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RESUMO: Entende-se por alelopatia a produção de compostos bioquímicos por determinadas 

plantas, os quais influenciam a germinação, crescimento e/ou desenvolvimento de outras plantas. 
Para verificar se o extrato de uma planta possui algum efeito, um dos primeiros passos são os 
biotestes realizados nos laboratórios. O objetivo do trabalho foi verificar os efeitos dos extratos 
aquosos das folhas de capim limão (Cymbopogon citratus), citronela (Cymbopogon winterianus) e 
erva baleeira (Varronia curassavica), na germinação de sementes de alface. As folhas das ervas 

foram coletadas na Universidade de Taubaté, SP. O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Sementes do Departamento de Ciências Agrárias, no mês de outubro de 2019. Para a obtenção do 
extrato aquoso, foram adicionadas 50 g de folhas frescas a 200 ml de água destilada e trituradas no 
liquidificador durante 1 minuto, e, posteriormente as soluções foram filtrada em peneira. O 
experimento consistiu em quatro tratamentos (capim limão, citronela, erva baleeira e o controle com 
água destilada), com cinco repetições. Foram adicionados 10 ml de cada concentração de extrato e 
água destilada a 20 placas de Petri com papéis filtro contendo 10 sementes de Lactuca sativa L. 
(Alface Americana cultivar Gloriosa) cada, com auxílio de uma pinça. Durante 7 dias, acompanhou-se 
a germinação, repondo os extratos somente uma vez. Os testes demonstraram que a menor 
resultado foi o da citronela (Cymbopogon winterianus) que proporcionou menor taxa de germinação 
(0%), enquanto não foram verificadas diferenças significativas (p≤0,05) entre os demais tratamentos, 
os quais proporcionaram taxas de 86% a 100% de taxa de germinação e média de 2,77cm a 3,21cm 
de crescimento do caule. Portanto, como conclusão, a citronela (Cymbopogon winterianus) pode 
influenciar negativamente a taxa de germinação da alface, o que pode ser devido ao seu efeito 
alelopático. 
 

INTRODUÇÃO: As plantas podem interagir entre si de maneiras positivas, negativas ou neutras dentro 
de uma comunidade, inibindo ou favorecendo a emergência e, ou, crescimento de outra espécie que 
esteja no mesmo ambiente. As denominações dadas aos compostos químicos liberados pelas plantas 
no ambiente são: substancias alelopáticas, fitoxinas, aleloquímicos ou produtos secundários. (PIRES, 
N. M.; OLIVEIRA, V. R., 2001).  O potencial alelopático desses compostos pode ser pesquisado por 
meio de extratos aquosos e/ou alcoólicos derivados tanto de plantas cultivadas quanto de medicinais.  
As sementes de alface (Lactuca sativa L.), conhecidas por sua grande sensibilidade, são comumente 
utilizadas em testes de germinação (SALES et al., 2005), pois possui peculiaridades que favorecem 
sua utilização, como germinação rápida, crescimento linear insensível às diferenças de pH em ampla 
faixa de variação e insensibilidade aos potenciais osmóticos (SOUZA, 2005). O objetivo do trabalho foi 
verificar os efeitos dos extratos aquosos das folhas de capim limão (Cymbopogon citratus), citronela 
(Cymbopogon winterianus) e erva baleeira (Varronia curassavica), na germinação e crescimento de 
sementes de alface. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do 
Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté no mês de outubro de 2019. Para a 
obtenção dos extratos aquosos, foram adicionadas 50 g de folhas frescas de capim limão 
(Cymbopogon citratus), citronela (Cymbopogon winterianus) e erva baleeira (Varronia curassavica) a 

200 ml de água destilada ambas trituradas no liquidificador durante 1 minuto, posteriormente as 
soluções foram filtradas em peneira e dispostas em copo de Becker. O experimento consistiu em 
quatro tratamentos (capim limão, citronela, erva baleeira e o controle com água destilada), com cinco 
repetições. Foram adicionados 10 ml de cada concentração de extrato e água destilada a 20 placas 
de Petri com papéis filtro contendo 10 sementes de Lactuca sativa L. (Alface Americana cultivar 
Gloriosa) cada, com auxílio de uma pinça. Foi utilizado o delineamanto inteiramente casualizado, e as 
placas foram mantidas em câmera de germinações com controle de temperatura entre 24ºC a 25ºC 
durante sete dias e os liquidos repostos somente uma vez. As sementes germinadas tiveram seus 
cauliculos medidos com o uso de régua. Os resultados foram submetidos à ANOVA e os tratamentos 
comparados por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS: Os testes demonstraram que a menor resultado foi o da citronela (Cymbopogon 
winterianus) que proporcionou a menor taxa de germinação (0%), enquanto não foram verificadas 
diferenças significativas (p≤0,05) entre os demais tratamentos, os quais proporcionaram taxas de 
germinação de 86% a 100%. As médias de crescimento dos caulículos foram de 2,77cm a 3,21cm 
não havendo diferença significativa entre o controle e os demais extratos. Foi observado também o 
não aparecimento de plântulas anormais. 
 
 

 

Tabela 1. Médias dos comprimentos dos caulículos de sementes de Lactuca sativa 
(alface) submetidoas aos extratos aquosos de capim limão (Cymbopogon citratus), 
citronela (Cymbopogon winterianus) e erva baleeira (Varronia curassavica), 
analisadas pelo teste Tukey a 5% 

Tratamentos     Média dos Caulículos (cm)   

Controle 
    

2,77 a 
  Cymbopogon citratus 

  
2,79 a 

  Cymbopogon winterianus 
  

0,00 b 
  Varronia curassavica     3,21 a 
 

  

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

 

CONCLUSÕES: Portanto, como conclusão, a citronela (Cymbopogon winterianus) pode influenciar 
negativamente a taxa de germinação da alface, o que pode ser devido ao seu efeito alelopático. 
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