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RESUMO 

Plantas utilizadas como culturas de cobertura de solo podem reduzir a emergência de plantas daninhas por 
meio de substâncias químicas liberadas de suas palhadas. Neste trabalho foi testado o potencial herbicida 
da palhada de Pennisetum glaucum sobre plantas daninhas (Amaranthus hybridus, Bidens pilosa, Digitaria 
horizontalis, Euphorbia heterophylla, Ipomoea grandifolia e Urochloa decumbens). As substâncias foram 
particionadas em extrato bruto (EB) e frações: hexano (FH), diclorometano (FD), acetato de etila (FAE) e 
butanol (FB). Para identificar as substâncias mais ativas, os efeitos do extrato e das frações do P. glaucum 
(500 µg mL-1) foram avaliados sobre a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas. A respiração de 
ápices radiculares foi avaliada por polarografia. A FD e a FAE de P. glaucum foram as frações mais ativas. 
Ambas inibiram a germinação de A. hybridus, mas não a das outras espécies. Por outro lado, o 
desenvolvimento inicial da maioria das plantas daninhas foi inibido. As espécies mais sensíveis foram a 
U. decumbens e a I. grandifolia seguidas por B. pilosa e E. heterophylla. A D. horizontalis foi a mais 
resistente. Os resultados permitiram concluir que a palhada de P. glaucum possui substâncias com 
atividade tóxica sobre as plantas daninhas e que a sensibilidade das espécies estudadas foi variável, não 
havendo uma correlação direta com a classe das mesmas (mono- ou eudicotiledôneas). Uma interferência 
sobre o metabolismo energético é, possivelmente, um dos modos de ação da FAE de P. glaucum, como 
sugerido pela inibição causada na via citocromo-oxidase de ápices radiculares de I. grandifolia.  
 
PALAVRAS-CHAVE - Bioensaios de Screening; Diferente Sensibilidade; Palhadas de Cobertura. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, um dos principais problemas enfrentados na agricultura é a infestação 

por plantas daninhas, as quais reduzem a produtividade da cultura de interesse ao 
competirem por recursos como espaço, luz e nutrientes (BRUSAMARELLO et al., 2016; 
TAKANO et al., 2016). O controle dessas plantas tem sido feito por métodos químicos, por 
meio do uso de herbicidas sintéticos. Entretanto, a aplicação repetida de herbicidas com o 
mesmo mecanismo de ação, durante diversos anos agrícolas, entre outras práticas 
culturais inadequadas favoreceram a prevalência e a disseminação de plantas daninhas 
tolerantes ou resistentes aos herbicidas (CHRISTOFFOLETI; FILHO; SILVA, 1994; 
RIZZARD et al., 2002). O controle dessas plantas tem exigido a aplicação de quantidades 
maiores de herbicidas ou a associação de mais de um herbicida de diferente mecanismo 
de ação.   

