 6 

rizomas em cada repetição. Os factores foram o tamanho dos rizomas e a estratificação em 

frio. Foram testados três períodos de estratificação em frio (60 dias, 30 dias e o controlo) e 

quatro tamanhos de rizomas, designadamente: comprimento < 10 cm e diâmetro < 1 cm, 

comprimento < 10 cm e diâmetro > 1 cm, comprimento > 10 cm e diâmetro < 1 cm e 

comprimento > 10 cm e diâmetro > 1 cm. O modelo estatístico do delineamento foi 

ijkijjiiijk jY   )( , em que cada observação Yijk  foi explicada pela 

soma da média geral μ, do efeito dos blocos (βij), dos efeitos do tamanho (
i ), da 

estratificação (θj), da interacção ( ) e do erro experimental (ξijk). 

3.4 Recolha de dados 

Tempo de emergência dos rizomas 

Foi contabilizado, em dias, o tempo que mediou entre o envazamento dos rizomas e a 

emergência das primeiras gemas de cada um dos tratamentos, designadamente, o controlo e a 

estratificação em frio, a 4o centígrados, por 30 e por 60 dias.  

Número de colmos produzidos 

Todas as gemas emergentes, independentemente da sua altura ou diâmetro, foram contadas, 

para se saber a resposta dos rizomas a cada um dos três tratamentos em termos do número 

total de colmos produzidos. 

Altura dos colmos  
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Oito semanas após a instalação do ensaio, foi medida a altura média dos colmos produzidos, 

dentro de cada repetição, para cada um dos três tratamentos, para aferir qual deles era mais 

eficiente em temos de produção de plantas com bom vigor no seu crescimento.  

3.5 Análise de dados 

Para analisar os dados, recorreu-se ao software estatístico SPSS 18 (IBM Corporation, 

Somers, NY, USA). Testou-se a normalidade da distribuição das observações e a 

homogeneidade das variâncias, recorrendo aos testes de Levene e Kolmogorov-Smirnov, 

respectivamente. Seguidamente, foram feitos dois testes de análise de variância, tendo cada 

um dos testes, como variável resposta, o número de colmos produzidos e a altura dos colmos 

produzidos. Em cada teste efectuado, analisou-se a interação entre a conservação em frio e o 

tamanho dos rizomas. Em todos os casos, efectuou-se um teste de comparação de médias de 

Tukey, para aferir as reais diferenças entre as médias dos níveis dos factores e aferir qual 

deles é superior em termos de influência no estabelecimento de Miscanthus x giganteus. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Tempo entre a plantação e a emergência dos rizomas 

A figura 1 apresenta o tempo médio que os rizomas, submetidos a diferentes períodos de 

conservação em frio, levaram até à emergência de colmos. 
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Figura 1. Tempo médio de emergência, em dias, observado nos rizomas frescos (controlo), nos 

rizomas submetidos à estratificação em frio durante 30 dias (EF 30) e nos rizomas sujeitos à 

estratificação por 60 dias (EF 60). 

A emergência de colmos foi mais rápida no controlo, tendo-se observado os primeiros colmos 

na primeira semana após o envasamento. Nos rizomas submetidos à estratificação em frio 

durante 30 dias, foram necessárias três semanas até que a emergência dos primeiros colmos 

ocorresse. Os rizomas que levaram mais tempo a emergir foram os que foram submetidos à 

estratificação por 60 dias. Nestes rizomas, a emergência foi observada à quinta semana apôs o 

envasamento, como mostra a tabela 1. Os resultados mostram que um menor tempo de 

conservação em frio, de 30 dias, é desejável para quebrar a dormência dos rizomas, manter a 

sua viabilidade e garantir uma rápida emergência de colmos. Contrariamente, uma 

conservação prolongada dos rizomas, de cerca de 60 dias, retarda a emergência dos rizomas. 
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A tabela 1 mostra a relação entre a duração da conservação em frio e o tempo que os rizomas 

levam até à emergência dos primeiros colmos. 

