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RESUMO
Considerado  como uma das  principais  culturas  do  país  e  do  mundo,  o  milho  (Zea mays) apresenta  um aumento
constante em sua produção. Plantas invasoras podem reduzir a produtividade desta cultura e a cobertura vegetal de
forrageiras, como sorgo (Sorghum bicolor) pode ser alternativa para reduzir custos com herbicidas, promovendo maior
proteção ao solo e menor impacto ambiental.  Portanto,  este  trabalho teve por objetivo realizar  o fracionamento da
palhada do sorgo a fim de verificar o efeito alelopático das frações hexânica, diclorometano, acetato de etila e butanólica
sobre a cultura do milho. Para obtenção das frações, a palhada de sorgo foi seca, moída, e macerada exaustivamente
com metanol,  obtendo o extrato bruto  após a remoção do solvente em evaporador rotatório. O extrato bruto foi então
particionado com solventes orgânicos (hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol) e após separação dos mesmos,
foram obtidas as frações. Os experimentos foram realizados no laboratório de botânica do Centro Universitário CESUMAR
–  UNICESUMAR.  Verificou-se  a  germinação  e  crescimento  inicial  do  milho  submetido  às  frações  hexânica,
diclorometano, acetato de etila e butanólica do sorgo em diferentes concentrações (0, 250, 500, 750 e 1000 ppm), sendo
que efeitos opostos foram verificados, houve um estímulo da germinação na presença da fração hexânica e uma inibição
na presença da fração diclorometano. 

PALAVRAS-CHAVE:  Plantio Direto; Alelopatia; Palhada do Sorgo. 

1 INTRODUÇÃO

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais cultivado no mundo. Estima-se que a produção global
deste cereal para a atual safra chegará 1,0 bilhão de toneladas, volume recorde e que supera a
safra 2015/16 em 78,6 milhões de toneladas, sendo o Brasil o terceiro produtor mundial, depois dos
EUA e China (USDA 2016). No Brasil, a área cultivada com essa cultura foi de 15,2 milhões de ha,
na  safra  2015/2016,  correspondendo  à  produção  de  82.327,4  milhões  de  toneladas,  com
produtividade média de 4.901 kg ha-1 (CONAB, 2016). 

A  utilização de cobertura  morta  sobre  o  solo  tem como finalidade,  o  controle  de  plantas
indesejáveis e é uma prática conhecida há muitos anos. Geralmente, plantas destinadas a esse fim
provêm de espécies que apresentam características como alta produção de matéria seca, fator esse
que  auxilia  na  supressão  de  plantas  invasoras  em  áreas  cultivadas,  seja  por  efeitos  físicos,
alelopáticos ou pela interação entre ambos (TEASDALE; MOHLER, 1993; ALMEIDA et al., 1996;
VIDAL; BAUMAN, 2004; TREZZI et al., 2006).

Resíduos do sorgo em decomposição liberam quantidades expressivas de ácidos ferúlico,
vanílico,  sirínigico  (WESTON  et  al.,  1999).  Há  também  a  liberação  de  um  aleloquímico,  a
sorgoleona, este exsudado ocorre naturalmente em quantidades relevantes nos tricomas das raízes
do sorgo, que quando em contato com as plantas invasoras reduzem seu crescimento por atuarem,
principalmente na inibição da via fotossintética (DAYAN, 2006; DAYAN et al., 2010). Portanto neste
trabalho foi verificado a influência da palhada do sorgo sobre a germinação da cultura do milho.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
Os  experimentos  foram  conduzidos  no  laboratório  de  botânica  do  Centro  Universitário

CESUMAR – UNICESUMAR, Maringá-PR. O material seco e moído (3,75 Kg) das partes aéreas de
sorgo foi extraído com metanol, a frio, por maceração exaustiva. Após remoção do solvente sob vácuo
em evaporador rotatório à temperatura de 33-35ºC obteve o extrato bruto metanólico (293,61 g).  O
extrato bruto foi dissolvido em metanol-água 1:1 (1,5 L) e submetido à partição com 3 x 300 mL com
cada um dos solventes orgânicos: hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol, obtendo-se as
frações:  hexânica (32,33 g),  diclorometano (4,48 g),  acetato de etila  (6,28 g),  butanólica (50,33) e
hidrometanólica (180,42g).

