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1. RESUMO 

Os extratos de tiririca concentram grandes quantidades de auxinas e 

compostos fenólicos, que aplicados corretamente influenciam no enraizamento de 

varias espécies. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de extratos 

de folhas e de tubérculos de tiririca no tratamento de sementes de milho. Os 

parâmetros avaliados foram: germinação, vigor das sementes, comprimento da 

radícula, altura da parte aérea e peso da plântula. A leitura dos testes foi realizada 

no sexto dia após semeadura utilizando sementes da safra 2015/2016.  Os 

tratamentos foram: agua destilada como testemunha; extrato de folhas e de 

tubérculos de tiririca (5%, 12,5%, 20% e 50%). Os extratos de folhas e de tubérculos 

de tiririca não influenciaram no teste germinação e no peso de matéria seca e fresca 

de plântulas. Observou-se, porém que no teste de envelhecimento acelerado o 

tratamento com extrato de tubérculos a 20% apresentou as maiores porcentagens 

de germinação (74%) e maior vigor. Em relação ao comprimento da parte aérea e da 

raiz foi possível observar que o extrato de folhas a 20% promoveu maior 

comprimento da parte aérea e da radícula. Os testes aplicados demonstram 

potencial de viabilidade na utilização de extrato de tiririca com tubérculos e folhas na 

indução de raízes e no potencial germinativo de sementes de milho, mas também 

índices de fitotoxidez em maiores concentrações. 
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2. INTRODUÇÃO 

A tiririca (Cyperus rotundus L.) ocorre em praticamente todo o território 

Brasileiro, podendo ser encontrada em todos os tipos de solos, climas e culturas. Os 

tubérculos dessa invasora atuam como a principal forma de disseminação, além de 

possuírem substâncias responsáveis pelo efeito inibitório (alelopatia) sobre a 

brotação de algumas culturas, sendo formadas especialmente nos tubérculos e 

liberadas mais intensamente durante sua decomposição (Kissmann, 1997).  

No entanto, alguns autores afirmam que essas mesmas substâncias 

responsáveis pelo efeito inibitório em algumas espécies, podem ser usadas na 

indução de raízes devido à presença de ácido indol acético (AIA), principal hormônio 



formador de raízes, ou seja, tais substâncias atuam como sinergistas, isto é, 

estimular o efeito da AIA, quando aplicados em concentrações ótimas, não muito 

alta as quais em excesso poderiam se tornar tóxicas para as plantas (Quayyum et 

al., 2000).  

Estudos realizados por Quayyum et al.(2000) na identificação dos 

componentes presentes nos extratos de folhas e tubérculos de tiririca, apresentaram 

diversos compostos fenólicos. Dentre os compostos estão os polifenóis, que atuam 

diretamente no sistema AIA-oxidase/ peroxidase das plantas com a função de 

regular e inibir a oxidação do ácido indol acético, pois na medida em que esse 

sistema aumenta diminui a presença de AIA, os polifenóis contribuem para que esse 

sistema diminua, aumentando, portanto, a concentração de AIA na planta.  

Em relação à cultura do milho, devido a suas características fisiológicas, 

apresenta alto potencial produtivo. No entanto, o nível médio nacional de 

produtividade é muito baixo, demonstrando que os diferentes sistemas de produção 

de milho deverão ser ainda bastante aprimorados para se obter aumento na 

produtividade e na rentabilidade que a cultura pode proporcionar (Borém, 2015).  

O uso de extratos vegetais como indutores naturais de crescimento em 

sementes ainda não é uma atividade comum, sendo mais utilizados produtos 

quimicamente formulados. 

Uma vez que o uso de extratos de diversas partes da tiririca é uma pratica 

difundida entre pequenos produtores rurais, este estudo teve como objetivo 

comparar o efeito da aplicação de extratos de folhas e de tubérculos em diferentes 

concentrações na indução de raízes e no potencial germinativo de sementes de 

milho. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Comparar o efeito da aplicação de extratos de folhas e de tubérculos em 

diferentes concentrações na indução de raízes e no potencial germinativo de 

sementes de milho. 

Objetivos Específicos  

Avaliar o desempenho das sementes germinadas, tratadas com diferentes 

concentrações de extrato de tiririca. 

Comparar a viabilidade dos extratos obtidos das folhas e tubérculos, 

aplicados em tratamento de sementes. 