No contraponto desta dependência de herbicidas sintéticos, há uma crescente 
pressão da sociedade para a redução do uso de agrotóxicos, com vista à promoção da 
saúde humana e animal e à sustentabilidade ambiental. No entanto, não há no momento, 
e em curto prazo, soluções simples para o controle das plantas daninhas, especialmente 
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daquelas resistentes aos herbicidas convencionais. Desta forma, métodos alternativos de 
manejo que minimizem a utilização dos agroquímicos têm sido pesquisados. Uma das 
alternativas é a utilização de plantas de cobertura em sistema de plantio direto, que 
liberam substâncias químicas (aleloquímicos) capazes de reduzir a emergência das 
plantas daninhas, ou atuar como reguladores de crescimento para a cultura de interesse, 
de tal forma que esta possa prevalecer sobre as plantas daninhas (FAVERO et al., 2001; 
SEVERINO; CHRISTOFFOLETI 2001; SOUZA FILHO et al., 2005). Esta interação entre 
plantas por meio de substâncias químicas é um fenômeno natural conhecido como 
alelopatia (LIEBMAN; SUNDBERG 2006). O desenvolvimento de práticas agrícolas que 
maximizem a exploração desse fenômeno para o controle de plantas daninhas pode 
contribuir para uma agricultura ecologicamente sustentável (XU et al., 2018). Diversos 
estudos relatam a supressão da emergência de plantas daninhas no campo por resíduos 
de plantas utilizadas como cobertura de solo, entre elas a aveia branca (Avena sativa), a 
aveia preta (Avena strigosa) (HAGEMANN et al., 2010), o azevém (Lolium multiflorum) 
(CASTAGNARA et al., 2012), o sorgo (Sorghum bicolor), o capim braquiária (Urochloa 
ruzizienis) (OLIVEIRA JR et al., 2014) e o milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown) 
(TREZZI; VIDAL 2004; MESCHEDE et al., 2007). 
  É conhecido que as plantas daninhas apresentam diferentes sensibilidades aos 
herbicidas sintéticos, e muito possivelmente o mesmo deve ocorrer com as substâncias 
naturais com potencial herbicida. Estas diferenças entre as espécies são influenciadas 
por muitos fatores, tais como absorção, translocação e retenção das substâncias ativas 
nas plantas (TOMKINS; GRANT 1974; JABLONKAI 2015). Um dos principais fatores que 
distinguem plantas suscetíveis ou resistentes é a diferença fisiológica e estrutural entre 
monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Plantas monocotiledôneas, por exemplo, não 
possuem faixas procambial adjacentes ao floema no sistema vascular e, em geral, não 
são sujeitas ao crescimento desordenado desse tecido meristemático causado por 
determinados herbicidas (TOMKINS; GRANT 1974; DAVY 2008). Tal como para com os 
herbicidas sintéticos, a eficácia dos aleloquímicos naturais também dependerá de suas 
características físico-químicas, da espécie de planta daninha a ser controlada e seu 
estágio fenológico (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO 2008).  
  Desta forma, para a recomendação da utilização de uma determinada planta de 
cobertura com o objetivo de controlar as plantas daninhas no campo é necessário que 
todas essas características das plantas doadoras (espécies de cobertura) ou receptoras 
(plantas daninhas) sejam conhecidas.  Dentre as plantas de cobertura utilizadas na 
agricultura brasileira, destaca-se o milheto (P. glaucum). O milheto é uma gramínea de 
origem tropical, muito utilizada como forrageira, de fácil implantação e que se destaca por 
adaptar-se a uma grande diversidade de ambientes e diferentes condições climáticas 
(ALVARENGA et al., 2001; LEMOS et al., 2003; KOLLET et al., 2006).  

O estudo da composição fitoquímica das plantas doadoras é de suma importância 
para a identificação das substâncias químicas envolvidas na redução da emergência das 
plantas daninhas. Este estudo pode revelar novos agentes herbicidas, que atuam por 
mecanismos de ação diferentes dos atuais, e, desta forma, têm potencial de uso para o 
controle das plantas daninhas resistentes (FIORUCCI et al., 2014). Estudos preliminares 
realizados em nosso Laboratório revelaram que os extratos obtidos das partes aéreas do 
milheto (P. glaucum) são ativos contra algumas espécies de plantas daninhas 
(MANTOVANELLI 2014).  

Baseados nessas informações, este trabalho foi planejado para investigar a 
sensibilidade de diferentes espécies de plantas daninhas dentre mono- e eudicotiledôneas 
às substâncias químicas extraídas da palhada de P. glaucum. As substâncias solúveis da 
palhada foram particionadas de acordo com as suas solubilidades em solventes de 
diferentes polaridades e foram avaliados os seus efeitos sobre os índices de germinação 
e parâmetros biométricos de desenvolvimento inicial de Amaranthus hybridus L. 
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(caruru-roxo), Bidens pilosa L. (picão-preto), Euphorbia heterophylla L. (amendoim-bravo), 
Ipomoea grandifolia (Dammer) O’Donnel (corda-de-viola), Urochloa decumbens (Stapf) R. 
D. Webster (capim-braquiária) e Digitaria horizontalis Willd (capim-colchão). 
Adicionalmente, para investigar o modo de ação das substâncias ativas presentes em 
uma das frações extraída da palhada de P. glaucum, a fração acetato de etila (FAE) foi 
avaliada sobre o metabolismo energético da planta daninha I. grandifolia.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAL VEGETAL DE P. glaucum 
 