Tabela 1. Tempo de conservação em frio, data de plantio e data de emergência dos rizomas de 

Miscanthus. 

Tempo de conservação em frio (dias) Data de plantio Emergência 

0 15.01.13 Semana de 21 de Janeiro 

30 20.02.13 Semana de 11 de Março 

60 14.01.13 Semana de 11 de Fevereiro 

O tempo entre o plantio e a emergência dos colmos foi menor no controlo do que nos rizomas 

conservados em frio. Nos rizomas que foram submetidos à estratificação em frio, a emergência 

dos primeiros colmos ocorreu relativamente tarde em relação aos rizomas frescos. Porém, 

apesar de a emergência dos primeiros colmos ter ocorrido mais rapidamente no controlo, o 

vigor no crescimento dos indivíduos foi maior nos rizomas submetidos à estratificação em frio, o 

que se reflectiu no número de colmos e na altura das plantas, que foi superior nestes 

comparativamente ao controlo, como se descreve detalhadamente nos capítulos seguintes.  

O tamanho dos rizomas revelou-se determinante para o estabelecimento de Miscanthus, mais 

do que a duração da conservação em frio, pois o que se observou foi que tanto no controlo, 

como nos rizomas que receberam o tratamento da estratificação em frio por 30 e por 60 dias, 

emergiram em primeiro lugar os rizomas de diâmetro e comprimento maiores, ou seja, este 

padrão foi comum aos três grupos de rizomas, designadamente o controlo, a conservação em 

frio por 30 dias e a conservação em frio por 60 dias.  

As diferenças no tempo de emergência foram observadas entre os três grupos, mas dentro 

deles o padrão foi sempre o mesmo, ou seja, emergem primeiro os rizomas de tamanho maior. 

Estas diferenças no tempo que os rizomas levaram a emergir foram causadas pela duração da 

conservação em frio, mas principalmente pelo tamanho dos rizomas, pois tanto para o controlo, 

como para os rizomas conservados por 30 e por 60 dias, foram sempre os rizomas de maior 

tamanho a emergir em primeiro lugar. 
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4.2 Número de colmos 

A tabela 2 apresenta o número médio de colmos de Miscanthus, produzidos a partir de rizomas 

com diferentes tamanhos e submetidos a diferentes períodos de estratificação em frio. 

Tabela 2. Produção média de colmos por rizomas de Miscanthus, oito semanas após o plantio. 

Tratamentos Número de colmos    

Tamanho (cm) Frio (dias) Rep I Rep II Rep III Rep IV Rep V Média 

 0 3 2 2 3 5 3 

T1D1 30 8 6 5 4 6 6 

  60 1 2 1 0 5 2 

 0 4 3 3 5 0 3 

T1D2 30 5 6 7 7 6 6 

  60 5 5 6 5 7 6 

 0 5 3 7 7 3 5 

T2D1 30 4 7 5 4 4 5 

  60 2 6 4 3 1 3 

 0 7 5 5 6 5 6 

T2D2 30 5 6 10 4 5 6 

  60 2 4 6 5 7 5 

Rizomas frescos 

No controlo, o número médio de colmos foi de 3 para os tamanho T1D1 e T1D2, 5 para o 

tamanho T2D1 e 6 para o tamanho T2D2. Este tratamento produziu, em média, 4 colmos por 

replicação. 

Estratificação em frio durante 30 dias 

Os rizomas submetidos a este tratamento apresentaram uma média de 5 colmos para o 

tamanho T2D1 e 6 colmos para os tamanhos T1D1, T1D2 e T2D2. De modo geral, foi 

observada uma média de 6 colmos entre os diferentes tamanhos. 

Estratificação em frio por 60 dias 
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Os rizomas que estiveram no frio por 60 dias tiveram em média, 2,6,3 e 5 colmos para os 

tamanhos T1D1, T1D2, T2D1 e T2D2, respectivamente. A produção média entre os rizomas de 

diferentes tamanhos foi de 4 colmos. 

