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RESUMO 
 
 

Alelopatia é conceituada como a influência de um indivíduo sobre o outro, podendo ser uma 
relação favorável ou prejudicial ao segundo, tal efeito é causado pela ação de biomoléculas 
denominadas aleloquímicos produzidas e lançadas no ambiente por uma planta, seja na forma 
líquida no solo ou substrato, seja por substâncias volatizadas no ar. Esses compostos 
aleloquímicos são distribuídos em concentrações variadas nas diferentes partes da planta 
(sobretudo em suas folhas) durante seu ciclo de vida e, quando tais são liberadas em 
quantidades suficientes causam efeitos alelopáticos que podem ser observados na 
germinação, crescimento ou desenvolvimento de plantas já estabelecidas. Para que uma 
espécie seja considerada boa para a observação de efeitos alelopáticos ela deve apresentar 
algumas características como germinação rápida e uniforme além de determinada sensibilidade 
que permite a observação de resultados mesmo em baixas concentrações. Diante disto, o 
feijão se torna uma espécie considerada boa para esse tipo de estudo, tanto pelo seu fácil 
manejo quanto pela sua germinação acelerada. Plantas medicinais tendem a apresentar 
princípios ativos que podem vir a desempenhar essas funções. No Brasil, o Boldo (Plectranthus 
barbatus) e o guaco (Mikania glomerata Spreng) são duas espécies muito utilizadas como 
fármacos pela medicina popular. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo observar os 
efeitos alelopáticos dos extratos de boldo e guaco na germinação e crescimento inicial de 
sementes de feijão da variedade carioca. O experimento foi instalado no Laboratório de 
Botânica – IBB, Campus do Bom Conselho da Universidade de Taubaté durante o mês de 
agosto de 2014. As Sementes foram submetidas a tratamentos com os dois extratos mais o 
controle caracterizado pela água destilada. Ambos os extratos foram preparados com 5g das 
folhas da espécie para 500 ml de água. Os tratamentos foram nomeados da seguinte forma: T1 
(controle), T2 (extrato de Boldo) e T3 (extrato de Guáco). As sementes de feijão foram 
colocadas para germinar em caixas de acrílico do tipo Gerbox, revestidas com papel do tipo 
Germitest®, para se manter a umidade. Cada tratamento foi composto por 04 repetições 
(caixas Gerbox) contendo 25 sementes cada, totalizando assim 100 sementes analisadas por 
tratamento. Neste trabalho foram avaliados, o número de sementes germinadas (NSG) na 1ª e 
2ª semana após a montagem do experimento, comprimento da parte aérea (CPA) e o 
comprimento da raiz (CR). Para análise dos dados foi utilizado o software Graphpad Prism, e o 
teste utilizado foi o One-Way ANOVA. Em todas as medidas avaliadas não houve diferença 
estatística entre os tratamentos (CPA P < 0,21; CR P < 0,88; NSG 1ª semana P < 0,41; NSG 2 
ª semana P < 1). Em relação às medidas obtidas foram observadas que o tratamento controle 
apresentou valores médios inferiores ao T2 e T3, tanto para CPA (T= 3,8 cm; T2=7,1cm; 
T3=6,7 cm) quanto para CR (T1= 8,7 cm; T2= 10,4 cm; T3= 12,1 cm). Já o NSG da 1ª e 2ª 
semana foi semelhante em todos os tratamentos. Conclui-se que, os extratos de boldo e guaco 
não aceleram a germinação do feijão, mas, demonstram ter mesmo que em valores pouco 
significantes, efeitos benéficos sobre o crescimento da parte aérea e também da raiz da planta. 


