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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito do óleo de Lippia sidoides 

Cham sobre a germinação de sementes de alface var. grand. Rapids.  Foi utilizado 

o delineamento interaimente casualizado, com 4 repetições para cada tratamento, 

os dados foram submetidos a analise de variância e regressão polinomial.  Foram 

testadas o efeito do contato direto e efeito volátil do óleo nas seguintes 

concentrações: 0,0; 0,001; 0,01; 0,5; 0,75 e 1,0%. De acordo com os resultados 

verificamos que o óleo essencial de alecrim pimenta atua inibindo a germinação 

de sementes de alface independente do tipo de contato. Também observamos que 

quanto maior a concentração maior é o efeito sobre a inibição, sendo que no 

contato direto o efeito foi mais acentuado. 
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ABSTRACT 

Essencial oil effect of (Lippia sidoides Cham) in lettuce germination. 

O present work had as objective verifies the effect of the essential oil of Lippia 

sidoides Cham about the germination of seeds of lettuce var. grand. Rapids.  The 

completed randomized design was used, with 4 repetitions for each treatment, the 

data were submitted her analyzes of variance and regression polinomial.  The 

effect of the direct contact and volatile effect of the oil were tested in the following 

concentrations: 0,0; 0,001; 0,01; 0,5; 0,75 and 1,0%. in agreement with the results 

we verified that the essential oil of rosemary pepper acts inhibiting the germination 



of seeds of independent lettuce of the contact type. We also observed that as 

larger the larger concentration is the inhibition effect, and in the direct contact the 

effect was more accentuated. 
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Os óleos essenciais, também chamados óleos voláteis, são misturas 

complexas de substâncias orgânicas voláteis, formados por uma mistura de 

componentes, de consistência semelhante ao óleo. Os óleos essenciais são 

utilizados na indústria de alimentos e farmacêutica, em indústria de cosméticos e 

perfumes e recentemente na elaboração de produtos naturais para atuarem no 

controle alternativo de plantas daninhas, patógenos e insetos possibilitando a 

redução de agrotóxicos altamente poluentes e nocivos à saúde. Uma espécie que 

tem merecido destaque é o alecrim pimenta (Lippia sidoides Cham). O alecrim 

pimenta é um arbusto aromático que é encontrado freqüentemente na Chapada do 

Apodí  entre os municípios de Mossoró/RN e Tabuleiro do Norte/Ce. Na literatura 

são descritas várias atividades do óleo essencial de alecrim pimenta, tais como: 

bactericida, bacteriostática, fungicida, fungiostática, larvicida e recentemente na 

composição de produtos naturais no combate de fitopatógenos, plantas daninhas 

e insetos.  Dentre os principais componentes químicos encontrados no óleo 

destacam-se o timol (50-60%) e carvacrol (5-8%), Craveiro (1981). O presente 

trabalho teve como objetivo verificar o efeito do óleo essencial de alecrim pimenta 

sob a germinação de sementes de alface. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

ÓLEO ESSENCIAL 

O óleo essencial de alecrim pimenta foi obtido por arraste a vapor no 

Laboratório de Plantas Medicinais localizado na Fazenda Experimental do Vale do 

Curu (CCA/UFC), município de Pentercostes/Ce. A solução padrão do óleo 

essencial (1%) foi obtida emulsionando o óleo essencial com de tween na 

proporção de 1:1. Em teste preliminar foram testados vários tipos de 

emulsionantes em diferentes concentrações e constatou-se que o tween não 



apresentou efeitos inibitórios ou tóxicos sob a germinação de alface quando 

comparado á água destilada.  A solução a 1% foi definida como solução padrão na 

obtenção das demais concentrações 0,001; 0,01; 0,5; 0,75 e 1%, como controle foi 

utilizado uma solução de água destilada mais tween na mesma proporção 

empregada no processo de obtenção da solução padrão. 

 

BIOENSAIO 

O bioensaio foi realizado no Laboratório de Sementes do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará. Foi testado o efeito do 

contato direto e da volatilidade da solução do óleo essencial sobre a germinação 

de alface (Lactura sativa var Grand rapids).  O efeito do óleo essencial foi avaliado 

baseado nos efeitos sobre a percentagem de germinação, como critério foi tomado 

como semente germinada quando as radículas apresentaram 2 mm de 

comprimento.  O teste de germinação foi baseado seguindo as normas da RAS. O 

bioensaio foi conduzido em câmara tipo BOD, regulada para temperatura 

constante de 25flC e fotoperíodo de 8 horas luz, em placas de petri forradas com 

duas folhas de papel de filtro esterilizada.  No teste do contato direto o papel de 

filtro foi embebido com as soluções nas diferentes concentrações (0,001; 0,01; 0,5; 

0,75 e 1,0%) mais o controle. Para o efeito da volatilidade o papel de filtro foi 

embebido com solução de água destilada e na tampa da placa foi colocado papel 

de filtro e adicionado a solução de óleo diferentes concentrações testadas.  O 

delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

repetições com 50 sementes para cada tratamento totalizando 200 sementes. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de variância para percentagem de germinação apresentou 

diferença significativa pelo teste de F a nível de 1% para tipo de exposição 

(contato direto e efeito volátil), concentração do óleo e sua interação. De acordo 

com as observações verificamos que quando as sementes eram colocadas para 

germinar diretamente sob a solução de óleo essencial o efeito na inibição da 

germinação era maior que no efeito volátil. Na figura 01 observa-se que à medida 



que se aumenta a concentração do óleo de alecrim pimenta a ação inibidora sobre 

as sementes era mais acentuada.  Para contato direto, nas concentrações acima 

de 0,5% a inibição na germinação foi total.  No entanto para o efeito volátil mesmo 

na concentração a 1% da solução de óleo ainda as sementes germinavam, mas 

em menor percentagem quando comparado ao controle e as concentrações 

menores. Observando as sementes não germinadas verificamos que 

apresentavam uma coloração marrom tanto no embrião como nas demais partes 

das sementes, no entanto estas estavam totalmente embebidas. Possivelmente 

este efeito estaria relacionado que os componentes químicos presentes no óleo 

essencial.  Resultados semelhantes foram observados por Lima et. al. (1998) 

quando tratou sementes de milho com óleo de alecrim pimenta  

Figura 01 – Efeito do óleo essencial de Lippia sidoides Cham na germinação de 
sementes de alface var. Grand. Rapids 
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