O material vegetal de P. glaucum foi cultivado em campo aberto na Fazenda 
Experimental da Universidade Estadual de Maringá, distrito de Iguatemi, Estado do 
Paraná, Brasil (23° 20' 58, 86'' S e 52° 04' 27, 56'' O). 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. O plantio foi realizado com semeadeira, entre os anos 
de 2009 e 2011. O plantio foi feito nos meses de janeiro até final de março, época ideal 
para a formação de grande quantidade de massa seca. A parte aérea da planta foi 
coletada do 90 ° ao 100 ° dia após a semeadura, no estágio fenológico de 
pré-florescimento. O material foi então seco em estufa de circulação forçada de ar, à 
temperatura ambiente, e em seguida, triturado para a obtenção da palhalha com 
partículas de tamanhos uniformes.  
 
2.2 EXTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DO EXTRATO BRUTO E DAS FRAÇÕES  
 

 O material vegetal seco e moído foi extraído com metanol, a frio, por maceração 
exaustiva. Em seguida, o extrato metanólico foi levado a um evaporador rotatório a vácuo, 
à temperatura de 33-35 ºC, para remoção do metanol, obtendo-se o extrato bruto 
metanólico (EB). A partir de 5,0 kg de material foi obtido 205,6 g de EB. O EB foi dividido 
em porções de aproximadamente 50 g e então foi dissolvido em metanol/água (1/1, v/v) (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 foram obtidas as frações denominadas de fração hexano (FH) (33,48 
g), fração diclorometano (FD) (12,50 g), fração acetato de etila (FAE) (16,70 g) e fração 
butanol (FB) (52,33 g). O resíduo final obtido após extração com butanol é a fração 
hidrometanólica (87,60 g). Em cada fração as substâncias solúveis da palhada foram 
separadas e concentradas em função da polaridade de suas estruturas químicas. 

  
2.3 GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO INICIAL DAS PLANTAS DANINHAS 
 

Para os bioensaios de screening dos efeitos de diferentes frações extraídas da 
palhada de P. glaucum (EB, FH, FD, FAE e FB), seis diferentes espécies de plantas 
daninhas foram utilizadas: A. hybridus, B. pilosa, E. heterophylla, I. grandifolia, 
U. decumbens e D. horizontalis. As sementes foram compradas do fornecedor comercial 
(Cosmos Agrícola Produtos e Serviços Rurais Ltda, São Paulo, Brasil).  

As frações EB, FH, FD, FAE e FB de P. glaucum foram ressuspendidas em 
metanol 100% e colocadas em folhas duplas de papel germitest em caixas gerboxes 

(11 cm  11 cm  5 cm). O controle recebeu apenas metanol. Os gerboxes foram 
mantidos durante 24 horas em repouso para completa evaporação do metanol (ARANITI 
et al., 2014). Em seguida 10 mL de água destilada foram adicionadas de forma que a 
concentração final das frações foi de 500 μg mL-1.  
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As sementes das plantas daninhas foram selecionadas quanto ao tamanho e forma 
e semeadas conforme metodologias previamente estabelecidas. As sementes de 
I. grandifolia foram escarificadas em ácido sulfúrico 98% por 45 minutos para à quebra de 
dormência, lavadas em água destilada abundantemente e semeadas em gerbox. Após à 
semeadura os gerboxes foram mantidos em câmara de germinação com temperatura 
constante de 30 ºC e fotoperíodo de 12 horas. As sementes de E. heterophylla foram 
lavadas em água destilada, semeadas em gerboxes e mantidas em câmara de 

germinação com temperatura constante de 25 C e fotoperíodo de 12 horas. As sementes 
de B. pilosa foram desinfetadas em hipoclorito de sódio 2% por 3 minutos, lavadas 
abundantemente em água destilada, semeadas em gerbox e mantidas em câmara de 
germinação com fotoperíodo de 8 horas no claro com temperatura de 30 ºC, e 16 horas 
no escuro com temperatura de 20 ºC. Nas plantas E. heterophylla, B. pilosa e I. grandifolia 
a avaliação dos parâmetros de crescimento foi realizada após 96 horas da semeadura.  

As sementes de A. hybridus foram desinfetadas em hipoclorito de sódio 2% por 
5 minutos, lavadas abundantemente com água destilada, semeadas em gerbox e 
mantidas em 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 98%, 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 de crescimento foi realizada após 168 
horas da semeadura nas plantas A. hybridus, D. horizontalis e U. decumbens. 