Verificar a qualidade fisiológica das sementes de milho, tratadas com 

diferentes concentrações do extrato de tiririca. 

4. METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi conduzida com tubérculos e folhas de tiririca coletados em área 

urbana, localizada no município de Rondonópolis-MT. Para obtenção dos extratos 

de tiririca foram utilizados folhas e tubérculos frescos, os quais foram isolados, 

lavados, secos com papel toalha e pesados. O extrato foi preparado no Laboratório 

de Química da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis (FAR), onde foram 

utilizadas 200g de folhas e tubérculos para um litro de água destilada. Os extratos 

obtidos foram peneirados e diluídos em água destilada em concentrações de 50, 20, 

12,5 e 5% para folhas e tubérculos, sendo água destilada utilizada como 

testemunha. A cultivar de milho utilizado no experimento foi a DKB310PRO3, da 

safra 2015/2016. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Análise de 

Sementes da Aprosmat, entre abril á maio de 2017. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os tratamentos utilizados foram: T1: Testemunha (água destilada 100%); T2: 

Extrato de folhas de tiririca 5% (95% água + 5% de solução de folhas); T3: Extrato 

de folhas de tiririca 12,5% (87,5% água + 12,5% de solução de folhas); T4: Extrato 

de folhas de tiririca 20% (80% água + 20% de solução de folhas); T5: Extrato de 

folhas de tiririca 50% (50% água + 50% de solução de folhas); T6: Extrato de 

tubérculos de tiririca 5% (95% água + 5% de solução de tubérculos); T7: Extrato de 

tubérculos de tiririca 12,5% (87,5% água + 12,5% de solução de tubérculos); T8: 

Extrato de tubérculos de tiririca 20% (80% água + 20% de solução de tubérculos); 

T9: Extrato de tubérculos de tiririca 50% (50% água + 50% de solução de 

tubérculos). Foram aplicados os seguintes testes: 

Germinação em papel: As sementes foram acondicionadas em papeis 

germitest, em número de 50 sementes por repetição. Os papéis de germinação 

foram umedecidos com as soluções contendo os extratos de tiririca na proporção de 

três vezes o peso do papel. Os rolos foram acondicionados em vasilhames, 

tampados e mantidos a 25ºC. A avaliação dos testes aplicados foi realizada no sexto 

dia após semeadura e foram consideradas normais as plântulas que apresentaram 



parte aérea superior a 8 cm e comprimento da radícula superior a 10 cm (Brasil, 

2009). 

Envelhecimento acelerado: conduzido segundo as recomendações contidas 

no manual de testes de vigor da ABRATES (1999). As sementes de milho foram 

submetidas ao teste de envelhecimento acelerado baseado na resistência das 

sementes ao estresse provocado pela exposição à temperatura e umidade relativa 

elevada. Foram utilizadas 200 sementes por tratamento, distribuídas na superfície 

da tela metálica mantida no interior de cada gerbox. A umidade relativa no interior 

dessas caixas foi mantida a 100% U.R. O período de permanência no interior da 

câmara foi de 96 horas a 42° C, seguido da instalação do teste de germinação 

sendo mantido o método utilizado no teste de germinação em papel. 

Comprimento de plântulas: Foram utilizadas cinco repetições de 20 

sementes de milho. Uma linha foi traçada no terço superior do papel de germinação 

no sentido longitudinal. Os papéis foram umedecidos previamente com seus 

respectivos tratamentos, seguindo método utilizado no teste de germinação em 

papel. As sementes foram posicionadas de forma que a micrópila estivesse voltada 

para a parte inferior do papel. Os rolos foram acondicionados em sacos plásticos 

posicionados verticalmente no germinador por seis dias a 25ºC. Ao final deste 

período, foi efetuada a medida das partes das plântulas normais emergidas (raiz 

primária e hipocótilo) utilizando-se uma régua. Os resultados médios por plântulas 

foram expressos em centímetros (Krzyzanowski et al.,1999). 

Massa fresca e seca de plântulas: foram avaliadas as plântulas normais, 

obtidas a partir do teste de Comprimento de plântulas. Para a obtenção da massa 

fresca foram utilizadas a parte aérea e raízes de cada tratamento, os quais foram 

isolados e pesados, sendo em seguida acondicionadas em sacos de papel, e 

levados à estufa, mantida à temperatura de 80ºC por um período de 24 horas. Após 

este período, cada repetição teve a massa avaliada em balança com precisão de 

0,001g, e os resultados médios expressos em miligramas por plântula (Krzyzanowski 

et al.,1999). 

