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RESUMO
A utilização de agrotóxicos em grande escala para o controle de plantas daninhas tem levado à prevalência de biótipos
resistentes aos herbicidas atualmente utilizados. Por esta razão, compostos naturais com potencial herbicida têm sido
pesquisados.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  testar  a  sensibilidade  de  diferentes  plantas  daninhas  aos  compostos
fitotóxicos existentes na espécie de cobertura  GMP291. As sementes de  Ipomoea grandifolia,  Euphorbia heterophylla,
Bidens  pilosa,  Amaranthus  hybridus,  Digitaria  horizontalis e  Urochloa  decumbens foram dispostas  em gerbox  com
solução aquosa contendo extrato bruto ou as frações hexano, diclorometano, acetato de etila ou butanólica obtidas da
palhada de  GMP29, na concentração 500 µg mL-1. Os gerbox permaneceram em germinadora por 4 ou 7 dias para
determinação  de  índices  de  germinação  e  parâmetros  de  crescimento.  Os  resultados  revelaram  que  as  plantas
apresentam diferentes sensibilidades. A. hybridus e B. pilosa foram mais sensíveis em relação à inibição na germinação,
mas em relação às alterações nos parâmetros de crescimento das plântulas as mais sensíveis foram a I. grandifolia e a
U. decumbens. As frações mais ativas foram a de diclorometano e acetato de etila. D. horizontalis apresentou tolerância
às frações testadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Alelopatia; Plantas daninhas; Tolerância.

1  INTRODUÇÃO

Atualmente é grande a utilização de métodos químicos para o controle de plantas daninhas
para a proteção de culturas. Isto tem gerado preocupação por parte da sociedade com a crescente
contaminação  do  solo  e  das  águas  subterrâneas  e,  também,  dos  alimentos  com  resíduos  de
agrotóxicos (GELMINI et al.,  2001).  Além disso, o uso constante de determinados herbicidas na
mesma  área,  tendo  o  mesmo  mecanismo  de  ação,  tem  favorecido  a  prevalência  de  biótipos
resistentes (CHRISTOFFOLETI et al., 1994).

O número de pesquisas que visam o desenvolvimento de métodos alternativos de controle
que  possam reduzir  o  uso  excessivo  dos  atuais  agrotóxicos  tem aumentado  nos  últimos  anos
(VARGAS e ROMAN, 2006). Os compostos químicos naturais gerados pelas plantas, que exercem
efeitos  fitotóxicos,  surgem  como  umas  das  possibilidades.  Esses  compostos,  chamados  de
aleloquímicos podem atuar como estimuladores ou inibidores da germinação e do crescimento de
algumas espécies (ERASMO et al., 2004; RIZZARDI et al., 2004). Tais compostos geralmente são
derivados  do  metabolismo  secundário  e  podem  interferir  interespecificamente  entre  plantas,
reduzindo o estabelecimento de espécies competidoras. Diversas fitotoxinas derivadas de vegetais

1 Devido às clausulas do convênio entre a UEM e uma empresa privada os dados são confidenciais e, portanto, neste
trabalho, a espécie de cobertura estudada não pôde ser revelada, sendo denominada de GMP29.
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já foram identificadas, e podem variar substancialmente em estrutura química, modos de ação e
efeitos nas plantas (VERONESI, 2013). 

Os efeitos dos compostos naturais, tais como dos herbicidas sintéticos, podem ser diferentes
em  cada  espécie  de  planta,  pois  a  resistência  ou  a  sensibilidade  aos  metabólitos  é  uma
característica dependente de vários atributos bioquímicos e fisiológicos da planta, tornando a planta
mais  ou  menos  tolerante  a  um  determinado  composto  químico,  ou  seja,  é  uma  característica
espécie-específica.  A  resistência  a  alguns  compostos  químicos  também  pode  ser  adquirida,
decorrente de uma alta pressão por indivíduos resistentes, geralmente pelo uso excessivo desses
compostos (OLIVEIRA Jr. e INOUE, 2011). Este fenômeno é bastante conhecido para os herbicidas
sintéticos atualmente utilizados (OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011).

