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RESUMO 
 
O uso de óleos essenciais na agricultura é crescente, com destaque para o controle de pragas e doenças, 
sendo conhecidos efeitos sobre a germinação de sementes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
efeito dos óleos essenciais (OE’s) de menta, tangerina, copaíba e Ylang-Ylang sobre sementes envelhecidas 
de trigo. O experimento foi desenvolvido em laboratório, com delineamento inteiramente casualizado, com 
oito tratamentos (óleos essenciais nas concentrações de 1% e 5%), dois controles (sementes normais e 
sementes envelhecidas) e três repetições. Foi realizado teste de germinação, índice de velocidade de 
germinação (IVG) e massa seca de raízes. Na concentração de 5%, óleos essenciais de menta e copaíba 
inibiram totalmente a germinação, enquanto os óleos de tangerina, copaíba e Ylang-Ylang reduziram de forma 
significativa. Para os OE’s na concentração de 1%, germinação e IVG das sementes não diferenciou, com 
exceção ao OE de menta. Das sementes germinadas a massa seca de raiz não apresentou diferenças 
significativas entre os tratamentos. A intensidade de atividade inibitória do óleo essencial está relacionada à 
composição do óleo e as concentrações dos seus constituintes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Germinação, Produtos alternativos, efeitos secundários.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As tecnologias alternativas empregadas na otimização da produção e à redução de 
agrotóxicos na agricultura, pela inserção de produtos naturais, favorecem o crescimento da 
planta ou reduzem efeitos negativos às plantas proporcionados pela ação de determinados 
organismos patogênicos ou adversidades ambientais (MAFIA et al., 2007). No setor 
agrícola, a utilização de metabólitos secundários ou óleos essenciais no controle de 
patógenos de espécies vegetais e tratamento de sementes de interesse comercial, via 
agentes bioativos, estimula crescimento vegetativo (STEFFEN et al., 2010) e pode diminuir 
o uso de agroquímicos (SOUSA et al, 2012).        

A utilização isolada de compostos reguladores obtido de óleos essenciais têm-se 
mostrado eficiente no controle de fungos em diversas culturas (NASCIMENTO, 2017) e do 
uso óleos essenciais como ferramenta para o tratamento de sementes, em doses 
específicas, testes de germinação evidenciam resultados promissores (CORLETT et al, 
2015), reduzindo a incidência de fungos no tratamento de sementes (NASCIMENTO, 2017) 
e em plantas incremento em rendimento de grãos (DARONCO et al, 2015). 

Para análise de vigor de sementes o teste de envelhecimento acelerado, consiste 
em avaliar a resistência das sementes em condições de estresse (RODRIGUES et al, 2016), 
colocando-as em condições de alta temperatura e umidade relativa do ar elevada por 
períodos específicos de tempo (PEREIRA et al., 2016). Cada espécie vegetal expressa seu 
potencial em condições únicas. Assim, são necessários estudos à determinação das 
condições ótimas e de fatores específicos de espécie (DUTRA e TEÓFILO, 2007). 

Diante o exposto e considerando que o teste de vigor via envelhecimento acelerado 
da semente é seguido de um teste de germinação, o presente estudo teve como objetivo 
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caracterizar o desempenho de sementes de trigo envelhecidas à utilização de óleos 
essenciais de menta, tangerina, copaíba e Ylang-Ylang. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O experimento foi conduzido no laboratório de plantas medicinais pertencente ao 
departamento de agronomia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foram utilizadas 
sementes comerciais de trigo (TBio Audaz). Um lote de sementes foi submetido ao 
envelhecimento acelerado, realizado em BOD com temperatura constante de 42°C durante 
72 horas, com as sementes armazenadas em gerbox em condição de alta umidade. Após 
o período de envelhecimento, foram coletadas amostras do lote envelhecido e comparadas 
ao lote não envelhecido, em parâmetros relacionado a teor de água nos grãos e 
condutividade elétrica. 
 Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com 10 tratamentos e 3 
repetições. As sementes submetidas ao envelhecimento foram submetidas a germinação 
de acordo com metodologia de Brasil (2009), sendo adicionados, junto a água destilada, 
óleos essenciais em duas concentrações (Tabela 1). Também foram avaliados a 
germinação de sementes normais e sementes envelhecidas apenas com a adição de água 
destilada no papel de germinação, para controle e comparação dos dados.  
 
Tabela 1. Caracterização experimental com diferentes condições de sementes, óleos essenciais e 

concentrações.  