A análise de variância mostrou que a estratificação em frio, bem como o tamanho dos rizomas, 

produziram efeitos significativos (p<0.05) sobre o número de colmos produzidos (tabela 3). Foi 

revelada interação significativa entre a estratificação e o tamanho na produção de colmos. 

Tabela 3. Número médio de colmos de Miscanthus. Avaliação oito semanas apôs a plantação 

(em 19 de Abril de 2013 para os conservados trinta dias e em 15 de Março de 2013, para os 

conservados 60 dias e para o controlo). Médias seguidas da mesma letra na coluna não 

diferem estatisticamente entre si por análise de variância e teste de Tukey (p>0,05). 

Tamanho Médias Erro padrão Comparação Diferença Signif. Resumo 

  abrev            

T1D1 1 3,533 0,58445 1 e 2 1,4 0,078 3,533 a 

T1D2 2 4,933 0,48272 1 e 3 0,797* 0,034 4,93 ab 

T2D1 3 4,33 0,47476 1 e 4 1,933* 0,007 4,33 b 

T2D2 4 5,467 0,456349 2 e 3 0,603 0,985 5,467 b 

    2 e 4 0,5333 0,783  

       3 e 4 1,137 0,935   

O tamanho T1D1 não foi estatisticamente diferente do tamanho T1D2, mas foi diferente dos 

tamanhos T2D1 e T2D2. O tamanho T1D2 não foi diferente dos tamanhos T1D1, T2D1 e T2D2. 

O tamanho T2D1 foi diferente do tamanho T1D1, mas não foi diferente dos tamanhos T1D2 e 

T2D2. O tamanho T2D2, igualmente, apenas diferiu do tamanho T1D1. O tamanho T1D1 foi 

estatisticamente inferior aos restantes quanto ao número de colmos produzidos. 

Estes resultados indicam que rizomas de tamanho menor, ou seja, de diâmetro e comprimento 

menores (diâmetro <10 cm e comprimento < 1 cm), tendem a produzir menos colmos do que os 

de tamanhos maiores (diâmetro > 1 cm e comprimento > 10 cm). Esta situação confirma a 

hipótese anteriormente gerada de que rizomas de dimensões menores tenderiam a produzir 

menos colmos relativamente aos rizomas maiores, devido eventualmente ao facto de 

apresentarem uma quantidade menor de gemas e ao facto de apresentarem menor teor de 

reservas nutritivas capazes de sustentar a emissão de novos colmos. 
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A tabela 4 mostra a relação entre a duração da conservação em frio e o número médio de 

colmos produzidos pelos rizomas submetidos a cada um dos três períodos, designadamente, 0, 

30 e 60 dias de conservação. 

Tabela 4. Número médio de colmos de Miscanthus. Avaliação oito semanas apôs a plantação 

(em 19 de Abril de 2013 para os conservados trinta dias e em 15 de Março de 2013, para os 

conservados 60 dias e para o controlo). Médias seguidas da mesma letra na coluna não 

diferem estatisticamente entre si por análise de variância e teste de Tukey (p>0,05). 

Tempo de 

conservação em frio 

(dias) 

Médias Erro 

padrão 

Comparação Diferença Signif. Resumo 

0 4,15 0,4185 1,55* 0 e 30 0,08 4,15 a 

30 5,7 0,3486 0,3 0 e 60 0,815 5,7 b 

60 3,85 0.4882 1,85* 30 e 60 0,037 3,85 a 

Os rizomas que não foram submetidos à conservação em frio tiveram o mesmo desempenho 

médio relativamente aos que estiveram em conservação durante 60 dias. Estatisticamente, os 

dois tratamentos não foram diferentes em termos de produção média de colmos. Houve 

diferenças significativas entre a conservação em frio por 30 dias e o controlo, bem como entre 

a conservação em frio por 30 dias e a conservação em frio por 60 dias. A conservação em frio 

por 30 dias faz aumentar significativamente a produção média de colmos. 

