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Resumo: A salinidade causada pelo cloreto de sódio (NaCl) é um dos 

estresses abióticos mais comuns que afetam a fisiologia vegetal e a 

emergência das sementes, induzindo um atraso no estabelecimento da 

emergência das plântulas. O monoterpeno carvacrol é o principal componente 

de várias plantas aromáticas e parece interferir na emergência e no 

crescimento das mudas. O objetivo deste estudo foi investigar se o tratamento 

com carvacrol atenua os efeitos do NaCl na emergência e no desenvolvimento 

de Allium cepa L. O monoterpenóide fitoquímico carvacrol, (C10H14O) foi 

adquirido de Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd. (China). A avaliação da 

inibição do crescimento radicular em A. cepa foi observada para examinar a 

toxicidade de mudas não tratadas e tratadas com carvacrol após imersão em 

NaCl, sendo realizado em casa de vegetação com sombrite. Os resultados 

mostraram que o grupo NaCl apresentou redução significativa na emergência 

de A. cepa abaixo de 10% (p <0,05), quando comparado ao controle. O Índice 

de Velocidade de Emergência (ESI), se aproximou de 2,0 no grupo controle. Os 

grupos NaCl, carvacrol isolado e em co-tratamento com NaCl exibiram ESI 

abaixo de 0,8, sendo significativamente menor quando comparado ao controle. 

O NaCl associado ao carvacrol inibiu significativamente a emergência de 

sementes em relação ao grupo NaCl. Em relação aos efeitos fitotóxicos dos 
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óleos essenciais, considera-se que os podem ser demonstrados inibindo a 

emergência e/ou inibindo o crescimento de mudas. O resultado pretendido 

seria aquele em que o monoterpeno atenua os efeitos deletérios causados pelo 

NaCl, que causa atrasos no desenvolvimento e emergência das sementes de 

A. cepa, mas como o esperado, o carvacrol isolado causou danos 

semelhantes, e quando adicionado ao NaCl, danos ainda maiores, conforme 

evidenciado pelo ESI valores.  
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