Para a obtenção das amostras de trabalho a amostra média foi submetida à 

homogeneização, sendo obtida por divisões sucessivas ao acaso, de pequenas 

porções (BRASIL, 2009).  

Os testes foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

com quatro repetições por tratamento, com exceção para o comprimento de plântula, 



massa seca e fresca em que usaram cinco repetições por tratamento. Os dados 

foram analisados pelo programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008), realizando-se 

no software a transformação dos dados das porcentagens das médias: para as 

variáveis do teste de germinação (sementes anormais e mortas) e envelhecimento 

acelerado (sementes anormais e mortas) Raiz quadrada de Y + 1.0 - SQRT (Y + 

1.0). Para a comparação de médias empregou-se o teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Devido à utilização de sementes da safra 2015/2016 na realização dos testes, 

foi possível observar que o percentual de germinação dessas sementes estava 

relativamente baixo, ou seja, menor que 95%.  

Em relação á germinação se observou que a maior porcentagem de sementes 

germinadas foi encontrada com a aplicação extrato de tubérculos de tiririca a 12%, 

(91%), mesmo assim os resultados obtidos não diferiram estatisticamente da 

testemunha, onde a percentagem de germinação foi de 83,0 %. No entanto pode se 

observar na Tabela 1 que após aplicação do teste de envelhecimento acelerado o 

tratamento com extrato de tubérculo a 20% apresentou maior percentual de 

germinação, com 74% sendo superior a testemunha e ao extrato de folhas, 

contribuindo para manter o vigor das sementes mais elevado, além de manter o 

menor percentual de sementes mortas. Foi possível observar que o extrato de folhas 

a 50 % foi o que mais contribuiu para a diminuição da germinação e do vigor das 

sementes após envelhecimento acelerado, aumentando concomitantemente o índice 

de sementes mortas.  

Segundo Marcos Filho (1999), o teste de envelhecimento acelerado é capaz 

de detectar variações de qualidade fisiológica com maior sensibilidade que outros 

testes de vigor.  

Esses resultados corroboram Bolzan (2003), onde foi observada que 

sementes de milho, tratadas com extrato de folhas, obtiveram maiores valores de 

germinação em baixas concentrações e para as sementes tratadas com extrato de 

tubérculos observou-se um decréscimo no percentual de plântulas normais à medida 

que foi aumentada a concentração de extrato. Os menores valores de germinação 

podem ser atribuídos à maior concentração da substância inibitória, que 

supostamente estaria influenciando no processo de germinação das sementes. No 



entanto, não é conhecida a atividade das enzimas envolvidas no processo de 

germinação e na deterioração das sementes na presença desses compostos. Dessa 

forma, tornam-se necessários estudos mais detalhados sobre as atividades 

envolvidas em cada processo. 

 
Tabela 1. Germinação de sementes normais (GSN), germinação de sementes 

anormais (GSA), percentual de sementes mortas (PSM), germinação de sementes 

normais após envelhecimento acelerado (GSNEA), germinação de sementes 

anormais após envelhecimento acelerado (GSAEA) e quantidade de sementes 

mortas após envelhecimento acelerado (SMEA) de milho DKB310PRO3 após 

sementes serem tratadas com extrato de tubérculos ou de folhas de tiririca em 

diferentes concentrações aos seis dias de germinação. 

 

Tratamentos GSN (%) GSA (%) PSM (%) 
GSNEA 

(%) 

GSAEA 

(%) 

SMEA 

(%) 