Foram consideradas germinadas, as sementes que emitiram radícula de 2 mm, ou 
maior. Ao fim do período de incubação, as raízes e os caules primários foram removidos, 
seus comprimentos medidos e imediatamente pesados em balança analítica, para 
obtenção da biomassa fresca. Os índices de germinação avaliados foram: tempo médio 
de germinação (TMG) e velocidade de germinação acumulada (VGA), índice de 
velocidade de germinação (IVG) (Labouriau e Osborn 1984; Chiapusio et al. 
1997)Chiapusio et al. 1997)(Labouriau e Osborn 1984; Chiapusio et al. 1997).  
 
2.4 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE RESPIRATÓRIA DE ÁPICES RADICULARES 
DE I. grandifolia 
 

A respiração de ápices foi realizada polarograficamente com o auxílio de um 
eletrodo de oxigênio tipo Clark, inserido em uma câmara de acrílico e conectado a um 
polarógrafo (BRACHT et al., 1984). Aproximadamente 20 mg (cerca de 3-5 mm) do ápice 
das raízes foram removidos das plântulas crescidas por 96 horas, na ausência (controle) 
ou presença da FAE de P. glaucum nas concentrações de 250, 500 ou 1000 µg mL-1. Os 
ápices radiculares foram transferidos para câmara de acrílico contendo 2 mL do meio de 
incubação, composto de solução nutritiva: Ca(NO3)2 2 mM, KNO3 2 mM, NH4Cl 0,43 mM, 
MgSO4 0,75 mM e NaH2PO4 20 µM (LARKIN, 1987), com pH ajustado para 5,8. O 
consumo de oxigênio que se seguiu à adição dos ápices é a respiração total dos tecidos. 
Para estimar a contribuição da respiração via citocromo-oxidase mitocondrial (COX, 
respiração KCN-sensível), o cianeto de potássio (KCN) 250 µM foi adicionado ao meio de 
incubação cerca de 5 min após a adição dos ápices. O consumo de oxigênio residual, que 
não é inibido pelo KCN, é definido como respiração KCN-insensível e representa a soma 
da atividade da oxidase alternativa mitocondrial (AOX) e das oxidases extramitocondriais. 
A atividade respiratória foi expressa em nmol de O2 consumido por minuto por mg de 
massa fresca de ápices (nmol minuto-1 mg massa fresca-1). Considerou-se a concentração 
de O2 dissolvido no meio de incubação, a 25 ºC, de 240 μM (ESTABROOK, 1967). 

 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
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Os dados apresentados nos gráficos e tabelas são média ± erro padrão (EP), os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as diferenças significativas 
entre as médias foram identificadas pelo teste de Duncan. p ≤ 0,05 foi adotado como 
critério mínimo de significância. As análises foram realizadas utilizando o pacote de 
software StatisticaTM. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para investigar o potencial herbicida dos componentes existentes na palhada de 
P. glaucum, foram realizados bioensaios de screening utilizando seis diferentes espécies 
de plantas daninhas: as eudicotiledôneas A. hybridus, B. pilosa, E. heterophylla e 
I. grandifolia e as monocotiledôneas U. decumbens e D. horizontalis. As plantas foram 
germinadas e crescidas na presença do EB e da FH, FD, FAE e FB de P. glaucum na 
concentração de 500 µg mL-1. Diariamente as sementes que germinaram foram contadas 
para a determinação do IVG, VGA e TMG (Tabela 1). Após 96 ou 168 horas foram 
avaliados a porcentagem de germinação (Gráfico 1A, E, I, M, Q, U) e o crescimento das 
plântulas através do comprimento das raízes primárias (Gráfico 1B, F, J, N, E, V), 
comprimento dos caules (Gráfico 1C, G, K, O, S, X) e os pesos frescos (Gráfico 1D, H, L, 
P, T, W). 