Nas condições de campo é difícil separar ou mesmo quantificar a importância relativa dos
compostos químicos naturais  no controle  das plantas daninhas (QASEM e HILL,  1989;  BANKS,
1990).  Assim, somente estudos realizados em condições experimentais controladas podem fornecer
dados  da  existência  do  efeito  aleloquímico  e,  posteriormente,  possibilitar  os  estudos  para  as
condições  de  campo.  Neste  contexto,  estudos  anteriores  realizados  em  nossos  laboratórios
revelaram o potencial de utilização da palhada de U. ruziziensis em sistemas de plantio direto devido
ao seu potencial de supressão de plantas daninhas por meio de compostos químicos fitotóxicos. A
separação dos compostos solúveis da palhada, de acordo com suas afinidades por solventes de
diferentes polaridades, revelou que os compostos extraídos pelo solvente butanol (fração butanólica)
foi  a  que  exerceu  maior  fitotoxicidade  sobre  algumas espécies  de  plantas  daninhas,  como por
exemplo, amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla),  corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) e picão-
preto (Bidens pilosa) (SILVA, 2012; MITO, 2014). Análises de RMN 1H e 13C uni e bi-dimensionais
revelaram  a  presença  de  saponinas  esteroidais  nesta  fração  incluindo  a  protoneodioscina,
protodioscina, metilprotoneodioscina e metilprotodioscina (SILVA, 2012).

Dado o sucesso do estudo realizado com a U. ruziziensis e a possibilidade de descoberta de
novos  compostos  químicos  com  potencial  herbicida, novas  espécies  de  plantas  de  cobertura
merecem investigação. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de frações isoladas da
palhada da espécie  GMP29  sobre a germinação e o desenvolvimento de plântulas das plantas
daninhas Ipomoea grandifolia, Euphorbia heterophylla, Bidens pilosa, Amaranthus hybridus, Digitaria
horizontalis e Urochloa decumbens aos compostos de GMP29.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO

O  material  vegetal  da  espécie  GMP29 foi cultivado  em  campo  aberto  na  Fazenda
Experimental da Universidade Estadual de Maringá, distrito de Iguatemi, Estado do Paraná, Brasil (S
23° 21’ 21,9’’; W 52° 04’ 18,9’’), sob orientação do Prof. Dr. Rubem Silvério de Oliveira Jr., membro
do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá. As principais propriedades
físico-químicas do solo foram: pH (H2O) = 6,9; 86% areia; 3% silte, 11% argila e 6,08 g dm -3 de
carbono orgânico. As sementes foram semeadas manualmente e incorporadas no solo com auxílio
de  uma  grade  niveladora.  A  parte  aérea  da  planta  foi  coletada  do  90°  ao  100°  dias  após  a
semeadura.  Os materiais  vegetais  foram secos em estufa,  a  40 °C,  e fracionados em pedaços
pequenos.  Sementes de  GMP29 e demais plantas testadas foram compradas de um fornecedor
comercial  (Cosmos  Agrícola  Produtos  e  Serviços  Rurais  Ltda,  Brasil)  e  armazenadas  em
dessecador, na geladeira.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

2.2 EXTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DAS FRAÇÕES DA ESPÉCIE GMP29

O material seco e moído (5,0 kg) das partes aéreas do GMP29 foi submetido à extração com
metanol,  a frio,  por maceração exaustiva. Após remoção do solvente sob vácuo em evaporador
rotatório  à  temperatura de 33-35 ºC houve formação do extrato bruto metanólico (205,60 g).  O
extrato bruto foi dissolvido em metanol-água 1:1(1,0 L) e submetido à partição com 3 x 150 mL de
cada um dos solventes orgânicos: hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol. Após remoção
dos  solventes  utilizando  um  evaporador  rotativo,  obtiveram-se  as  frações:  hexânica  (33,48  g),
diclorometano  (12,50  g),  acetato  de  etila  (16,70  g),  e  as  frações  butanólica  (52,33  g)  e
hidrometanólica (87,60 g). Estas etapas foram conduzidas no Laboratório de Síntese Orgânica e
Produtos  Naturais  (GSPN)  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  sob  orientação  da  Prof.  Dra.
Debora Cristina Baldoque.