Os resultados mostram que a estratificação em frio por 30 dias corresponde ao período que 

maximiza a produção de colmos e faz quebrar efectivamente a dormência dos rizomas. Estes 

resultados também comprovam o estado de dormência dos rizomas do tratamento controlo, 

bem como a necessidade de os rizomas serem submetidos a estratificação em frio, na medida 

em que o seu desempenho foi estatisticamente inferior ao dos rizomas sujeitos a este 

tratamento. 
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A figura 2 mostra o efeito da interação entre o tamanho e a conservação em frio dos rizomas 

sobre a produção de colmos. 
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Figura 2. Efeitos da interação entre a estratificação em frio e o tamanho dos rizomas no número 

de colmos produzidos. As barras verticais indicam mais ou menos um erro padrão. 

Para os rizomas de tamanhos T1D1, T1D2 e T2D2, a estratificação em frio durante 30 dias 

mostrou-se superior à estratificação em frio por 60 dias e o controlo. Para os rizomas de 

tamanho T2D1, não foram encontradas diferenças siginificativas entre a estratificação em frio 

por 30 dias e o controlo, mas ambos foram superiores à estratificação durante 60 dias (figura 

2). Estes resultados sugerem que para optimizar a produção de colmos de Miscanthus, 

desejavelmente, os rizomas deverão ser submetidos à estratificação por um período não 

superior a 30 dias, independentemente do tamanho. 
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4.3 Altura dos colmos 

A tabela 5 apresenta as alturas médias, em cm, dos rizomas de Miscanthus, com diferentes 

tamanhos e submetidos a diferentes períodos de estratificação em frio. 

Tabela 5. Alturas totais (cm) dos colmos de Miscanthus ao fim de dois meses apôs o 

envasamento 

Tamanho (cm) Frio (dias) Rep I Rep II Rep III Rep IV Rep V Média 

  0 3 13 13,9 3 6,1 7,8 

T1D1 30 16,5 17 18 6 26,6 16,82 

  60 2 14,7 5,3 9,3 0 6,26 

 0 23,3 26,9 30 18 15,7 22,78 

T1D2 30 20,5 26,5 16,9 15,3 39 23,64 

  60 22,5 24 28,6 32,7 26 26,76 

 0 22 34 15,5 14,5 16 20,4 

T2D1 30 15,3 16 18 26 14 17,86 

  60 14,5 23,4 26,5 0 24 17,68 

 0 15,5 27,5 30 35 26 26,8 

T2D2 30 25 35,3 21,7 31,6 24,2 27,56 

  60 18,6 26,4 24 19,5 29 23,5 

Rizomas frescos 

Os rizomas submetidos ao tratamento controlo apresentaram médias de 7,8 para o tamanho 

T1D1, 22,8 para o tamanho T1D2, 20,4 para o tamanho T2D1 e 26,8 cm para o tamanho T2D2. 

A média de alturas deste tratamento foi de 19,5 cm. 

Estratificação em frio por 30 dias 

Os rizomas aos quais se aplicou o tratamento da estratificacao em frio durante 30 dias, tiveram 

médias de alturas de 16,8; 23,6; 17,8 e 27,6 cm, para os tamanhos T1D1, T1D2, T2D1 e T2D2, 

respectivamente. A média de alturas de todos os rizomas submetidos a este tratamento foi de 

21,5 cm. 

Estratificação em frio durante 60 dias 
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Este grupo de rizomas teve médias de alturas de 6,3 para rizomas de tamanho TID1, 26,8 para 

o tamanho T1D2, 17,7 para o tamanho T2D1 e 23,5 cm para o tamanho T2D2. A média de 

alturas para os rizomas que receberam este tratamento foi de 18,6 cm. 