Os índices de germinação apresentados na Tabela 1 revelaram que, com exceção 
do A. hybridus, a germinação das plantas daninhas foi pouco sensível às diferentes 
frações da palhada de P. glaucum.  Em A. hybridus todas as frações exerceram efeitos 
inibidores, mas os efeitos mais acentuados foram induzidos pela FD e FAE. O IVG foi 
reduzido em 50,0%, 37,5%, 93,8%, 87,5% e 81,25% pelo EB e pelas FH, FD, FAE e FB, 
em relação ao controle, respectivamente. A VGA também foi alterada por todos os 
tratamentos, chegando a -97,7% pela FD, em relação ao controle. O TMG foi alterado 
apenas pela FAE (+199,1%). 

Os índices de germinação de B. pilosa também foram alterados, porém em 
menores graus se comparados com os de A. hybridus. Novamente, a FD e a FAE foram 
as mais ativas. Os extratos não alteraram o IVG, a VGA foi reduzida em 46,2%, 33,8% e 
29,2% pelas FD, FAE e FB, respectivamente e o TMG foi aumentado 29,5% pela FD 
(Tabela 1). A E. heretophylla teve a VGA reduzida em 29,2% somente pela FAE 
(Tabela 1) e nenhum índice de germinação de I. grandifolia foi alterado significativamente. 

Observou-se que as monocotiledôneas testadas também apresentaram pouca 
sensibilidade às diferentes frações de P. glaucum em relação à germinação. As frações 
mais ativas sobre os índices (EB e FB) foram distintas daquelas mais ativas observadas 
nas eudicotiledôneas (FD e FAE).  Em U. decumbens o IVG e a VGA foram reduzidos em 
38,9% e 23,4% pelo EB e 44,5% e 23,4% pela FB, respectivamente. Em D. horizontalis 
apenas o tratamento com EB modificou em +26,5% a VGA. Os outros índices não foram 
alterados de forma significativa nas duas monocotiledôneas (Tabela 1). 

Após ter sido completada a germinação, as plântulas resultantes passam a ter 
contato mais direto com as substâncias ativas existentes nas frações, e a sensibilidade 
das espécies em relação ao seu desenvolvimento pode diferir se comparada com a sua 
germinação. De fato, como observado no Gráfico 1, embora as frações de P. glaucum 
tenham reduzido de forma pronunciada o percentual final de germinação de A. hybridus, 
as plântulas das sementes que foram capazes de germinar apresentaram raízes maiores 
do que as do controle. O aumento foi de 93,1% e 57,3% nos tratamentos com a FD e a 
FAE, respectivamente (Gráfico 1B). O comprimento dos caules e a biomassa fresca não 
foram alterados significativamente (Gráfico 1C, D). As outras frações não afetaram os 
parâmetros biométricos de desenvolvimento das plântulas, embora os índices e os 
percentuais de germinação tenham sido, também, alterados. 
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Tabela 1: Índice de velocidade de germinação (IVG), Velocidade de germinação acumulada (VGA) e Tempo 
médio de germinação (TMG) de Amaranthus hybridus, Bidens pilosa, Euphorbia heterophylla, Ipomoea 
grandifolia, Urochloa decumbens e Digitaria horizontalis crescidas com água (controle), extrato bruto (EB) 
ou frações hexano (FH), diclorometano (FD), acetato de etila (FAE) ou butanol (FB) de P. glaucum. 

Planta daninha 
Tratamento  
(500 µg mL-1) 