Tratamento Semente Óleo essencial Concentração (%) 

1 Normal - - 

2 Envelhecida - - 

3 Envelhecida Menta 1 

4 Envelhecida Menta 5 

5 Envelhecida Tangerina 1 

6 Envelhecida Tangerina 5 

7 Envelhecida Copaíba 1 

8 Envelhecida Copaíba 5 

9 Envelhecida Ylang-Ylang 1 

10 Envelhecida Ylang-Ylang 5 

  
Foram avaliados o número de sementes germinadas aos 5 e 14 dias após início do 

teste (DAIT) de germinação, sendo considerado como germinadas sementes que 
apresentavam radícula superior a 2 mm e que não apresentavam anormalidades. A partir 
dos dados obtidos foi determinado o índice de velocidade de germinação (IVG). Ao final do 
período de avaliação da germinação, foi determinada a matéria seca de raízes, por 
determinação direta, utilizando estufa de circulação forçada com temperatura de 105±2°C 
durante 24 horas. Os resultados foram submetidos a análise estatística, utilizando o teste 
de Scott-Knott (p<0,05) através do software computacional SISVAR (FERREIRA, 2011). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Considerando a amostra de sementes submetidas ao envelhecimento e sementes 
normais, houve diferença significativa apenas para umidade em base seca (bs) entre os 
lotes, apresentando para sementes envelhecidas umidade média de 15,47% e sementes 
normais (13,11%). A diferença entre os teores de água (%bs) deve-se as condições de 
equilíbrio higroscópio de cada ambiente, cujas sementes envelhecidas foram mantidas a 
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40°C e umidade relativa elevada (80%). Quanto a degradação das sementes mensurada 
pelo teste da condutividade elétrica, os valores médios de 59,55 ppm para sementes 
envelhecidas e 58,66 ppm para sementes normais constatou que estatisticamente não 
houve diferença significativa. 
 A germinação das sementes foi significativamente afeta pelo efeito dos óleos 
essenciais (Tabela 2), inibindo totalmente a germinação com óleos essenciais de menta e 
copaíba, ambos na concentração de 5%. Em relação ao uso de OE de tangerina, copaíba 
e Ylang-Ylang, na concentração de 1%, não houve diferença estatística ao comparar com 
o controle (semente envelhecida sem adição de OE) e sementes normais. Na concentração 
de 5%, os OE’s de tangerina, copaíba e Ylang-Ylang reduziram significativamente a 
germinação, porém observou-se sementes germinadas. Na concentração de 1% houve 
redução significativa apenas para o OE de menta. O índice de velocidade de germinação 
(IVG) manteve o comportamento obtido na germinação. 
 
Tabela 2. Germinação de sementes aos 14 DAIT, índice de velocidade de germinação (IVG) e peso 

da matéria seca das raízes.  

Tratamento Sementes germinadas IVG 
Matéria seca de raiz 

(g) 

1 50,00 a 13,70 a 1,44 a 

2 48,33 a 12,92 a 1,51 a 

3 06,33 b 00,45 b 1,53 a 

4 00,00 b 00,00 b 0,00 b 

5 49,00 a 12,90 a 1,49 a 

6 16,00 b 04,21 b 1,53 a 

7 41,00 a 08,66 a 1,51 a 

8 00,00 b 00,00 b 0,00 b 

9 43,00 a 07,47 a 1,38 a 

10 11,66 b 02,10 b 1,51 a 

*Letras diferentes na coluna apresentam diferença estatística entre si, pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).  

 
A principal variável para a alta inibição foi a elevada concentração, se comparado 

com outros estudos que obtiveram efeitos positivos no uso de óleos essenciais sobre a 
germinação de sementes, em alguns casos, efeito do óleo e outros da concentração, cujas 
diferenças entre T5 e T6 (Tabela 2) devem-se a dose do OE.  

Em relação a matéria seca de raiz aos 14 DAIT não houve alteração significativa 
entre os tratamentos, exceto nos tratamentos com OE de menta e copaíba na concentração 
de 5% onde não houve germinação das sementes. Trabalhos utilizando óleos essenciais 
de plantas medicinais, demostram ação no controle de patógenos em sementes, sem 
alterar características de vigor da mesma e até melhorando o desenvolvimento de mudas 
(PEREIRA et al., 2016), porém sendo utilizados óleos essenciais diferentes do presente 
estudo. Novos estudos são necessários para identificação de óleos essenciais com 
potencial de controle de insetos, pragas e patógenos, de forma a ser tornar uma ferramenta 
alternativa eficiente na agricultura.  
 
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As respostas em sementes de trigo são variáveis em função do óleo essencial e 
concentração utilizada. Não foram verificados benefícios com o uso de óleo essencial sobre 
as sementes envelhecidas.  
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