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A compostagem da fração orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é uma das 
alternativas à geração excessiva de rejeitos da atualidade; aproveitando-se restos de podas e 
alimentos, é possível obter matéria orgânica e utilizá-la como adubo. No entanto, estudos 
que visem identificar o potencial alelopático do composto final são escassos, porém 
necessários à sua utilização na produção de mudas florestais e na recuperação de áreas 
degradadas sem que haja prejuízos ao desenvolvimento vegetativo. Diante disto, o presente 
estudo objetivou avaliar o potencial alelopático de extratos aquosos de um adubo orgânico 
advindo da compostagem de rejeitos de poda sobre dois organismos-teste Lactuca sativa L. 
e Allium cepa L. O extrato bruto (100%) foi obtido através da maceração por exaustão de 
um quilo do composto em dois litros de água deionizada por dois dias e filtração simples. 
As sementes dos organismos-teste foram acondicionadas em placas de Petri forradas com 
papel filtro e submetidas à germinação em água deionizada (controle) ou em uma das três 
concentrações de cada um dos extratos aquosos avaliados (25%, 50% e 100%). Foi medido 
o pH dos extratos e mensurados os índices de germinação (IG), de velocidade de germinação 
(IVG), de alelopatia (IA), de crescimento radicular (IVCR), tempo médio de germinação 
(TMG), velocidade média de germinação (VMG) e crescimento radicular médio (CRM). Os 
valores de pH obtidos ficaram entre 8,07 e 8,23, considerados ideais para a promoção da 
germinação. Os resultados do IG e do IA para L. sativa L. indicaram redução na germinação, 
principalmente na concentração de 100%, enquanto que esses índices para A. cepa L. não 
sofreram mudanças significativas. Os parâmetros IVG, TMG e VMG foram afetados 
negativamente em todas as concentrações do extrato aquoso testado para L. sativa L. e, tanto 
o CRM quanto o IVCR sofreram redução, em especial nos tratamentos a 50% e 100%. Nos 
testes com A. cepa L., o IVG, o TMG e a VMG não foram estatisticamente significativos, 
no entanto, quanto ao crescimento das radículas, houve queda significativa tanto no 
comprimento quanto no IVCR daquelas submetidas ao tratamento com o extrato concentrado 
(100%) do composto orgânico. Os resultados demonstraram a existência de aleloquímicos 
no material testado que podem afetar negativamente o desenvolvimento de espécies vegetais, 
o que sinaliza para a importância de se realizarem ensaios em campo a fim de garantir seu 
uso seguro e eficaz como adubo orgânico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


