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RESUMO 

O guaco (Mikania glomerata) é uma planta medicinal muito utilizada na fabricação de 

xaropes e chás para o tratamento de problemas respiratórios. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a produção de biomassa de guaco cultivado em dois ambientes (fragmento de mata e 

bananal) durante três anos. As áreas de plantio foram uma área de fragmento de mata de 

reconstituição natural e um bananal experimental. As colheitas e avaliações foram realizadas 

após 12, 24 e 36 meses do plantio, em fevereiro dos anos de 2020, 2021 e 2022. Foram 

avaliadas as massas frescas e secas de folhas e caules por planta e por hectare e as 

porcentagens de massa seca. Os resultados mostraram que o guaco cultivado na entre linha 

das bananeiras apresentaram maiores massas frescas e secas por planta e por hectare em 

comparação ao cultivado na mata. A maior produção de massas frescas e secas, de caules e 

folhas, por planta e por hectare ocorreu no segundo ano de cultivo, vindo a reduzir no terceiro 

ano. Concluiu-se que guaco cultivado em bananal apresentou maior produção de biomassa em 

relação ao cultivado em fragmento de mata, com maior produção no segundo ano de cultivo. 

Palavras-chave: Mikania glomerata; Planta medicinal; Plantio consorciado. 

 

INTRODUÇÃO 

O guaco (Mikania glomerata) é uma planta medicinal muito utilizada na fabricação de 

xaropes e chás para o tratamento de problemas respiratórios. O desenvolvimento e melhoria 

nas práticas de cultivo pode proporcionar uma alternativa de renda para o produtor rural, 

garantindo o fornecimento de matéria prima com a qualidade necessária aos processos de 

fabricação de fármacos (LONE et al., 2019). 

Embora alguns autores abordem o sistema de cultivo do guaco como algo consolidado, 

na prática tem-se observado dificuldades no estabelecimento das mudas no campo, 

desenvolvimento vegetativo das plantas a pleno sol e rebrote após a poda de colheita. Desse 

modo, esforços são necessários para o desenvolvimento e adequação de práticas que visem a 

melhora do sistema produtivo da espécie. 



 

 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de biomassa de guaco cultivado em dois 

ambientes (fragmento de mata e bananal) durante três anos.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Estação Experimental de Itajaí (EEI) da Epagri (Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), situada a 26o 57’ de latitude 

sul, 48o 45’ de longitude oeste e altitude de 5 metros. De acordo com Köeppen (1948) o clima 

do local é subtropical, com chuvas bem distribuídas e verões quentes e úmidos, do tipo Cfa. O 

solo do local é do tipo Cambisolo Háplico Distrófico Típico. 

As mudas de guaco utilizadas nos experimentos foram produzidas através do 

enraizamento de estacas provindas de plantas matrizes existentes no Banco Ativo de 

Germoplasma da Epagri. Foram coletadas estacas contendo dois nós, deixando- se um par de 

folhas por estaca plantadas em sacos plásticos contendo terra de subsolo, casca de arroz 

carbonizada e cama de aves (3:2:1 v:v:v) como substrato. As mudas foram mantidas em casa 

de vegetação com sombreamento de 50% e irrigação manual por quatro meses. 

As áreas de plantio foram uma área de fragmento de mata de reconstituição natural de 

1.365m2 e um bananal experimental de oito anos composto por bananeiras BRS FHIA 

Maravilha espaçadas de 3m por 3m. Cada área foi composta por três fileiras de 10 plantas, 

compondo a parcela útil mais duas linhas de 10 plantas e uma planta em cada extremidade de 

cada linha compondo as bordaduras. O espaçamento de plantio foi de 2m entre plantas e 2m 

na entre linha no ambiente de mata e 3m na entre linha no bananal. A estrutura de condução 

foi composta por palanque de concreto espaçados de 4m com dois fios de arame, sendo o 

primeiro a 50 cm do solo e o segundo a 1,5m do solo. 

Em cada ambiente avaliou-se os níveis de sombreamento com o auxílio de um 

luxímetro. Foram medidos 18 pontos aleatórios durante três dias, em diferentes horários, em 

cada ambiente e a pleno sol para calcular a porcentagem de sombreamento que foi de 92,9 % 

na mata e de 55,9 % no bananal. 



 

 

 

Antes do plantio, foram coletadas amostras de solo das áreas e realizadas as análises 

para a determinação da calagem e adubação da cultura, seguindo as recomendações do 

manual de calagem e adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

(COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC, 2016). 

As colheitas e avaliações foram realizadas após 12, 24 e 36 meses do plantio, em 

fevereiro dos anos de 2020, 2021 e 2022. Foram avaliadas as massas frescas e secas de folhas 

e caules por planta e por hectare e as porcentagens de massa seca. Para obtenção das 

porcentagens de massa seca, amostras das plantas foram secas em estufa de secagem com 

circulação forçada na temperatura de 60º C por 72 horas.  

