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Mikania glomerata Spreng., Asteraceae, conhecida popularmente como guaco, possui 

distribuição na América Central e América do Sul, e apresenta propriedades etnofarmacológicas. 

O presente estudo objetivou avaliar o efeito fitotóxico e alelopático de extrato hidroalcóolico de 

M. glomerata, em dois organismos testes. Sementes de Lactuca sativa (alface) e Allium cepa 

(cebola) foram selecionadas e condicionadas em placas de Petri com papel filtro para a 

germinação, cada triplicata foi constituída de 30 sementes, totalizando 90 sementes por 

tratamento e recebeu 5 ml de extrato de M. glomerata nas concentrações de 0,001; 0,002; 0,004; 

0,008 e 0,016 mg.ml-1. Posteriormente, as placas foram colocadas em ambiente controlado para 

observação do início da germinação. Após 4 dias, evidenciada a protusão da raiz foram iniciadas 

as análises fotográficas (24, 48, 72 e 96 h) e as medições no software Image J. Os dados obtidos 

foram analisados pelo teste de Tukey (5% de significância). Os resultados relativos aos ensaios 

com Lactuca sativa demonstram uma queda na porcentagem de germinação e um aumento no 

índice de alelopatia, diminuindo os índices de crescimento radicular médio, a velocidade de 

crescimento radicular e de germinação para esse organismo teste. Essa mesma condição foi 

observada por Meinerz et al.,1 que verificaram que o extrato de guaco proporcionou inibição de 

100% da germinação, evidenciando sua toxicidade. No ensaio com Allium cepa, também foi 

observada queda nos valores de porcentagem de germinação e aumento de alelopatia, assim 

como o índice de velocidade de germinação, a partir da concentração de 0,004 mg.ml-1, 

apresentando também um comportamento dose dependente. No entanto, para esse organismo 

teste, os valores relativos aos parâmetros de crescimento radicular médio e do índice de 

velocidade do crescimento radicular não foram afetados, o que indica que esta planta, apesar de 

ter sido afetada em sua germinação, foi mais resistente à ação do extrato em suas etapas de 

desenvolvimento inicial do que a Lactuca sativa. A ação de inibição da germinação por 

compostos presentes em  plantas com óleos essenciais ricos em monoterpenos, como é o caso da 

M. glomerata, evidencia uma forte atividade alelopática.2 Conclui-se o extrato hidroalcoólico 

testado determinou uma ação alelopática negativa para ambos os organismos testes, de forma 

dose-dependente, no entanto o Allium cepa mostrou-se mais resistente à ação dos metabólitos de 

M. glomerata, nos estádios pós-protusão, do que a Lactuca sativa. 
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