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Vários componentes do óleo essencial de folhas de Eucalyptus L'Hér., entre eles os 

alifáticos e aromáticos, apresentam efeitos tóxicos e inibidores microbianos. As 

substâncias são liberadas para o meio aquático em função da decomposição das folhas de 

Eucalyptus. A prevalência desses óleos no meio aquoso representa um risco potencial de 

efeitos prejudiciais aos organismos aquáticos. O teste Allium cepa tem sido usado como 

bioindicador de amostras ambientais. Neste contexto, esta pesquisa objetivou verificar o 

efeito tóxico das substâncias liberadas pelas folhas de eucalipto durante o processo de 

decomposição na água com o uso do teste Allium cepa. Amostras de folhas de Eucalyptus 

foram pesadas em porção de seis gramas e adicionados 1.000 mL de água destilada em 

recipientes de vidro e selado com plástico filme, a fim de se obter os compostos das folhas. 

Foram realizadas quatro baterias de teste, nos intervalos de 5, 10, 15 e 30 dias de 

decomposição. Para cada intervalo de tempo foram preparadas soluções com 

concentrações de 100%, 50% e 25%, da água de decomposição e um controle negativo 

composto por água destilada. A região radicular dos bulbos de Allium cepa L. permaneceu 

em contato com a solução aquosa por cinco dias, de onde foram retiradas e feita a medição 

do comprimento das raízes. Houve alteração morfológica com diferença no tamanho, 

textura, coloração e consistência das raízes na maioria dos períodos e soluções testadas. No 

intervalo de 10 dias de decomposição, foram obtidos os resultados mais significativos de 

inibição do crescimento. Na solução com concentração de 50%, houve 87% de inibição do 

crescimento, sendo este o valor mais expressivo. Em todas as baterias realizadas, nas 

soluções com concentração de 25% observam-se as menores taxas de inibição entre todo o 

período testado. Os expressivos resultados apresentados no intervalo de 10 dias, em todas 

as concentrações testadas, sugerem que esse é o período de decomposição no qual a maior 

quantidade de substâncias tóxicas são liberadas. Estes resultados corroboram outros 

estudos, os quais indicam um possível efeito tóxico a partir da liberação de aleloquímicos 



 

pela decomposição das folhas de eucalipto em meio aquoso. (Bolsa PROBIP/UEG da 

quarta autora). 
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