A análise de variância mostrou que não há efeitos siginificativos da estratificação em frio sobre 

a altura dos colmos (p˃0,05). O tamanho por sua vez exerceu influência (p<0,05) sobre a altura 

dos rizomas. Não houve interação significativa entre a estratificação em frio e o tamanho dos 

rizomas.  

Tabela 6. Altura de colmos de Miscanthus. Avaliação oito semanas apôs a plantação (em 19 de 

Abril de 2013 para os conservados trinta dias e em 15 de Março de 2013, para os conservados 

60 dias e para o controlo). Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si por análise de variância e teste de Tukey (p<0,05). 

Tamanho Médias Erro padrão Comparação Diferença Signif. Resumo  

  abrev             

T1D1 1 10,29 1,94154 1 e 2 14,10* 0,000 10,29 a  

T1D2 2 24,39 1,71848 1 e 3  8,36* 0,009 24,39 bc  

T2D1 3 18,65 2,01563 1 e 4 15,66* 0,000 18,65 b  

T2D2 4 25,95 1,48038 2 e 3 5,74 0,117 25,95 c  

    2 e 4 1,56 0,925   

       3 e 4 7,3* 0,028   

Os tamanhos T2D2 e T1D2 revelaram-se superiores aos restantes, como mostra a análise das 

médias, constante da tabela 5, acima apresentada. O tamanho T1D1 é estatisticamente 

diferente do T2D1, porém é inferior aos T1D2 e T2D2. Os tamanhos T2D2 e T2D1, foram 

estatisticamente diferentes entre si. Estes resultados sugerem que o parâmetro com expressão 

mais significativa no crescimento em altura da parte aérea foi o diâmetro dos rizomas. 

De modo geral, os resultados mostram que o tamanho afecta significativamente a altura média 

dos colmos, mas de forma independente em relação ao factor conservação em frio. Isto sugere 

que independentemente de os rizomas serem submetidos à estratificação em frio ou não, o 

tamanho dos rizomas no momento do plantio exercerá influência sobre a altura dos colmos 

deles produzidos, sendo que os rizomas de menor tamanho darão origem a indivíduos de 
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menor altura e os de maior tamanho a indivíduos com maior crescimento em altura na fase 

inicial de desenvolvimento da parte aérea. 

A figura 3 mostra a influência da estratificação em frio sobre a altura dos colmos 
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Figura 3. Efeitos da interação entre a estratificação em frio e o tamanho dos rizomas na altura 

dos colmos de Miscanthus, oito semanas após o plantio. As barras verticais no topo das 

colunas indicam mais ou menos um erro padrão. 

A análise de variância indicou que a influência do frio sobre a altura dos colmos não foi 

significativa (p > 0.05). De facto, a figura 3 mostra que, para quase todos os tamanhos, não há 

diferenças entre as médias das alturas dos indivíduos, face à duração da conservação em frio a 

que foram submetidos.  

Para os rizomas de tamanho T1D1, não foi revelada diferença entre o controlo e a conservação 

por 60 dias. Em relação aos rizomas de tamanho T1D2, não houve diferenças entre o controlo 

e a conservação em frio por 30 dias. Nos rizomas de tamanho T2D1, não houve diferenças 

entre a conservação em frio durante 30 dias e a conservação em frio durante 60 dias.  

Relativamente aos rizomas de tamanho T2D2, também não houve diferenças entre a 

conservação em frio por 30 dias e o controlo. Esta situação mostra que, de modo geral, a 

conservação em frio não influiu na altura dos indivíduos, sendo as pequenas diferenças 
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observadas, inerentes unicamente às diferenças em tamanho dos rizomas no momento do 

plantio. 