Testemunha 83,0 a 12,5 a 4,5 a 69,0 ab 10,0 a 21,0 ab 

Tubérculo 5% 87,0 a 8,5 a 4,5 a 69,0 ab 13,5 a 17,5 ab 

Tubérculo 12% 91,0 a 4,5 a 4,5 a 70,0 ab 8,0 a 22,0 ab 

Tubérculo 20% 87,5 a 6,0 a 6,5 a 74,0 a 11,5 a 14,5 b 

Tubérculo 50% 87,0 a 7,0 a 6,0 a 63,0 ab 13,0 a 23,5 ab 

Folhas 5% 88,5 a 4,5 a 7,0 a 60,5 ab 13,5 a 26,0 ab 

Folhas 12% 81,5 a 13,5 a 5,0 a 70,5 ab 9,5 a 20,0 ab 

Folhas 20% 84,5 a 9,0 a 6,5 a 66,5 ab 15,5 a 18,0 ab 

Folhas 50% 81,5 a 11,5 a 7,0 a 57,5 b 9,5 a 33,0 a 

CV % 5,75% 20,90% 31,27% 10,19% 16,06% 15,36% 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Em relação ao comprimento da parte aérea e da raiz Tabela 2, na presença do 

extrato de folhas e tubérculos de tiririca, foram possíveis observar que a testemunha 

manteve similaridade ao tratamento com extratos de tubérculos a 5%. No entanto, o 

extrato de folhas a 20% se mostrou superior, mas com resultados muito próximos, 

não diferindo estatisticamente do extrato dos tubérculos a 12 e 20%, e do extrato 

das folhas a 12 e 50%. 



Tais resultados podem ser atribuídos à presença de ácido indol acético (AIA), 

específica para a formação das raízes das plantas. Testes realizados por Meguro et. 

al. (1969) confirmaram a presença de (AIA) em tubérculos de tiririca. Embora 

praticamente todos os tecidos vegetais pareçam capazes de produzir níveis baixos 

de AIA, os meristemas apicais de caules, folhas jovens e frutos jovens são os sítios 

principais de síntese da auxina (Taiz et al., 2017), podendo ser translocadas para 

diferentes órgãos, onde atuam no mecanismo interno que controla o crescimento 

(Ferri, 1979). 

Apesar de ter sido observada diferença nos valores de germinação após 

envelhecimento acelerado das sementes submetidas aos extratos de tiririca, não 

houve influência dos mesmos sobre a matéria seca das plântulas avaliadas no sexto 

dia após semeadura. 

 
Tabela 2. Comprimento parte aérea (CPA), comprimento de radícula (CR), matéria 

fresca de parte aérea (MFPA), matéria seca de parte aérea (MSPA), matéria fresca 

de raiz (MFR), matéria seca de raiz (MSR) de plântulas de milho DKB310PRO3 após 

sementes serem tratadas com extrato de tubérculos ou de folhas de tiririca em 

diferentes concentrações aos seis dias de germinação. 

 

Tratamentos 
CPA 

(cm) 

CR 

 (cm) 

MFPA 

(g) 

MSPA 

(g) 

MFR 

(g) 

MSR 

 (g) 

Testemunha 12,59 ab 18,50 a 0,421 a 0,027 a 0,160 a 0,011 a 

Tubérculo 5% 12,56ab 17,76 a 0,461 a 0,029 a 0,162 a 0,011 a 

Tubérculo 12% 12,82 ab 16,81 ab 0,403 a 0,023 a 0,163 a 0,011 a 

Tubérculo 20% 12,59 ab 16,52 ab 0,380 a 0,025 a 0,163 a 0,010 a 

Tubérculo 50% 12,54 b 15,56 b 0,387 a 0,025 a 0,165 a 0,012 a 

Folhas 5% 12,45 b 18,55 a 0,393 a 0,025 a 0,168 a 0,014 a 

Folhas 12% 12,85 ab 17,63 ab 0,416 a 0,027 a 0,173 a 0,011 a 

Folhas 20% 13,88 a 18,00 a 0,452 a 0,028 a 0,180 a 0,011 a 

Folhas 50% 13,24 ab 17,77 a 0,450 a 0,029 a 0,193 a 0,012 a 

CV 5,08% 6,01% 22,44% 19,42% 20,95% 23,12% 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 
 



 
 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os extratos de folhas e tubérculos de tiririca interferem na qualidade 

fisiológica e nas atividades envolvidas no processo de germinação de sementes de 

milho favorecendo maior vigor em concentrações não muito altas e índices de fito-

toxidez em maiores concentrações. 

As aplicações de extratos de folhas e de tubérculos de tiririca no tratamento 

de sementes influenciaram no maior comprimento da raiz e parte aérea comparada 

a testemunha o que demonstram potencial de viabilidade de tratamento com extrato 

de tiririca com tubérculos e com folhas na indução do comprimento da raiz e parte 

aérea. 
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