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RESUMO 
 
 

Resumo: É conhecido que muitas espécies de plantas medicinais possuem princípios ativos 
que podem inibir ou acelerar a germinação de outras espécies vegetais. Uma vez que partes 
dos vegetais apresentam determinados efeitos alelopaticos, principalmente tratando-se das 
folhas. Esse efeito também pode se estender ao crescimento inicial das plantas submetidas a 
esse tipo de tratamento. Os resultados obtidos podem ser benéficos ou maléficos para o 
vegetal, incluindo o possível surgimento de compostos químicos liberado pelos microrganismos 
ambientais . O Boldo (Plectranthus barbatus) e o Guáco (Mikania glomerata) são duas espécies 
medicinais muito utilizadas como fitoterápicos pela medicina popular. Com base nessas 
informações o presente trabalho teve como objetivo verificar a influência dos extratos de Boldo 
e Guáco na germinação, crescimento inicial da planta e na inibição de fungos do ambiente no 
Milho (Zea mays L.). O experimento foi instalado no Laboratório de Botânica – IBB, em parceria 
com o Laboratório de Microbiologia _ IBB, Campus do Bom Conselho da Universidade de 
Taubaté. Foram realizados dois tratamentos com os diferentes extratos e mais o controle, que 
se caracterizou pela adição apenas de água destilada. Os extratos, tanto de Boldo como de 
Guáco foram preparados no liquidificador com 5g das folhas para 500 ml de água, e nomeados 
da seguinte forma: T1 (controle), T2 (extrato de Boldo) e T3 (extrato de Guáco). As sementes 
de milho 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. No laboratório de Microbiologia a visualização de fungos foi 
realizada inicialmente com auxilio de lupa, e após a 2ª semana foi verificado um crescimento 
filamentoso sugerindo contaminação por fungos nas amostras. O mesmo foi coletado para 
realização de semeadura em placa de Petri, contendo Ágar PDA (Potato Dextrose Agar) e 
microcultivo para posterior análise microbiológico. As medidas avaliadas foram, o número de 
sementes germinadas (NSG) na 1ª e 2ª semana após a montagem do experimento, 
comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR) e o fator inibitório dos extratos 
em fungo (FIF). Para análise dos dados foi utilizado o software Graphpad Prism, e o teste 
utilizado foi o One-Way ANOVA. Para todas as medidas avaliadas não foi verificada diferença 
estatística entre os tratamentos (CPA P < 0,13; CR P < 0,09; NSG 1ª semana P < 0,58 e NSG 
2ª semana P < 0,50). Com relação ao CPA foi observada uma média entorno de 4,1 cm em 
todos os tratamentos, já no caso do CR essa média ficou entorno de 11 cm para os três 
tratamentos analisados. O NSG da 1ª semana e 2ª semana foi semelhante entre os 
tratamentos, não demonstrando uma ação inibitória dos extratos utilizados. A presença de 
fungo foi positiva apenas para uma amostra de T1, para 02 amostras de T2 e em todas as 
amostras de T3. Conclui-se que os extratos feitos a partir de Boldo e Guáco não inibiram e tão 
pouco aceleraram a germinação e o crescimento inicial em plantas de milho, mas em relação à 
proliferação de fungos, o extrato de Boldo atestou ser inibitório em 50% das amostras testadas. 
Sugere-se a realização de novos trabalhos com extratos mais concentrados. Palavra- chave: 
Germinação. Milho. Fungo. 