Estes resultados indicam que a estratificação em frio é util apenas na quebra da dormência dos 

rizomas; não influencia o crescimento em altura dos indivíduos produzidos pelos rizomas. As 

diferenças no crescimento precoce em altura são devidas a outros factores, entre eles o 

tamanho. 
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5. DISCUSSÃO 

Os rizomas que menos tempo levaram entre o plantio e a emergência dos primeiros colmos 

foram os do controlo, seguidos dos que sofreram estratificação em frio por 30 dias e finalmente 

dos que estiveram em frio por 60 dias. Ou seja, um aumento na duração da conservação em 

frio faz aumentar o tempo necessário até à emergência dos primeiros colmos. Os resultados 

acima descritos estão em linha com os encontrados por Pyter et al (2010), que num ensaio 

sobre o estabelecimento de Miscanthus verificaram que rizomas submetidos a uma 

conservação em frio emergiram tardiamente em relação aos rizomas frescos. Nesse ensaio, os 

rizomas frescos levaram 5 dias até à emergência e os rizomas conservados por um período de 

4 meses, levaram em média 11 dias.  

Os rizomas frescos usados no âmbito da presente dissertação, foram colhidos e plantados no 

mesmo dia, tendo sido observado um intervalo entre a colheita e o plantio de menos de 4 

horas, o que pode ter contribuido para a manutenção da sua viabilidade, que se veio a verificar 

pela emergência dos primeiros colmos ao fim dos primeiros 5 dias. Este resultado está de 

acordo com o postulado por DTI (2006), que em um ensaio com Miscanthus observou que, 

para que os rizomas frescos mantenham a sua viabilidade, devem ser plantados durante um 

período não superior a 4 horas após a colheita. Caslin et al (2010), notou também em ensaios 

com Miscanthus que uma exposição dos rizomas às condições ambientais por mais de três 

horas poderia afectar a viabilidade e vigor dos mesmos, devido à sua dessecação.  

A duração da conservação em frio revelou-se determinante para o estabelecimento de 

Miscanthus, mais do que o tamanho dos rizomas, pois o que se observou foi que tanto no 

controlo, como nos rizomas que receberam o tratamento da estratificação em frio por 30 e por 

60 dias, emergiram em primeiro lugar os rizomas de diâmetro e comprimento maiores, ou seja, 

este padrão foi comum aos três grupos de rizomas, designadamente o controlo, a conservação 

em frio por 30 dias e a conservação em frio por 60 dias. As diferenças no tempo de emergência 

foram observadas entre os três grupos, mas dentro deles o padrão foi sempre o mesmo, ou 

seja, emergem primeiro os rizomas de tamanho maior. Depreende-se daqui que a duração da 

conservação em frio jogou o papel mais importante na emergência dos colmos. Este resultado 

está em linha com Pyter et al (2010), que em ensaios com Miscanthus, identificaram a duração 

da conservação em frio como o factor mais crítico no estabelecimento de Miscanthus, mais do 

que o tamanho dos rizomas. 
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Uma das causas para a rápida emergência dos rizomas conservados por 4 semanas, em 

relação aos restantes, pode ter sido, provavelmente, a mudança na composição química dos 

rizomas, especialmente em termos de conteúdo de carbohidratos. É que segundo Davies et al 

(2011), durante a conservação em frio dos rizomas, há um aumento no teor de carbohidratos, 

principalmente quando ficam em conservação por pouco tempo e a temperaturas mais baixas. 

Para além de elevar a viabilidade dos rizomas, o teor de carbohidratos também afecta o 

abrolhamento dos gomos. Davies et al (2011) verificaram haver uma correlação positiva entre o 

teor de carbohidratos e o número de colmos produzidos. 

A par do tamanho e da estratificação em frio dos rizomas, outros factores extremamente 

importantes que podem ter contribuido para o sucesso do estabelecimento dos rizomas 

prendem-se com a precipitação, a altitude e a temperatura do ar (Boersma e Heaton, 2012) e 

do substrato durante a condução do ensaio. É que Lewandoswky (1999) verificou que a 

altitudes acima de 500 m, e se a temperatura da camada superficial do solo for inferior a -

3,33oC, existe a possibilidade de a actividade fisiológica dos rizomas estagnar e, desse modo, 

retardar ou mesmo impedir a sua emergência. Ora, a altitude média da cidade de Lisboa, onde 

o ensaio foi conduzido, é de cerca de 100 m. Para além disso, durante a condução do ensaio, 

ocorrerram precipitações frequentes e a temperatura mínima do ar foi de 7,1 em Janeiro e 8,6 

em Fevereiro, tendo-se o mesmo padrão verificado em Março (IPMA, 2013). Estas condições 

podem ter favorecido o abrolhamento dos rizomas no presente ensaio. 

