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Introdução

A canela Cinnamomum zeylanicum Blume é uma 
representante da família Lauraceae, onde suas folhas 
são utilizadas para extração de óleos essenciais, sendo 
a parte mais valorizada a casca dos ramos. No 
comércio encontra-se a canela em pó, rasurada e em 
cascas enroladas em si mesmas [1].

A propagação vegetativa é utilizada para produzir 
plantas com as mesmas características da planta matriz, 
para multiplicar espécies com dificuldades de 
propagação (sementes com baixo poder germinativo, 
etc.), além de reduzir o porte e período de juvenilidade 
em matrizes de espécies arbóreas destinadas a 
produção de sementes.

Neste tipo de propagação a indução da formação de 
raízes adventícias está associada com a formação de 
complexos entre co-fatores e auxinas [2]. O processo 
de diferenciação de raízes está associado com a 
quantidade de moléculas de auxinas presentes na zona 
de regeneração, sendo verificado um aumento no 
conteúdo de auxinas endógenas na zona de 
enraizamento no referido processo [3].

A tiririca (Cyperus rotundus L.) apresenta um nível 
elevado de ácido indol-butírico (AIB), segundo 
Lorenzi [4] um fitorregulador específico para formação 
das raízes das plantas. Desta forma é interessante a 
utilização desta auxina exógena para o incremento do 
nível endógeno a fim de promover o enraizamento. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
potencial do extrato das folhas de C. rotundus em 
promover o enraizamento de estacas de canela, nas 
condições avaliadas.

Material e métodos

A) Preparo das estacas

As estacas caulinares de canela foram obtidas a 
partir de uma planta matriz vigorosa com boa 
conformação de copa e excelente sanidade. Estas foram 
confeccionadas contendo aproximadamente quatro a 
cinco gemas, com comprimento de 16 cm e diâmetro 
de 3 mm (Figura 1). As estacas não receberam nenhum 
tratamento de desinfestação, antes de serem 
estaqueadas.

Nestas estacas as folhas foram cortadas, deixando 
apenas um terço destas, com a finalidade de minimizar as 
perdas por transpiração. A coleta foi realizada em junho de 
2009 no município de Vitória de Santo Antão (8°20’57” S
e 34°56’49” W), região da Zona da Mata de Pernambuco.

B) Utilização do extrato de tiririca

As folhas de tiririca foram coletadas na Horta do 
Departamento de Agronomia – DEPA – UFRPE, sendo 
preparado o extrato no mesmo dia da coleta. Os extratos 
aquosos das folhas da tiririca (EAFT) foram feitos em 
quatro concentrações: 1, 2, 5 e 10%, cujos tratamentos 
foram: T1 = testemunha tratada apenas com água; T2 = 
EAFT na concentração de 1%, sendo utilizado 25 g de 
folhas para 2,5 L de água; T3 = EAFT a 2% (50 g de 
folhas/2,5 L de água);  T4 = EAFT a 5% (125 g de 
folhas/2,5 L de água); T5: EAFT a 10% (250 g de folhas/
2,5 L de água). 

As estacas tiveram o terço basal imerso nas diferentes 
concentrações do EAFT, por aproximadamente 20 minutos. 
Em seguida, foram plantadas em copos descartáveis de 500 
mL contendo uma mistura de pó de coco + areia lavada +
substrato comercial Basaplant na proporção 1:1:2, e foram
mantidas em casa de vegetação, procedendo-se a irrigação 
diariamente.

A percentagem de sobrevivência das estacas foi 
avaliada aos 35 e 60 dias, constatando ou não, o 
enraizamento das mesmas. O experimento foi conduzido 
durante o período de junho a agosto de 2009. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado,
constituído de cinco tratamentos, com quatro repetições, 
sendo a unidade amostral constituída por oito estacas de 
canela. 

Os dados foram submetidos à análise de variância para 
comparação das médias pelo teste de Tukey (P≤ 0,05), 
utilizando o programa SAEG® 9.0. (Universidade Federal 
de Viçosa) e considerados significativos os resultados com 
probabilidade menor que 5%.

