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RESUMO

Extratos aquosos das folhas de
Pelargonium graveolens e Cyperus rotundus
foram preparados em diferentes concentrações:
75%; 50% e 25% a partir do extrato preparado
com 100g de material fresco e 300ml de água
triturado e filtrado, comparados com a
testemunha (água destilada), visando analisar
os efeitos alelopáticos sobre a germinação,
índice de velocidade de germinação e 1°
contagem do teste de germinação de alface. O
delineamento foi inteiramente casualizado com
quatro tratamentos (concentrações) e cinco
repetições. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise de variância e as médias,
discriminadas pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. Detectados efeitos significativos
dos tratamentos realizou-se regressão
polinomial. As menores concentrações
utilizadas de Pelargonium graveolens e Cyperus
rotundus  refletiram efeitos alelopáticos positivos
na germinação de sementes de alface.

PALAVRAS - CHAVES: Lactuca sativa;
Pelargônio; Tiririca.

ABSTRACT

Allelopathy of plant extract of
Pelargonium graveolens and Cyperus
rotundus on the germination of lettuce

Aqueous extracts from the leaves of
Pelargonium graveolens and Cyperus rotundus
were prepared in different concentrations: 75%,
50% and 25% from the extract prepared with
100g of fresh material and 300ml of water,
ground and filtered, and compared with the
control (distilled water), allelopathic aimed at
examining the effects on the germination, rate
of speed of germination and 1 count of the
germination test of Lactuca sativa. The design
was completely randomized to four treatments
(concentrations) and five replications. The
results were submitted to analysis of variance
and averages broken down by the Tukey test
at 5% probability. Detected significant effects
of the treatments was held polynomial
regression. 

KEYWORDS: Lactuca sativa; pelargonium;
Tiririca. 

INTRODUÇÃO

Segundo a teoria evolucionista de Darwin, as plantas em sua evolução desenvolveram
mecanismos diferentes de defesa contra outras plantas, podendo estar presentes em diferentes
ecossistemas, assim, permitindo sua sobrevivência diante das mais diversas injúrias. Os
mecanismos de defesa da planta compreendem os físicos, morfológicos e as defesas químicas
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(Maraschin-Silva, 2004). A alelopatia envolve interações complexas entre plantas (Hamdi et
al., 2001), é definida como um efeito benéfico ou prejudicial, direto ou indireto, causado por
uma planta sobre outro ser vivo, através da produção de compostos químicos que são liberados
no ambiente (Rice,1984).

 O Pelargonium graveolens conhecida como pelargônio, malva cheirosa, gerânio, dentre
outras é uma planta rica em óleo essencial, sendo utilizada na indústria de medicamentos e
cosméticos, e possui dentre seus constituintes citronelal, geraniol acetato, geranioal, citronelil
formato e linalol, de acordo com Ganapaty & Beknal (2004).

A tiririca (Cyperus rotundus L.) é considerada uma das principais plantas invasoras,
interferindo em mais de 50 culturas em mais de 90 países (Holm et al., 1997). A espécie Cyperus
rotundus (tiririca) é perene e de difícil controle. Os órgãos subterrâneos dessa ciperácea
produzem inibidores capazes de interferir na germinação e no crescimento de plântulas e de
plantas de várias espécies, fenômeno chamado de alelopatia.

Em algumas pesquisas tem-se observado a interferência desses extratos na germinação
de sementes de algumas espécies. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar
alelopatia de extrato vegetal de pelargonium graveolens e cyperus rotundus sobre a germinação
de sementes de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório de Plantas Medicinais do Departamento de
Produção Vegetal – Setor Horticultura, FCA/UNESP, Fazenda Lageado, Botucatu/SP. Para a
obtenção dos extratos de pelargonium graveolens e cyperus rotundus, os materiais vegetais
frescos foram primeiramente pesados, picados, triturados e filtrados. Todos os extratos foram
feitos obedecendo à proporção de 100g de material vegetal para 300mL de água destilada. A
partir deste, foram feitas diluições com água destilada para 75, 50 e 25%. O efeito destas três
concentrações foi comparado com o da água destilada, considerada como controle (0%) e
foram feitas cinco repetições para cada tratamento (concentrações). Utilizou-se de gerbox,
papel filtro, 50 sementes de alface cultivar Verônica em cada tratamento e câmara de
germinação tipo BOD para se fazer o teste de germinação. As observações foram feitas
diariamente, durante oito dias.