Posteriormente, 25 sementes de milho foram distribuídas em caixas gerbox (11 x 11 x 3,5 cm)
contendo  duas  folhas  de  papel  para  germinação  e  adicionado  8  mL  das  frações  hexânica,
diclorometano, acetato de etila e butanólica de sorgo em diferentes concentrações (0, 250, 500, 750
e  1000  ppm).  Após  a  distribuição  das  sementes,  acondicionou-se  os  gerbox  em  câmara  de
germinação tipo B.O.D. a 25ºC e fotoperíodo de 12 horas claro e escuro, durante sete dias. Para a
avaliação da germinação das sementes realizou-se contagens diárias durante 7 dias a partir  da
semeadura,  sendo consideradas germinadas as sementes que apresentarem protrusão radicular
com cerca de 2 mm, conforme descrito  por  Hartmann et  al.  (2001).  O índice de velocidade de
germinação (IVG) foi obtido utilizando a equação proposta por Ferreira e Borghetti (2004): IVG =
G1/N1 + G2/N2 + ...Gn/Nn, onde: G = número de sementes;  N = número de dias após a semeadura

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco repetições de
cada tratamento. Os dados foram avaliados por análise de variância e as médias entre tratamentos
comparados pelo teste Scott Knott a 5% de significância (SCOTT; KNOTT, 1974).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela análise dos dados obtidos (Figuras 1 e 2)  foi  possível  observar  que o processo de
germinação  de  sementes  de  milho  foi  afetado  pelas  frações  hexânicas  e  butanólica,  onde  foi
verificado um estímulo na germinação em relação ao controle para todas as concentrações testadas.
Já  a  fração  acetato  de  etila,  nas  concentrações  de  500  e  1000  ppm  não  houve  alteração  do
processo  germinativo;  em contrapartida,  a  concentração  250  ppm apresentou  uma  redução  na
porcentagem de germinação e manteve estatisticamente o mesmo IVG em relação aos controles
(água e água + metanol). A fração Diclorometano, em todas as concentrações, reduziu o percentual
de germinação e o IVG das plântulas de milho. Ressalta-se que a concentração 1000 ppm da fração
diclorometano, foi  a que mais afetou negativamente a germinação das plântulas, causando uma
redução de aproximadamente 25% no percentual germinativo e 40% no IVG. 
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Figura 1: Porcentagem de Germinação (%G) de sementes de Milho tratadas com
Água (controle), Água + Metanol (controle com Metanol) e as diferentes

concentrações das frações Diclorometano (250; 500; 750; e 1000 ppm), Hexânica
(250; 500; 750; e 1000ppm), Acetato de Etila (250; 500; 750; e 1000 ppm) e

Butanólica (250; 500; 750; e 1000 ppm).  Letras diferentes representam resultados
estatisticamente diferentes segundo o teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Figura 2: Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de Milho tratadas
com  Água  (controle),  Água  +  Metanol  (controle  com  Metanol)  e  as  diferentes
concentrações das frações Diclorometano (250; 500; 750; e 1000 ppm),  Hexânica
(250; 500; 750; e 1000), Acetato de Etila (250; 500; 750; e 1000 ppm) e Butanólica
(250;  500;  750;  e  1000  ppm).  Letras  diferentes  representam  resultados
estatisticamente diferentes segundo o teste de Scott-Knott a 5% de significância.
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Dentre  os  estádios  do  desenvolvimento  vegetal  influenciados  pelos  aleloquímicos,  a
germinação é  a  menos sensível,  ao  passo que a  sua quantificação experimental  é  muito  mais
simples (FERREIRA; ÁQUILA, 2000). Rice (1984) e Inderjit et al. (2006) relatam que as alterações
no padrão de germinação podem resultar de diversos efeitos causados em nível primário. Entre eles
destacam-se alterações na permeabilidade de membranas, na transcrição e tradução do DNA, no
funcionamento de mensageiros secundários, na respiração, devido ao sequestro de oxigênio, na
conformação de enzimas e receptores, ou ainda pela combinação destes fatores. 

Netzley  e  Butler  (1986),  isolaram  raízes  de  sorgo  granífero  e  detectaram  um  grupo
benzoquinonas, sendo a principal benzoquinona a sorgoleona.  Estudos mostram que a Sorgoleona
é um forte inibidor de respiração mitocondrial e também do transporte de elétrons do Fotossistema II
(RAMUSSEN et al., 1992). Assim, realizar o particionamento de um extrato vegetal mostra-se como
uma alternativa para descoberta de novos aleloquímicos presentes nas frações mais ativas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fração diclorometano inibiu a germinação do milho enquanto a fração hexânica apresentou
um estímulo a esse processo, indicando que as frações apresentam comportamento diferente de
acordo  com os  compostos  extraídos,  sendo  necessário  outros  experimentos  que  verifiquem as
substâncias extraídas em cada fração. 
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