Índices de germinação 

IVG VGA TMG 

Amaranthus 
hybridus 

C 0,16 ± 0,005 1,74 ± 0,11 59,45 ± 2,37 

EB 0,08 ± 0,010* 0,74 ± 0,08* 68,49 ± 9,39 

FH 0,10 ± 0,011* 0,75 ± 0,05* 56,57 ± 8,24 

FD 0,01 ± 0,005* 0,04 ± 0,02* 99,63 ± 46,64 

FAE 0,02 ± 0,010* 0,16 ± 0,07* 177,80 ± 65,47* 

FB 0,03 ± 0,010* 0,39 ± 0,02* 87,79 ± 11,57 

Bidens pilosa 

C 0,15 ± 0,013 0,65 ± 0,09 70,46 ± 2,05 

EB 0,15 ± 0,018 0,52 ± 0,02 74,19 ± 1,78 

FH 0,20 ± 0,032 0,57 ± 0,06 75,61 ± 1,52 

FD 0,12 ± 0,010 0,35 ± 0,03* 78,04 ± 2,30* 

FAE 0,11 ± 0,015 0,43 ± 0,05* 72,91 ± 1,36 

FB 0,10 ± 0,010 0,46 ± 0,04* 71,26 ± 2,06 

Euphorbia 
heterophylla 

C 0,59 ± 0,050 2,50 ± 0,25 31,12 ± 2,90 

EB 0,52 ± 0,036 2,27 ± 0,17 26,04 ± 2,37 

FH 0,49 ± 0,028 2,15 ± 0,10 24,73 ± 2,63 

FD 0,59 ± 0,121 2,55 ± 0,06 27,51 ± 1,40 

FAE 0,60 ± 0,063 1,77 ± 0,09* 28,25 ± 2,17 

FB 0,50 ± 0,197 2,18 ± 0,09 26,23 ± 3,79 

Ipomoea 
grandifolia 

C 0,96 ± 0,017 4,02 ± 0,07 24,51 ± 0,28 

EB 1,00 ± 0,022 4,12 ± 0,07 25,85 ± 1,24 

FH 0,97 ± 0,019 4,01 ± 0,07 25,46 ± 1,12 

FD 0,99 ± 0,030 4,06 ± 0,09 25,74 ± 0,68 

FAE 0,99 ± 0,014 4,14 ± 0,06 26,00 ± 0,73 

FB 0,98 ± 0,024 4,07 ± 0,10 25,80 ± 0,71 

Urochloa 
decumbens 
 

C 0,18 ± 0,011 1,75 ± 0,08 70,03 ± 2,17 

EB 0,11 ± 0,012* 1,34 ± 0,09* 72,49 ± 1,88 

FH 0,13 ± 0,026 1,46 ± 0,14 65,50 ± 5,16 

FD 0,13 ± 0,022 1,48 ± 0,14 70,84 ± 3,34 

FAE 0,13 ± 0,020 1,54 ± 0,09 67,05 ± 2,11 

FB 0,10 ± 0,021* 1,34 ± 0,14* 79,65 ± 4,83 

Digitaria 
horizontalis  
 

C 0,12 ± 0,006  1,02 ± 0,03 26,78 ± 9,13 

EB 0,11 ± 0,012 1,29 ± 0,04* 32,97 ± 8,32 

FH 0,11 ± 0,011 1,16 ± 0,07 29,51 ± 8,52 

FD 0,12 ± 0,167 1,01 ± 0,08 23,87 ± 10,6 

FAE 0,12 ± 0,008 0,97 ± 0,04 20,59 ± 7,47 

FB 0,12 ± 0,016 1,15 ± 0,10 28,43 ± 10,0 

Os valores são as médias ± EP (n=5). (*) na mesma coluna indicam diferenças significativas, em relação ao 
controle, de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p≤0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Em B. pilosa todas as frações reduziram o crescimento radicular (Gráfico 1F) em 

percentuais variando de 27% a 48%, sendo a fração FD a mais ativa e também a única 
que reduziu o comprimento dos caules em 27,01% (Gráfico 1G).  

A E. heterophylla e a I. grandifolia, que foram as eudicotiledôneas menos sensíveis 
às diferentes frações em relação à germinação de suas sementes, exibiram alterações 
significativas no desenvolvimento de suas plântulas.  Em E. heterophylla o crescimento da 
raiz foi inibido pelas FD, FAE e FB em 26,45%, 36,57% e 29,30%, respectivamente 
(Gráfico 1J). Já em I. grandifolia o crescimento das raízes ou dos caules foi inibido por 
diferentes frações. As frações EB, FD, FAE e FB reduziram comprimento radicular em 
13,8%, 21,7%, 34,5% e 31,1%, respectivamente (Gráfico 1N) e as frações FH, FAE e FB 
inibiram o comprimento dos caules em 22,25%, 21,55% e 22,31% respectivamente. 
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(Gráfico 1O). A FAE foi a que inibiu tanto o crescimento das raízes como dos caules. A 
biomassa fresca não foi alterada (Gráfico 1P). 