 O número de colmos produzidos foi superior nos rizomas de maior tamanho, do que nos 

rizomas de menor tamanho. Este padrão de produção de colmos, em que os rizomas de menor 

tamanho produziram menos colmos que os de maior tamanho, pode ter a ver com o baixo teor 

de reservas nutricionais nos rizomas de tamanho menor (Caslin et al 2010), mas também com 

o facto de estes possuirem um reduzido número de nódulos potenciais geradores de novos 

colmos (Jurekova e Drazic, 2011). Estes resultados não diferem dos obtidos por DEFRA (2007) 

que também observou em ensaios com Miscanthus, que a diminuição do tamanho do 

fragmento de rizoma reduz as possibilidades de os rebentos atingirem a superfície, pois as 

suas reservas nutricionais esgotam-se mais rapidamente quando comparadas com rizomas de 

dimensões maiores. McWorther (1972), num ensaio com o sorgo, encontrou resultados 

similares ao deste estudo, tendo verfiicado que as possibilidades de abrolhamento de 

fragmentos de rizomas mais compridos eram maiores quando comparadas com as dos rizomas 

mais curtos, pois os rizomas de maior tamanho dispunham de maior teor de reservas para 

suprir as necessidades energéticas da emergência. Independentemente do tamanho dos 



 26 

rizomas, de modo geral o número médio de colmos produzidos foi baixo em relação ao obtido 

por Pyter et al (2010), o que sugere que outros factores podem ter influido na produção média 

de colmos nos rizomas, designadamente, a deterioração do estado fitossanitário dos rizomas 

submetidos a um longo período de conservação em frio, o eventual excesso de humidade no 

substrato durante a conservação em frio, a idade das plantas das quais os rizomas foram 

colhidos e a quantidade de precipitação registada no decurso do ensaio, que decorreu em 

espaço aberto e em período diferente para um dos tratamentos de estratificação. 

Conforme descrito acima, os resultados mostraram haver influência do tamanho no número de 

colmos produzidos. Esta situação está em linha com o descrito por Pude (2003), segundo o 

qual o tamanho dos rizomas no momento do plantio é fundamental para o sucesso do seu 

estabelecimento. O que acontece é que os rizomas são compostos por nódulos, nos quais a 

actividade meritsematica produz raizes e gemas terminais que permitem a exploração dos 

recursos do solo (nutrientes, água) e dão origem a novos lançamentos. Essa exploração dos 

recursos do solo será mais ou menos efectiva dependendo do tamanho do rizoma (Atkinson, 

2009). 

Os rizomas conservados por 30 dias tiveram um maior número médio de colmos produzidos 

em relação aos rizomas frescos e aos que sofreram uma conservação prolongada, de 60 dias. 

Este resultado é diferente do encontrado por Davies et al (2011), que verficaram que os 

rizomas plantados sem conservação em frio (controlo) produziram mais colmos do que os 

rizomas sujeitos à conservação em frio por duas e por quatro semanas. Esta diferença deve-se 

provavelmente ao facto de os rizomas empregues no ensaio da presente dissertação terem 

sido colhidos em estado de dormência, o que é evidenciado pelo efeito que a estratificação em 

frio por 30 dias produziu, ou seja, uma melhor produção média relativamente ao controlo e aos 

rizomas que sofreram estratificação por 60 dias.  

