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RESUMO
O objetivo  desta  pesquisa  será  avaliar  o  efeito  alelopatico  do  extrato  aquoso  da  crotalária  sobre  a  germinação  e
crescimento inicial de milho e soja, verificando a porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação,
comprimento  da  parte  aérea  e  raízes,  além  das  respectivas  biomassas,  fresca  e  seca.  Os  experimentos  serão
conduzidos no laboratório de botânica do Centro Universitário Cesumar – Unicesumar, utilizando câmara de incubação
à 25ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Os tratamentos serão constituídos por diferentes concentrações do
extrato aquoso (0, 25, 50, 75 e 100%). Espera-se que a fração reduza a germinação e o crescimento inicial das plantas
daninhas, constituindo-se em uma alternativa viável para diminuir o uso excessivo de herbicidas e impacto ambiental.
Considerando a relevância da produção agrícola brasileira de milho e soja, e a necessidade de verificar possíveis interações
em sistemas rotacionais, será investigada a atividade alelopática do extrato aquoso das folhas de Crotalaria spectabilis sobre
estas culturas. Com o objetivo de interagir as culturas, faremos uma análise para saber se essa interação poderá caracterizar
um meio alternativo de combate a plantas invasoras, e se os restos culturais melhoram solo. 

PALAVRAS-CHAVE: Alelopatia; Crotalaria spectabilis; Culturas agrícolas. 

1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade,  a  sociedade  enfrenta  sérios  desafios,  dentre  os  quais  a  complexidade  da
problemática ambiental, tendo em vista o acelerado processo de destruição ambiental, resulta em
ameaças a sobrevivência do planeta e da humanidade, e a agricultura contribui nesse processo
(MIORIN,  2016).  Para  contribuir  com  o  meio  ambiente,  a  diminuição  do  uso  agrotóxicos  é  de
extrema importância, tais como manejo adequado do solo, descarte correto de resíduos entre outros.
Com avanços tecnológicos, a agricultura moderna vem buscando o equilíbrio entre sustentabilidade
e  a  produtividade,  pesquisando  e  adotando  formas  alternativas  de  menor  impacto  ambiental,
almejando uma melhor qualidade de vida. A alelopatia vem sendo utilizada com sucesso como uma
alternativa para redução de produtos químicos na agricultura.

O termo “alelopatia” foi  criado em 1937,  pelo pesquisador austríaco Hans Molisch,  com a
junção de palavras gregas “allélon” e “pathos”, que significam respectivamente, mútuos e prejuízos.
Segundo  Molish  (1937),  a  alelopatia  é  a  capacidade  das  plantas  metabolizarem  substancias
químicas que, dispostas no ambiente, influem de forma favorável ou desfavorável o crescimento e o
desenvolvimento de outras plantas (SANTOS, 2012).

No Brasil a crotalaria pode estar associada em sistemas de rotação de culturas/plantio direto e
pode influenciar a germinação e crescimento das culturas subsequentes. Milho e soja são commodities
de grande importância econômica, alimentar para todos os seres vivos (animais e seres humanos).

Considerando a relevância da produção agrícola brasileira de soja e milho e a necessidade de
verificar possíveis  interações em sistemas rotacionais,  nesta pesquisa será investigado a atividade
alelopática das folhas de Crotalaria spectabilis sobre a germinação e crescimento inicial de milho e soja.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Serão conduzidos experimentos no laboratório de botânica do Centro Universitário deMaringá
– UNICESUMAR, no período de jun/2017 a set/2017, utilizando câmara de incubação / gear box
para germinação e crescimento inicial das culturas de milho (Zea mays) e soja (Glicyne Max) na
presença  ou  ausência  do  extrato  aquoso  da  crotalária  (Crotalaria  spectabilis) em  diferentes
concentrações (0, 25, 50, 75 e 100 %).