2.3 GERMINAÇÃO DAS SEMENTES E CRESCIMENTO INICIAL

As plantas daninhas testadas foram Euphorbia heterophylla (amendoim-bravo), Bidens pilosa
(picão-preto),  Ipomoea grandifolia  (corda-de-viola),  Amaranthus hybridus (caruru-rocho),  Digitaria
horizontalis (capim-colchão) e Urochloa decumbens (capim braquiária). 

O extrato bruto e as frações de  GMP29  foram dissolvidos em metanol na concentração de
500  µg  mL-1 e  colocados  em  gerbox  sobre  duas  folhas  de  papel  germitest.  Os  gerboxes
permaneceram 24 horas em repouso para completa evaporação do metanol e 10 mL de água foi
acrescido por placa na hora da semeadura. Para cada tratamento foram realizadas cinco repetições,
cada repetição consistindo em 50 sementes distribuídas por gerbox. Cada uma das espécies de
plantas daninhas ttiveram suas sementes selecionadas quanto ao tamanho e a forma e passaram
por processo de germinação específico. As sementes de  E. heterophylla  foram lavadas em água
destilada,  semeada  e  conduzidas  à  câmara  de  germinação  com  fotoperíodo  de  12  horas
claro/escuro e temperatura de 25 C. As sementes de B. pilosa foram desinfectadas em hipoclorito
de sódio por 3 minutos, lavadas abundantemente em água destilada, semeada em gerbox e levadas
a câmara de germinação com fotoperíodo de 8 horas claro com temperatura de 30 ºC e 16 horas
escuro  com temperatura de 20 ºC.  As sementes de  I.  grandifolia foram escarificadas em ácido
sulfúrico  concentrado por  45  minutos  para  a  quebra  de  dormência,  lavadas em água destilada
abundantemente,  semeada em gerbox e conduzidas a câmara de germinação com temperatura
constante  de  30 ºC e  fotoperíodo  de  12  horas  claro/escuro.  Nas três  plantas  citadas  acima,  a
avaliação dos parâmetros biométricos foi realizada após 4 dias da semeadura.

Sementes de A. hybridus foram desinfectadas em hipoclorito de sódio por 5 minutos, lavadas
em  água  destilada  abundantemente,  semeadas  em  gerbox  e  encaminhadas  a  câmara  de
germinação com fotoperíodo e temperaturas iguais aos utilizados para B. pilosa. As gramíneas D.
horizontalis e  U. decumbens foram escarificadas em ácido sulfúrico concentrado,  semeadas em
gerbox, e levadas para câmara de germinação com fotoperíodo de 12 horas claro com temperatura
de 35 ºC e 12 horas escuro com temperatura de 20 ºC. A avaliação dos parâmetros biométricos foi
realizados após 7 dias de semeadura nas plantas  A. hybridus,  D. horizontalis e  U. decumbens.
Foram consideradas germinadas aquelas sementes que emitiram radícula de 2 mm ou maior. 

Os índices de germinação foram determinados. O tempo médio de germinação (TMG) foi
calculado por meio da Equação 2 (LABOURIAU; OSBORN, 1984):

TMG = ∑ ni.ti / ∑ ni       (1)
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Onde, TMG: Tempo médio de germinação;  ��:  Número de sementes germinadas entre o
tempo ti-1 e ti.

O  índice  de  velocidade  de  germinação  (IVG)  foi  calculado  por  meio  da  Equação  2
(CHIAPUSIO et al., 1997): 

IVG = (N1 / T1) + (N2 – N1) x 1/2 + (N3 –N2) x 1/3 + ... (Nn - Nn-1) x 1/n  (2)

Onde,  IVG:  Índice  de  velocidade  de  germinação;  N:  Proporção  de  sementes
germinadas obtidas no primeiro (T1), segundo (T2), terceiro (T3)..., (N-1) h.

A  velocidade  de  germinação  acumulada  (VGA)  foi  calculada  por  meio  da  Equação  3
(CHIAPUSIO et al., 1997):

VGA = (N1 / T1) + (N2 / T2) + (N3 / T3) + ... (Nn /n) (3)

Onde, VGA: Velocidade de germinação acumulada; N: Proporção de sementes germinadas
obtidas no primeiro (T1), segundo (T2), terceiro (T3)..., h.