Para avaliação da atividade alelopática verificou-se o percentual de sementes
germinadas, o índice de velocidade de germinação e a 1° contagem do teste padrão de
germinação de alface. O teste padrão de germinação para as sementes foi realizado de acordo
com as Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 1992). A primeira contagem das plântulas
normais foi realizada aos quatro dias e a segunda, aos oito dias. O experimento seguiu
delineamento inteiramente casualizado. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de
variância e as médias, discriminadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Como foram
detectados efeitos significativos dos tratamentos, realizou-se regressão polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O Gráfico 1A mostra que o extrato de P. graveolens (pelargônio), obteve maior valor na
concentração de 25% com 97,6% de germinação de sementes de alface. Carvalho e Carnelossi
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(2005), ao testarem extrato de mastruz (Chenopodium ambrosioides L.) na germinação de
tomateiro, obtiveram melhores percentuais de germinação nas concentrações de 0 e 25%,
alcançando 90% de germinação. As sementes que receberam a concentração de 50% tiveram
80% de germinação. As sementes cuja germinabilidade foi mais afetada, entretanto, foram as
dos tratamentos 75 e 100%,que obtiveram respectivamente, 60 e 50% de germinação.

No Gráfico 2A foi verificado que os extrato de Cyperus rotundus (tiririca), nas proporções
de 25 e 50% elevaram o percentual de germinação de sementes de alface com 97,2%. Esse
resultado difere do encontrado por Bolzan (2003), que a chegou conclusão que o extrato aquoso
de bulbos de tiririca induziu a germinação de sementes normais em baixas e altas
concentrações e inibição em concentrações intermediárias. Nessas condições maiores
concentrações poderiam estar estimulando a germinação dessas sementes.

Os Gráficos 1B e 2B mostram que o índice de velocidade de  germinação diminuio
conforme o aumento das concentrações dos extratos, apresentando maiores valores na
concentração de 0% com 261,8% para P. graveolens (pelargônio) e  Cyperus rotundus (tiririca).
Esses resultados concordam com os obtidos por Gorla & Perez (1997),onde a velocidade de
germinação de sementes de tomate também decresceu com o aumento da concentração dos
extratos de folhas de Miconia albicans, Lantana camara, Leucaena leoucocephala e Drimys
winteri.

Nos gráficos 1C e 2C, verificou-se que as sementes de alface na concentração de 25%,
obtiveram melhor vigor com 47,2 para P. graveolens (pelargônio) e 48,8 para Cyperus rotundus
(tiririca).

Segundo Rice (1984) os compostos aleloquímicos atuam de forma diferenciada,
podendo interferir em várias etapas bioquímicas que determinam a germinação de sementes,
o crescimento e o desenvolvimento de plântulas. Dessa forma, a ação dos agentes alelopáticos
pode ser verificada sobre a divisão, alongamento, ultraestrutura celular, substâncias reguladoras
do crescimento, permeabilidade das membranas celulares, absorção de nutrientes minerais,
abertura estomática, fotossíntes, respiração, inibição da síntese de proteínas, causando
mudanças no metabolismo de lipídios e ácidos orgânicos, inibindo ou estimulandoa produção
de enzimas especificas, interferindo no transporte de água pelo xilema e nas relações hídricas,
entre outros efeitos. Assim, pode-se concluir de modo geral que as menores concentrações
utilizadas de Pelargonium graveolens e Cyperus rotundus  refletiram efeitos alelopáticos positivos
na germinação de sementes de alface.
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Tabela 1. Diâmetro longitudinal (DL) e transversal (DT), relação DL/DT, massa do fruto (g) e firmeza de noni
colhidos nos estádios de maturação verde, de vez e maduro, UFERSA, 2008. (Longitudinal diameter (DL) and
transversal line (DT), relation DL/DT, mass of the fruit (g) and firmness of noni harvested in stages of maturation
green, under-ripe and mature). UFERSA, 2008.

Estádio de maturação
Características Físicas

DL (mm) DT (mm) DL/DT Massa do fruto (g) Firmeza (N)

Verde 70,50 c 70,00 b 0,68 a 47,16 b 128,41 a

Intermediário 139,91 a 94,08 a 0,59 a 56,33 a 123,16 b

De vez 101,08 b 74,41 b 0,67 a 50,08 b 104,65 c

Média geral 103,83 79,50 0,65 51,19 118,74

C.V (%) 21,63 10,88 15,22 7,90 3,89

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade. (Means value followed by the same letters in column are not different at the 5% level of probability
according to Tukey test).

Tabela 2. Composição das partes do noni colhido maduro. (Composition the parts of noni harvested mature).

Parte do fruto Percentagem*

Polpa 45,18

Casca 18,09

Semente  36,73

*Média de 12 frutos. (Means of 12 fruits).
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Figura 1. Germinação (A), IVG (B) e 1° Contagem (C) de sementes de alface sob diferentes concentrações
de extratos vegetais de Pelargônio [Germination (A), GSI (B) and 1 count (C) of lettuce seeds under
different concentrations of plant extracts from Pelargonium] . Botucatu, 2009.

Figura 2. Germinação (A), IVG (B) e 1° Contagem (C) de sementes de alface sob diferentes concentrações
de extratos vegetais de Pelargônio [Germination (A), GSI (B) and 1 count (C) of lettuce seeds under
different concentrations of plant extracts from Tirirca] . Botucatu, 2009.


