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Introdução

Tithonia diversifolia (Hemsley) Gray é uma planta 
herbácea da família Asteraceae, originária da América 
Central, conhecida como girassol-mexicano, raio-de-
sol ou mini-girassol. É bastante utilizado como cercas 
vivas no paisagismo e suas flores possuem beleza e 
exuberância peculiar (Fig. 1A). Apresenta metabólitos 
com diversas propriedades farmacológicas, tais como
atividade antimalárica, antinflamatória, antidiarréica, 
antiamébica, antimicrobiana e atividade espasmolítica
[1,2]. Alguns compostos bioativos têm sido isolados a 
partir das folhas e raízes, dentre estes se incluem as 
lactonas sesquiterpênicas, saponinas e alcalóides [3].

A biomassa verde desta planta apresenta-se como 
uma efetiva fonte de fósforo e nitrogênio, para as 
culturas do arroz e milho [4]. 

Essa espécie se propaga por estacas ou sementes, no 
entanto, a dormência apresentada pelas sementes 
dificulta a germinação [5]. Dessa forma, o método de 
propagação mais utilizado tem sido a vegetativa, 
através de estacas. 

As estacas confeccionadas a partir de caules são 
mais vantajosas pela fácil obtenção e disponibilidade 
de material [6], além disso, o tipo de estaca é um dos 
principais fatores que influenciam na capacidade de 
formação de raízes [1,7].

A estaquia possibilita uma uniformidade das plantas, 
um grande número de mudas produzidas a partir de 
apenas uma planta matriz, além da antecipação do
período de florescimento, já que se tem a redução do 
período juvenil [8].

De acordo com Hartmann et al. [9] as estacas 
caulinares podem ser classificadas em três grupos 
segundo a natureza do lenho (grau de lignificação): 
estacas lenhosas, com tecidos endurecidos; herbáceas, 
que possuem tecidos tenros e semi-lenhosas com 
estágio intermediário entre os dois extremos. Para o 
girassol-mexicano Rodríguez et al. [8] indicam a 
utilização de estacas de 20 a 30 cm de comprimento, 
retiradas do terço médio das hastes verdes.

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 
correlacionar o tipo de estaca com a qualidade das 
mudas obtidas e o potencial das mesmas em originar 
clones vigorosos.

Material e métodos

A) Obtenção das estacas e classificação

As estacas foram obtidas de uma planta matriz
vigorosa, cuja 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.

Estas estacas foram padronizadas e classificadas quanto 
ao grau de lignificação, onde T1: são as estacas herbáceas, 
T2: estacas semi-lenhosas, e T3: estacas lenhosas. Todas as 
estacas possuíam aproximadamente 18 cm de comprimento 
e 6 mm de diâmetro, nas quais foram deixadas apenas um 
terço das folhas, com o intuito de minimizar as perdas de 
água. 

B) Preparo do substrato

O período de realização do trabalho estendeu-se de 
junho a agosto de 2009. Os diferentes tipos de estacas 
foram plantadas em copos descartáveis de 500 mL, cujo 
substrato consistiu de uma mistura de Pó de coco + 
Substrato comercial Basaplant® + Areia lavada + Húmus 
de minhoca, na proporção (1:2:1:1). As plantas foram 
mantidas em casa de vegetação, procedendo-se a irrigação 
diariamente.

Após 60 dias as estacas foram avaliadas quanto a 
percentagem de estacas enraizadas, comprimento da maior 
raiz, número de folhas e de brotações.

O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, constituído de três tratamentos, com quatro 
repetições, sendo a unidade amostral constituída por quinze
estacas de girassol-mexicano. 

Os dados foram submetidos à análise de variância para 
comparação das médias pelo teste de Tukey (P≤ 0,01), 
utilizando o programa SAEG® 9.0 (Sistema para Análises 
Estatísticas e Genéticas – Universidade Federal de Viçosa)
e transformados em log (x +1).

Resultados e discussão

Em todos os tratamentos foram observados 100% das 
estacas com raízes, 60 dias após a implantação (Tabela 1).



Quanto ao comprimento da maior raiz, foi possível 
observar que a medida que aumentava o teor de 
lignificação, diminuía o comprimento da maior raiz, 
proporcionando um menor desenvolvimento. Dessa 
forma, as estacas herbáceas proporcionaram um melhor 
desenvolvimento, com médias de 34,43 cm, as estacas 
semi-lenhosas apresentaram médias de 21,50 cm e as 
estacas lenhosas, 19,05 cm de comprimento da maior 
raiz (Fig. 1B). 

Quanto ao número de folhas, as estacas provenientes 
de caules herbáceos, proporcionaram uma maior 
quantidade de folhas, uma média de 15 folhas, as 
estacas semi-lenhosas e as lenhosas, 12 e 10 folhas, 
respectivamente (Tabela 1). 

Salazar [10] testou estacas de girassol-mexicano 
com 30 cm de comprimento, procedentes de diferentes 
partes do caule com 153 dias de idade. Foi avaliado o 
número de raízes e percentagem de enraizamento, 15 
dias após o plantio das estacas. Como resultado, 
obteve-se 93,6% de enraizamento em estacas tomadas 
da parte mais lenhosa, 58,19% de estacas retiradas do 
terço médio e 6,25% de estacas provenientes do terço 
superior. O número de raízes por estaca foi de 4,25, 3,5 
e 0,65, respectivamente. 

Katto & Salazar [11] avaliaram a produção de 
biomassa de T. diversifolia, cultivada a partir de 
estacas retiradas do primeiro (parte mais lenhosa) e 
segundo terço dos ramos, onde foi verificado que não 
houve efeito significativo nem para a densidade de 
plantio, nem para a altura de corte, para a maioria das 
características avaliadas.

Na presente pesquisa as plantas foram irrigadas 
diariamente com a finalidade de manter o solo úmido. 
Após a implantação não foi acrescido qualquer tipo de 
cobertura morta, bem como não se aplicou nenhum 
tipo de fertilizante e também não ocorreram problemas 
fitossanitários que afetassem as plantas.

Dessa forma, nas condições ambientais testadas, foi
possível concluir que as estacas de origem herbácea
proporcionam um melhor desenvolvimento da planta, 
sendo assim, mais indicadas como promissoras para 
estaquia de T. diversifolia.
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Tabela 1. Diferentes tipos de estacas de Tithonia diversifolia (Hemsley) Gray avaliadas quanto ao comprimento da 
maior raiz, número de folhas e de brotações

TRATAMENTO ESTACAS 
ENRAIZADAS (%)

COMPRIMENTO DA 
MAIOR RAIZ (cm)

NÚMERO DE FOLHAS

Estacas Herbáceas 100 34,431 a2 15,00 a
Estacas Semi-lenhosas 100 21,50 b 12,00 ab

Estacas Lenhosas 100 19,05 c 10,00 b

CV. (%) - 1,082 10,113
1 Média de 4 repetições. Dados transformados em log (x+1).
2 Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P=0,01).

Figura 1. Girassol mexicano, Tithonia diversifolia (Hemsley) Gray. A) Vista parcial das plantas e 
suas flores; B) Estacas caulinares do girassol-mexicano após o enraizamento das estacas
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