O delineamento experimental foi em faixas (talhão), em esquema fatorial de 2 x 3 

(ambientes de cultivo x ano). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que o guaco cultivado na entre linha das bananeiras 

apresentaram maiores massas frescas e secas por planta e por hectare em comparação ao 

cultivado na mata (Tabela 1). Por se tratar de uma área de cultivo, onde são realizados com 

frequência os tratos culturais, como adubações, o solo pode apresentar condições mais 

favoráveis em relação à estrutura e nutrientes, favorecendo o desenvolvimento do guaco. 

Outro fator que pode ter favorecido o melhor desenvolvimento é a maior luminosidade do 

bananal em relação ao fragmento de mata.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1. Massas frescas e secas de folhas e caules, por planta e por hectare, e porcentagens 

de massa seca de guaco (Mikania glomerata). Itajaí –SC, 2022. 

  Peso fresco folhas por planta (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 0,426 Bb 0,783 Ba 0,272 Bb 

banana 2,506 Ab 5,207 Aa 1,690 Ab 

CV(%)     28,59       

 

Peso fresco caule por planta (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 0,342 Bb 0,690 Ba 0,292 Bb 

bananal 2,280 Ab 5,260 Aa 2,507 Ab 

CV(%)     20,00       

Peso seco folhas por planta (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 0,054 Bb 0,115 Ba 0,040 Bb 

bananal 0,319 Ab 0,723 Aa 0,235 Ab 

CV(%)     26,16       

Peso seco caule por planta (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 0,056 Bb 0,137 Ba 0,052 Bb 

bananal 0,343 Ab 0,972 Aa 0,420 Ab 

CV(%)     16,03       

 

Peso fresco folhas por hectare (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 1064,01 Bb 1958,3 Ba 679,6 Bb 

bananal 4177,26 Ab 8677,3 Aa 2818,2 Ab 

CV(%)     27,57       

 

Peso seco folhas por hectare (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 135,06 Bb 287,61 Ba 100,08 Bb 

bananal 532,26 Ab 1204,63 Aa 391,80 Ab 

CV(%)     25,37       

 

Peso fresco caule por hectare (Kg) 

  2020   2021   2022   

mata 853,79 Bb 1723,49 Ba 729,17 Bb 

bananal 3799,98 Ab 8766,31 Aa 4176,37 Aa 

CV(%)     19,77       

 

Peso seco caule por hectare (Kg) 

  2020   2021   2022   



 

 

 

mata 139,52 Bb 343,39 Ba 129,01 Bb 

bananal 571,87 Ab 1619,88 Aa 700,37 Aa 

CV(%)     16,17       

 

Massa seca folhas (%) 

  2020   2021   2022   

mata 12,70 Ab 14,72 Aa 14,74 Aa 

bananal 12,75 Ab 13,93 Aab 14,08 Aa 

CV(%)     3,03       

 

Massa seca caule (%) 

  2020   2021   2022   

mata 16,34 Ab 19,95 Aa 17,76 Aab 

bananal 15,09 Ab 18,56 Aa 16,78 Aab 

CV(%)     4,33       
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na vertical e minúscula na horizontal, não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

Apesar do guaco poder ser cultivado em florestas, quando estas apresentam-se muito 

densas ocorre o estiolamento dos ramos com grandes intervalos entre os nós. Nestes 

ambientes também há alta incidência de insetos herbívoros e formação de fungos nas folhas, 

depreciando o produto comercialmente (CORRÊA JÚNIOR et al., 2011). 

Lone et al. (2019) também obtiveram maior biomassa de guaco cultivado na entre 

linha de bananeiras em comparação ao cultivado a pleno sol, sem alteração do princípio ativo 

(cumarina), mostrando que a condição de cultivo consorciado com bananeiras é adequada 

para a cultura e ainda podendo gerar uma renda extra em pomares de bananas já implantados. 

Em seu trabalho, Tormes (2019) obteve maior acúmulo de biomassa em guaco com 

sombreamento de 50%, obtido com a utilização de sombrite. Esse valor é próximo da média 

de sombreamento obtido no bananal (55,9%). 

A maior produção de massas frescas e secas, de caules e folhas, por planta e por 

hectare ocorreu no segundo ano de cultivo, vindo a reduzir no terceiro ano (Tabela 1).  

Em relação à porcentagem de massa seca de caules e folhas, o primeiro ano apresentou 

valores inferiores aos demais anos em ambos os ambientes (Tabela 1). Provavelmente, pelas 

plantas ainda estarem mais jovens, vindo a acumular mais massa no decorrer do tempo. 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 

O guaco cultivado em bananal apresentou maior produção de biomassa em relação ao 

cultivado em fragmento de mata, com maior produção no segundo ano de cultivo. 
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