DTI (2006), tendo conservado os rizomas a uma temperatura entre os 3 e os 5 °C, e portanto 

equiparável à temperatura à qual os rizomas do presente experimento foram conservados 

(4°C), encontrou resultados diferentes, mas para um período de conservação também 

diferente, o que sugere que o padrão de emergência de colmos depende também da duração 

da conservação em frio. No estudo de DTI (2006), o controlo e os rizomas conservados por 

duas semanas tiveram o mesmo desempenho em termos de emergência de colmos, mas o 

aumento da duração da conservação em frio fez diminuir a emergência e consequente 

produção de colmos. Depreende-se daqui que uma conservação prolongada reduz a 
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viabilidade dos rizomas, como relatou Atkinson (2009), que verificou que a duração da 

conservação em frio poderia afectar o desempenho dos rizomas durante o seu 

estabelecimento. A temperatura a que os rizomas foram conservados também pode ter tido um 

impacto na sua emergência (DEFRA, 2001). 

A estratificação em frio não teve influência sobre o crescimento em altura dos indivíduos, o que 

é diferente do sugerido por Davies et al (2011), que notaram que uma conservação de até 4 

semanas fez aumentar o crescimento em altura dos indivíduos, ou seja, o controlo teve uma 

altura média inferior à dos rizomas submetidos à estratificação por duas, três ou quatro 

semanas, mas um tempo de conservação superior a 4 semanas, reduz a capacidade dos 

colmos de crescerem em altura. Uma possível explicação para este resultado é que no ensaio 

de Davies et al (2011), foram empregues medidas de maneio adicionais, como a aplicação de 

cobertura morta (mulching), a irrigação suplementar à natural (proveniente da precipitação) e 

controlo de ervas daninhas. Outra razão para este facto tem a ver com o facto de, para além 

dos factores já mencionados, o crescimento em altura ser mais directamente afectado pela 

temperatura do ar, no local de crescimento, do que com a conservação em frio, que 

basicamente está mais ligada à quebra de dormência do que à indução do crescimento em 

altura (Clifton-Brown e Jones, 1997). 

Para além do tamanho dos rizomas, o crescimento em altura, bem como o número de colmos 

produzidos pelos rizomas, sao também afectados pelo teor de humidade do substrato durante o 

estabelecimento dos rizomas, sendo que abaixo dos 40% de humidade, esse crescimento é 

nulo e não se verifica o abrolhamento dos rizomas (DTI, 2006). Os resultados obtidos neste 

ensaio corroboram esta constatação, pois, por um lado, o substrato empregue no presente 

ensaio tem uma capacidade de retenção de humidade de cerca de 70% e, por outro lado, dado 

o facto de o ensaio ter sido conduzido na época chuvosa, com episódios de precipitações 

frequentes, o substrato esteve sempre húmido, o que pode ter contribuido para o sucesso do 

estabelecimento dos rizomas, não obstante ter havido diferenças no seu abrolhamento, 

inerentes a outros factores, designadamente, ao tamanho dos rizomas e à duração da 

conservação em frio. 
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6. CONCLUSÕES 

O estabelecimento dos rizomas é afectado pela duração da conservação em frio e pelo seu 

tamanho à altura do plantio. 

Os rizomas frescos emergem mais rapidamente do que os rizomas submetidos à estratificação, 

mas produzem menos colmos e de menor vigor (isto é, menor altura total no fim de 8 

semanas). 

A prática ideal para a manutenção da viabilidade dos rizomas é a estratificação em frio por 30 

dias, a uma temperatura de 4°C. A conservação por 60 dias retarda a emergência dos rizomas 

e reduz a sua viabilidade. 

O tamanho dos rizomas exerce influência  sobre a sua capacidade de emergência, sendo que 

os rizomas maiores produzem mais colmos e de vigor mais elevado. 

Para garantir a manutenção da viabilidade dos rizomas, estes idealmente devem apresentar 

diâmetro não inferior a 1 cm e comprimento não inferior a 10 cm. 
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