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados apresentados nos gráficos foram expressos como médias ± erros padrão (S.E.M),
sendo os dados analisados por meio de análise de variância (ANOVA), com diferenças significativas
entre as médias identificadas pelo teste de Duncan. As comparações foram apresentadas no texto
como valores de probabilidade (P).  p ≤ 0,05 foi adotado como critério mínimo de significância. As
análises foram realizadas utilizando o pacote de software StatisticaTM.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 EFEITOS  DO  EXTRATO  BRUTO  E  DIVERSAS  FRAÇÕES  OBTIDAS  DA  PALHADA DE
GMP29 SOBRE A GERMINAÇÃO DE VÁRIAS PLANTAS DANINHAS

Para o estudo comparativo da sensibilidade aos compostos ativos da  GMP29,  as plantas
daninhas  Amaranthus  hybridus,  Bidens  pilosa,  Digitaria  horizontalis,  Euphorbia  heterophylla,
Ipomoea  grandifolia e  Urochloa  decumbens foram  germinadas  e  crescidas  na  presença  da
concentração 500 µg mL-1 do extrato bruto e das frações hexano, diclorometano, acetato de etila e
butanólica de  GMP29.  Foram avaliados os índices de germinação: porcentagem de germinação,
índice de velocidade de germinação (IVG), velocidade de germinação acumulada (VGA) e tempo
médio de germinação (TMG) e parâmetros de crescimento (comprimento radicular e do caule ou
parte aérea, e biomassas frescas e secas). Serão apresentados apenas os gráficos do comprimento
radicular e do caule por terem sido os parâmetros mais fortemente alterados. 

O  A.  hybridus foi  a  espécie  mais  sensível  em  relação  aos  efeitos  inibitórios  sobre  a
germinação. Houve uma redução pronunciada na porcentagem de germinação de 38,25%, 26,22%,
93,98%, 81,96% e 60,10%, causada pelo extrato bruto, frações hexano, diclorometano, acetato de
etila  e  butanólica,  respectivamente.  O IVG também foi  reduzido  significativamente  por  todas as
frações testadas, chegando a 94,65% pela fração diclorometano e a 89,91% pela fração acetato de
etila. O VGA também se comportou de maneira semelhante, sendo reduzida em 97,71% e 90,79%
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pelas  frações  diclorometano  e  acetato  de  etila,  respectivamente.  Já  o  TMG  foi  alterado
significativamente apenas no tratamento com a fração acetato de etila (+89,91%) (Tabela 1).

TABELA 1: Análise da porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), velocidade
de germinação acumulada (VGA) e tempo médio de germinação (TMG) de Amaranthus hybridus incubadas
por 7 dias com água destilada (controle), extrato bruto e diferentes frações de GMP29

Fração de GMP29
(500 µg mL-1)

% de
germinação

Índice de
velocidade de
germinação

 (IVG)¥

Velocidade de
germinação
acumulada

 (VGA)¥

Tempo médio de
germinação

 (TMG)

controle 73,20 ± 7,58 0,16 ± 0,00 1,74 ± 0,11 59,45 ±2,37
extrato bruto 45,20 ± 4,88* 0,08 ± 0,01 0,74 ± 0,08 68,49 ± 9,40

hexano 54,00 ± 6,16* 0,10 ± 0,01 0,75 ± 0,05 56,57 ± 8,24
diclorometano 4,40 ± 2,22* 0,01 ± 0,00 0,04 ± 0,02 99,63 ± 46,64
acetato de etila 13,20 ± 5,60* 0,02 ± 0,01 0,16 ± 0,07 177,80 ± 65,47*

butanólica 29,20 ± 9,78* 0,03 ± 0,01 0,40 ± 0,16 87,79 ± 11,57
¥Sementes germinadas por hora. Os valores  são expressos como média ± EP (n=5). *Indicam diferenças
significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

B.  pilosa teve  a  porcentagem  de  germinação  reduzida  em  31,03%  pela  fração
diclorometano, acompanhada pela redução também na VGA de 46,17%, 33,40% e 29,68% pelas
frações diclorometano, acetato de etila e butanólica, respectivamente. Houve também um pequeno
aumento  no  TMG  (10,75%)  causado  pela  fração  diclorometano  (Tabela  2).  Os  índices  de
germinação das demais espécies estudadas não foram alterados de forma significativa (dados não
mostrados). 