As monocotiledôneas estudadas também apresentaram respostas distintas em 
relação ao desenvolvimento das plântulas. Embora o percentual final de germinação não 
tenha sido significativamente alterado tanto em U. decumbens como em D. horizontalis 
(Gráfico 1Q, U), o desenvolvimento das plântulas de U. decumbens, mas não de 
D. horizontalis, foi bastante alterado por todas as frações testadas. O comprimento 
radicular de U. decumbens foi reduzido em 25,9%, 38,5% 47,4%, 44,9% e 46,3% pelo EB 
e pelas FH, FD, FAE e FB (Gráfico 1R), respectivamente.  

As respostas diferenciais das plantas daninhas estudadas ao tratamento com as 
frações de P. glaucum não têm explicações simples. A sensibilidade das espécies em 
relação à germinação foi distinta se comparada com o desenvolvimento das plântulas 
resultantes e não houve correlação com a classe das espécies. As plantas daninhas mais 
sensíveis em relação ao efeito sobre a germinação foram A. hybridus e B. pilosa, que são 
eudicotiledôneas tal como a E. heterophylla e a I. grandifolia, espécies que se mostraram 
insensíveis em relação à germinação. A germinação das monocotiledôneas, 
U. decumbens e D. insulares, também não foi afetada pelas frações de P. glaucum. Por 
outro lado, o desenvolvimento das plântulas das eudicotiledôneas B. pilosa, 
E. heterophylla e I. grandifolia e da monocotiledônea U. decumbens foi bastante inibido 
enquanto que o da eudicotiledônea A. hybridus e da monocotiledônea D. insulares não foi 
alterado. Esta aparente ausência de seletividade de ação das substâncias ativas da 
palhada de P. glaucum em mono- e eudicotiledôneas ocorre, também, com herbicidas 
sintéticos. Um herbicida seletivo para eudicotiledôneas, por exemplo, pode exercer efeitos 
negativos em monocotiledôneas em outro estágio fenológico, como na fase de 
germinação e crescimento inicial, o que pode ser explicado pela falta de estruturas 
morfológicas características desse grupo, como a bainha foliar, que protege as plantas 
adultas (WAGNER; NELSON 2014). Assim, não pode ser excluída a possibilidade de que 
a sensibilidade das mesmas plantas daninhas as frações de P. glaucum sejam 
modificadas em fases posteriores de seu desenvolvimento.  

O tamanho das sementes pode ter exercido alguma influência dentre as 
eudicotiledôneas testadas, visto que, em relação aos efeitos sobre germinação, as mais 
sensíveis foram A. hybridus e B. pilosa que possuem sementes bem menores. Em relação 
às monocotiledôneas testadas, entretanto, as sementes de D. horizontalis são, também, 
pequenas e a sua germinação não foi afetada por nenhuma das frações tal como ocorreu 
com a U. decumbens.  

Outras características estruturais, fisiológicas e bioquímicas das sementes podem 
ter contribuído para as diferenças entre as espécies estudadas, mas certamente o tipo de 
tegumento externo deve ter exercido uma importante influência nos efeitos diferenciais 
sobre a germinação. O tegumento é a primeira barreira para a ação de agentes externos. 
Após interagir com o tegumento e, em seguida, com as paredes e as membranas dos 
tecidos embrionários durante a embebição das sementes, as substâncias ativas devem 
interagir com as células e atingir um ou mais alvos celulares específicos (ALVES et al., 
2004; BRASS 2009). Interferências em qualquer dessas etapas podem modificar o padrão 
da germinação das sementes, como por exemplo, por alteração na permeabilidade dos 
tegumentos e membranas, na transcrição e tradução de ácidos nucleicos, no 
funcionamento de fitormônios e mensageiros secundários, na respiração, na conformação 
de enzimas e receptores, ou a combinação destes fatores (FERREIRA; AQUILA 2000; 
BEWLEY et al., 2013). Após ter sido completada a germinação, outros processos são 
iniciados dependendo do tecido e da fase de desenvolvimento da plântula. Dentre os 
processos essenciais, tanto para a germinação quanto para o desenvolvimento inicial das 
plântulas, destaca-se a produção mitocondrial de ATP (BEWLEY et al., 2013). 
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Gráfico 1: Bioensaio de screening dos efeitos do EB e da FH, FD, FAE e FB de Pennisetum glaucum sobre 

a porcentagem de germinação, comprimento radicular, comprimento dos caules ou partes aéreas e 

biomassa fresca de Amaranthus hybridus (A, B, C, D), Bidens pilosa (E, F, G, H), Euphorbia heterophylla (I, 