O  extrato  aquoso  será  obtido  a  partir  das  folhas  da  crotalária,  cultivadas  na  fazenda
experimental  da  UNICESUMAR  –  Maringá-PR.  As  folhas  serão  lavadas  em  água  corrente,
acondicionadas  em  saco  de  papel  e  levadas  à  estufa,  onde  permanecerão  até  massa  seca
constante, a uma temperatura de 50°C. Após o período de secagem, será pesada e adicionada água
na proporção de 100 mL de água para 3 g (concentração de 3%),  homogeneizado durante 20
minutos à temperatura ambiente e posteriormente filtrado. O extrato obtido vai ser considerado como
extrato aquoso 100% e diluído em água destilada para obter as demais concentrações (25; 50 e
75%). A testemunha será constituída apenas por água. O pH da solução será mantido em 6,0.

As sementes das plantas Crotalaria spectabilis, milho (Zea mays) e soja (Glycine max), serão
obtidas comercialmente junto a empresa Coodetec.

Antes da montagem e avaliação de cada experimento, a bancada, a câmara incubadora / gear
box, as mãos e os materiais serão desinfetados e as sementes, previamente selecionadas quanto ao
tamanho e à forma e então mergulhadas em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 2%, por 1-2
minuto, e lavadas abundantemente com água destilada. 

Para a realização do experimento foi conduzido uma distribuição de 25 sementes de soja e
milho em placas de Petri contendo duas folhas de papel para germinação e adicionado 5 mL de
extrato aquoso da crotalária em diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%). 

Após  semeadura  as  placas  de  Petri  serão  acondicionadas  em  câmara  incubadora  com
temperatura a 25° C e fotoperiodo de 12 horas, durante quatorze dias, sendo adicionado mais 3 mL
do extrato aquosos ou água (testemunha) após 7 dias.

Para a avaliação da germinação das sementes foram realizadas contagens diárias durante 14
dias  a  partir  da  semeadura,  sendo  consideradas  germinadas  as  sementes  que  apresentaram
protrusão radicular com cerca de 2mm, conforme descrito Hartmann et al. (2001). 

A porcentagem de germinação será obtida pela representação da porcentagem de sementes
germinadas  em  relação  ao  número  de  sementes  dispostas  a  germinar  sob  as  determinadas
condições experimentais, dada por:

%G = (∑ni . Nˉ¹) . 100                                                                                                             (1)

Onde: ∑ni = número total de sementes germinadas;
Nˉ¹ = número de sementes dispostas para germinar.

O índice de velocidade de germinação será obtido, utilizando a equação proposta por Ferreira e
Borghetti (2004): 

IVG = G1/N1 + G2/N2 + Gn/Nn                                                                                               (2)

Onde: G = número de sementes; 
N = número de dias após a semeadura. 
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O crescimento inicial das plantas invasoras será verificado a partir do comprimento da parte
aérea e da raiz, bem como das respectivas biomassas fresca e seca.

O comprimento da parte aérea das plântulas será determinado entre o colo e o ápice aéreo e
o comprimento da raiz principal das plântulas corresponderá à distância entre o colo e o ápice da
raiz, ambos medidos com o auxílio de régua milimetrada. Somente serão mesuradas as plântulas
com capacidade de desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

As raízes serão  separadas  da parte aérea  por excisão e, imediatamente, determinadas  a
biomassa fresca da parte aérea e da raiz das plântulas de milho e soja por meio da pesagem em
balança  analítica.  Após  a  obtenção  da  biomassa  fresca,  as  raízes  e  partes  aéreas  serão
devidamente acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa para secagem até peso
constante a 60ºC, para obtenção da biomassa seca também por meio da pesagem em balança
analítica (BORELLA; PASTORINI, 2009).

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

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento dessa pesquisa espera-se verificar atividade alelopática da crotalária
sobre a germinação e crescimento inicial das culturas de milho e soja. Acredita-se que as frações
estudadas  neste  projeto  irão  reduzir  a  porcentagem de  germinação  e  índice  de  velocidade  de
germinação, bem como diminuir o comprimento e biomassas, fresca e seca, destas culturas. Tendo
em vista alternativas para a redução de impactos ambientais causados pelo uso indiscriminado de
agrotóxicos além de possibilitar diminuição nos custos do sistema de produção do agricultor, criando
novos mecanismos naturais de utilização nos tratos culturais.
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