TABELA 2: Análise da porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), velocidade
de germinação acumulada (VGA) e tempo médio de germinação (TMG) de Bidens pilosa incubadas por 5 dias
com água destilada (controle), extrato bruto e diferentes frações de GMP29

Fração de GMP29
(500 µg mL-1)

% de germinação Índice de
velocidade de
germinação

 (IVG)¥

Velocidade de
germinação
acumulada

 (VGA)¥

Tempo médio
de germinação

 (TMG)

controle 46,40 ± 4,26 0,15 ± 0,01 0,65 ± 0,01 70,46 ± 2,06
extrato bruto 42,00 ± 3,52 0,15 ± 0,02 0,52 ± 0,02 74,19 ± 1,78

hexano 48,00 ± 4,34 0,20 ± 0,03 0,57 ± 0,06 75,61 ± 1,52
diclorometano 32,00 ± 2,37* 0,12 ± 0,01 0,35 ± 0,03* 78,04 ± 2,30*
acetate de etila 35,20 ± 4,88 0,11 ± 0,01 0,43 ± 0,05* 72,91 ± 1,36

butanólica 34,80 ± 2,06 0,10 ± 0,01 0,46 ± 0,46* 71,26 ± 2,06
¥Sementes germinadas por hora. Os valores  são expressos como média ± EP (n=5). *Indicam diferenças
significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

Esses dados indicam que, em relação ao processo de germinação, há diferenças marcantes
na sensibilidade das plantas daninhas estudadas aos compostos ativos existentes nas frações de
GMP29. A. hybridus e B. pilosa foram bastante sensíveis, enquanto que as plantas E. heterophylla, I.
grandifolia,  A. hybridus,  D. horizontalis e U. decumbens foram resistentes na concentração de 500
µg mL-1. A fração diclometano foi mais ativa sobre a germinação de ambas as espécies, indicando
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que os compostos ativos têm natureza lipofílica. A  B. pilosa  apresentou maior tolerância que A.
hybridus.

As diferenças encontradas nas sensibilidades das espécies testadas aos componentes das
frações de GMP29 não tem explicações simples. Não houve uma correlação simples com a família
das espécies, já que A. hybridus e B. pilosa são dicotiledôneas sensíveis aos tratamentos e outras
espécies dico- (E. heterophylla, I. grandifolia) e mono- (D. horizontalis e U. decumbens) não tiveram
o mesmo comportamento. O tamanho das sementes também parece não estar  relacionado aos
efeitos observados, já que  A. hybridus  e  B. pilosa possuem sementes pequenas e são sensíveis,
entretanto,  D. horizontalis também possui  semente pequena e não foi  sensível  aos tratamentos.
Cada  aquênio,  proporcionalmente  grande,  de B.  pilosa contém uma pequena  semente  em seu
interior (FORSYTH e BROWN, 1982).

São  muitos  os  fatores  que  poderiam  ter  influenciado  as  diferenças  espécie-específicas
encontradas.  A ação direta de um aleloquímico sobre a germinação deve iniciar pela ligação de
compostos aos tegumentos e membranas durante o processo de embebição e, em seguida, ocorre a
penetração nas células, interferindo diretamente no seu metabolismo (BRASS, 2009). As alterações
no padrão da germinação, segundo Ferreira e Aquila (2000), podem ser resultadas de efeitos sobre
a permeabilidade dos tegumentos e membranas, transcrição e tradução do DNA, funcionamento de
mensageiros  secundários,  respiração,  conformação  de  enzimas  e  receptores,  ou  a  combinação
destes fatores. 