Resultados e discussão

As estacas foram avaliadas aos 35 dias após aplicação 
de diferentes concentrações de extrato de tiririca, cuja 
análise de variância mostrou diferença significativa entre 
os tratamentos. Foi possível observar no T4 e T5, com o 
extrato de folhas de tiririca a 5% e a 10%, cerca de 77,5% 



de estacas vivas (Tabela 1), no entanto, quando as 
estacas foram avaliadas aos 60 dias, todos os 
tratamentos analisados não apresentaram diferença 
significativa. Nas estacas que sobreviveram, foi 
observado que não houve a formação de raízes 
adventícias, mesmo mantendo as folhas verdes. 

Apesar do extrato de folhas de tiririca possuir ação 
fitormônica, não foi suficiente para promover o 
enraizamento e a brotação das estacas, nas condições 
em foram conduzidas o experimento. De acordo com 
Hartmann et al. [2] a aplicação de uma auxina 
exógena pode induzir o processo da formação do 
primórdio radicular, uma vez que o nível endógeno de 
auxina não é suficiente para induzir esta resposta, 
sendo, portanto um dos fatores limitantes. Já em outras 
espécies mesmo com a aplicação de auxina exógena 
ainda não é possível induzir a formação de raízes 
adventícias, uma vez que falta a presença de um ou 
mais co-fatores. 

Em contrapartida, Silva [5] em um experimento 
utilizando extrato de bulbos de tiririca, no 
enraizamento de estacas de pinhão-manso (Jatropha 
curcas L.), pôde verificar que este extrato apresentou-
se como um bom promotor no enraizamento das 
estacas, favorecendo também um bom 
desenvolvimento do comprimento das raízes.

Em um trabalho semelhante, Alves Neto [6] avaliou 
o efeito de diferentes concentrações de extratos 
aquosos de tiririca sobre o enraizamento de cana-de-
açúcar (Saccharum spp). Após 35 dias verificou-se que 
apesar de uma alta taxa de enraizamento não houve
diferença significativa entre os tratamentos. No 
entanto, para as variáveis número de raízes por estaca e 
tamanho das raízes, todos os tratamentos diferiram 
entre si, apresentando uma relação dose-dependente, ou 
seja, quanto maior a concentração do extrato de tiririca 
maiores as quantidades e medidas para estas variáveis.

A adição de auxinas e determinados fertilizantes em 
concentração desejável podem favorecer o desempenho 
hormonal das estacas para a emissão e obtenção de 
maiores números de raízes e brotos primários, 
induzindo a formação secundária do sistema radicular e 
aéreo nas fases seguintes [7]. Além das folhas de 
tiririca, alguns experimentos têm utilizado o tubérculo 
da tiririca, por possuir ação fitormônica, promovendo a 
maior média individual de brotos, e maior média geral 
de raízes e brotos. Mahmoud et al. [7] avaliou a
quantidade de raízes, brotos, brotos aéreos, testando o 
efeito da auxina natural extraída do tubérculo da 
tiririca, da auxina sintética (ácido indol-butírico) e do
fertilizante a base de nitrogênio e zinco, na primeira 
fase de brotação das estacas de mandioca. Foi possível 
concluir que o extrato do tubérculo de tiririca promove 
um melhor desenvolvimento das estacas. 

No caso da canela, considerada uma planta que 
apresenta limitações para a produção de mudas a partir 
de sementes, ainda existe uma grande carência de 
metodologias específicas para a multiplicação 
vegetativa. Dessa forma, estudos devem ser realizados 
com o incremento no uso de moléculas, como o ácido 
indol-butírico ou de outros princípios ativos são
necessários para ajustar metodologias práticas e 

viáveis para a multiplicação e o cultivo da caneleira em 
escala comercial.
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Tabela 1. Sobrevivência de estacas de canela submetidas à indução de enraizamento por diferentes concentrações de extrato de 
folhas de tiririca

Tratamentos
SOBREVIVÊNCIA 
DAS MUDAS (%)

Testemunha 45,01 b2

EAFT 1% 50,0 b
EAFT 2% 52,5 b
EAFT 5% 77,5 a

EAFT 10% 77,5 a
CV. % 4,978

1 Média de 4 repetições. Dados transformados em log de x.
2 Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey  (P=0,05).

Figura 1. Detalhe das estacas de canela (Cinnamomum zeylanicum Blume)
padronizadas tratadas com o extrato de folhas de tiririca