O bloqueio da germinação ou repouso fisiológico  é uma forma de resistência  da  planta
contra variações ambientais que impedem ou dificultam as atividades metabólicas, esse sistema de
defesa é específico para cada espécie. É conhecido que o ácido abscísico (ABA) regula a dormência
de sementes e a tolerância a estresses diversos. Um distúrbio na concentração desse hormônio
poderia induzir uma resposta de dormência na semente e uma geminação reduzida (QUEIROZ,
2014). Queiroz (2014), por exemplo, testou sementes de Genipa americana com 100 µM de ABA e
observou que as sementes tiveram a germinação completamente inibida. Resultados semelhantes
foram encontrados por Silva et al. (2008), que mostrou que ABA inibiu completamente a germinação,
o  crescimento  e  a  divisão  de  embriões  em  sementes  de  café.  Nossos  estudos  não  permitem
identificar se os compostos ativos da  GMP29  interferem no processo de dormência induzida pelo
ABA ou outro processo fisiológico e bioquímico necessário para a germinação. O modo de ação
merece investigação em trabalhos futuros. 

3.2 EFEITOS  DO  EXTRATO  BRUTO  E  DIVERSAS  FRAÇÕES  OBTIDAS  DA  PALHADA DE
GMP29 SOBRE O CRESCIMENTO INICIAL DE VÁRIAS PLANTAS DANINHAS

Após a germinação, os tecidos das plântulas diferenciam-se e desenvolvem-se rapidamente.
O comprimento do caule ou da parte aérea e das radículas são os parâmetros mais utilizados para
avaliar  se  os  compostos  ativos  interferem sobre  o  crescimento  pós-germinativo.  Os efeitos  dos
extratos e frações da GMP29 sobre esses parâmetros de crescimento estão mostrados nos Gráficos
1 a 4.

Em  virtude  do  forte  efeito  sobre  a  germinação  de  A.  hybridus,  poucas  plântulas
desenvolveram e com tamanho bastante reduzido. Assim, para esta espécie não foi possível avaliar
os parâmetros de crescimento.

O comprimento radicular de  B. pilosa foi inibido por todos os tratamentos (Gráfico 1A). A
redução foi de 27,63%, 28,25%, 47,86%, 36,93% e 39,39% pelo extrato bruto e frações hexano,
diclorometano,  acetato  de  etila  e  butanólica,  respectivamente.  O  comprimento  do  hipocótilo  foi
alterado apenas pelo tratamento com a fração diclorometano (-27,02%) (Gráfico 1B). 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

0

2

4

6

8

10

*
**

**

C
om

pr
im

en
to

 r
ad

ic
ul

ar
 (

m
m

) A

0

2

4

6

*

C
om

pr
im

en
to

 d
o 

ca
ul

e 
(m

m
) B

Frações de GMP29 [500 g mL-1]

Gráfico 1: Efeitos de diferentes frações de GMP29  sobre (A) comprimento das raízes primárias e (B)
comprimento dos caules primários de Bidens pilosa incubadas por 4 dias. Os valores são as médias ± EP

(n=5). *Indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

Embora a germinação das outras plantas daninhas não tenha sido inibida pelos compostos
ativos da GMP29, as plântulas resultantes apresentaram desenvolvimento alterado. A exceção foi a
D. horizontalis que não sofreu modificações significativas no crescimento das plântulas (dados não
mostrados).  A E. heterophylla teve suas raízes inibidas pelas frações diclorometano, acetato de etila
e butanólica em 26,45%, 36,57% e 29,30%, respectivamente (Gráfico 2A). Os caules não foram
alterados significativamente por nenhum tratamento (Gráfico 2B).

Con
tro

le
Ext

ra
to

 b
ru

to
Hex

an
o

Dicl
or

om
et

an
o

Ace
ta

to
 d

e 
et

ila
But

an
óli

ca

0

10

20

30

40

* **

C
om

pr
im

en
to

 r
ad

ic
ul

ar
 (

m
m

) A

Con
tro

le
Extr

at
o 

br
ut

o
Hex

an
o

Dicl
or

om
et

an
o

Ace
ta

to
 d

e 
et

ila
But

an
óli

ca

0

5

10

15

C
om

pr
im

en
to

 d
o 

ca
ul

e 
(m

m
)

B

Frações de GMP29 [500 g mL-1]

Gráfico 2: Efeitos de diferentes frações de GMP29 sobre (A) comprimento das raízes primárias e (B)
comprimento dos caules primários de Euphorbia heterophylla incubadas por 4 dias. Os valores são as médias

± EP (n=5). *Indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

 As raízes de  I. grandifolia foram reduzidas em 13,76%, 21,71%, 34,45% e 31,12% pelo
extrato bruto, frações diclorometano, acetato de etila e butanólica, respectivamente (Gráfico 3A), já
os caules primários foram alterados em -22,25%, -21,55% e -22,31% pelas frações hexano, acetato
de etila e butanólica, respectivamente (Gráfico 3B).
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Gráfico 3: Efeitos de diferentes frações de GMP29 sobre (A) comprimento das raízes primárias e (B)
comprimento dos caules primários de Ipomoea grandifolia incubadas por 7 dias. Os valores são as médias ±

EP (n=5). *Indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

U.  decumbens teve  suas  raízes  expressivamente  reduzidas  por  todos  os  tratamentos
(Gráfico 4A).  O extrato bruto e as frações hexano,  diclorometano,  acetato de etila  e  butanólica
reduziu essa variável em 25,91%, 38,54% 47,44%, 44,9% e 46,3%, respectivamente. A parte aérea
também foi significativamente reduzida em 34,61%, 29,38%, 36,76% e 30,71% pelo tratamento com
as frações hexano, diclorometano, acetato de etila e butanólica, respectivamente (Gráfico 4B).
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Gráfico 4: Efeitos de diferentes frações de GMP29 sobre (A) comprimento das raízes primárias e (B)
comprimento dos caules primários de Urochloa decumbens incubadas por 7 dias. Os valores são as médias ±

EP (n=5). *Indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p<0,05).
Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados apontaram que U. decumbens e I. grandifolia foram as plantas mais sensíveis
em  relação  aos  crescimento  pós-germinativo  de  suas  plântulas,  seguidas  por  B.  pilosa e  E.
heterophylla. A  D. horizontalis foi insensível. Em relação às frações testadas, a diclorometano e o
acetato de etila foram as mais efetivas. Estes resultados indicam que os potenciais compostos com
atividade herbicida encontram-se nestas frações.

O crescimento radicular foi mais sensível do que o crescimento do caule ou da parte aérea
em todas as espécies testadas,  mas houve também diferenças na sensibilidade.  Diferenças de
sensibilidade entre espécies alvo são comuns em estudos sobre a ação de aleloquímicos bem como
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de herbicidas sintéticos (HOFFMANN et al., 2007; ALMEIDA et al., 2008). São muitos os fatores que
podem ter  influenciado a  maior  ou  menor  sensibilidade das diferentes  espécies  aos compostos
ativos. Entre eles, a taxa de absorção pelas raízes, a capacidade de translocação do composto ativo
da parte radicular para a parte aérea e a concentração efetiva atingida no sítio de ação (CORREIA et
al., 2005). Em cada espécie, por sua vez, são inúmeras características da morfologia, fisiologia e
bioquímica  das  plântulas  que  podem influenciar  esses  processos,  incluindo  também a  taxa  de
metabolização dos compostos ativos que pode reduzir ou até aumentar a atividade dos mesmos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  espécie  GMP29 possui  compostos  químicos  capazes  de  alterar  a  germinação  e  o
crescimento de Euphorbia heterophylla, Bidens pilosa, Ipomoea grandifolia, Amaranthus hybridus, e
Urochloa decumbens. Entretanto as plantas apresentam diferentes sensibilidades. A D. horizontalis
apresentou tolerância às frações da GMP29 na concentração testada. A A. hybridus e B. pilosa foram
as plantas  com maior  sensibilidade  em relação  aos  efeitos  inibitórios  sobre  a  germinação.  Em
relação aos efeitos sobre o crescimento das plântulas, as mais sensíveis foram a I. grandifolia e U.
decumbens,  e nesse caso as frações mais ativas foram diclorometano e acetato de etila.  Estes
resultados irão embasar estudos subsequentes de identificação da natureza química dos compostos
ativos. A princípio, alguns desses compostos seriam efetivos como herbicidas pré-emergentes para
as plantas daninhas  A.  hybridus  e  B.  pilosa  e como pós-emergentes  para a I.  grandifolia e  U.
decumbens.  
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