J, K, L), Ipomoea grandifolia (M, N, O, P), Urochloa decumbens (Q, R, S, T) e Digitaria horizontalis (U, V, X, 

W) crescidas por 96 horas. Os valores são as médias ± EP (n=5). (*) indicam diferenças significativas, em 

relação ao controle, de acordo com ANOVA e teste de Duncan (p≤0,05) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Para investigar se a inibição no crescimento das plântulas pode ser devida a uma 

interferência no metabolismo energético mitocondrial, a atividade respiratória das raízes 
primárias de plântulas crescidas na ausência (controle) ou na presença da FAE de 
P. glaucum (250, 500 ou 1000 µg mL-1) foi avaliada. A planta I. grandifolia foi utilizada 
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como um modelo experimental e a FAE foi escolhida entre as frações por apresentar boa 
atividade nos parâmetros de crescimento das plântulas. O ápice da raiz primária é 
formado principalmente por tecido meristemático com alta atividade metabólica. Os 
tecidos são heterotróficos e, portanto, dependem da oxidação dos nutrientes 
armazenados nas sementes, para prover os equivalentes redutores para a cadeia 
respiratória mitocondrial e assim manter os níveis elevados de ATP (TAIZ et al., 2017). 
Uma forma de avaliar a atividade metabólica dos ápices é medir a velocidade de consumo 
de oxigênio por polarografia (ISHII-IWAMOTO et al., 2006). A respiração total representa 
a soma de todas as reações que consomem oxigênio nos tecidos. A maior parte é de 
origem mitocondrial, mas também há enzimas extramitocondriais que contribuem para a 
respiração total, entre elas a lipoxigenase e a NADPH oxidase (TRIPATHY; OELMÜLLER 
2012). Na mitocôndria de vegetais além da via citocromo-oxidase (COX), a oxidase 
alternativa (AOX) e pelo menos quatro NADPH desidrogenases não bombeadoras de 
prótons (MØLLER; RASMUSSON; FREDLUND, 1993) também utilizam o oxigênio 
molecular como aceptor final de elétrons. Uma forma de identificar a via 
citocromo-oxidase (COX), que é a via mais eficiente na geração do gradiente 
eletroquímico necessário para a geração de ATP, é inibindo-a com cianeto de potássio 
(KCN) (WONG-RILEY et al., 2005). Este método de inibição permite distinguir a fração da 
respiração total dos ápices radiculares que é devido a COX (respiração KCN-sensível) 
das outras oxidases (AOX e oxidases extramitocondriais) (ISHII-IWAMOTO et al., 2006).  

O Gráfico 2 mostra que a maior parte da respiração dos ápices de I. grandifolia 
crescidas na ausência de FAE de P. glaucum foi devida à via citocromo-oxidase 
mitocondrial. Todas as outras oxidases contribuíram com menos de 17% do consumo de 
oxigênio total dos ápices.  A respiração total de ápices radiculares de I. grandifolia 
tratadas com FAE de P. glaucum nas concentrações de 250 e 500 µg mL-1 foi 
significativamente reduzida em 24,9% e 22,8%, em relação ao controle, respectivamente 
(Gráfico 2A). Esta inibição deveu-se à respiração via citocromo-oxidase, visto que 
somente a respiração KCN-sensível foi inibida em 37,0% e 34,6% pela FAE da palhada 
de P. glaucum nas concentrações de 250 e 500 µg mL-1 respectivamente (Gráfico 2B). Na 
maior concentração a respiração total foi similar a do controle e verificou-se que esta 
ativação se deveu, ao menos em parte, a um estímulo da respiração KCN-insensível 
(+61,57%) (Gráfico 2C). A respiração KCN-sensível também se aproximou dos valores do 
controle.  
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Gráfico 2: Efeitos da fração acetato de etila (FAE) de Pennisetum glaucum sobre Ipomoea grandifolia 

crescidas por 96 horas. As sementes foram incubadas na ausência (controle) ou presença de FAE 
(250-1000 µg mL-1). As medidas foram realizadas na ausência (Respiração total, a) ou na presença de KCN 
(KCN-insensível, c). b, Respiração KCN-sensível: diferença entre a respiração total e a KCN-insensível. Os 
valores são as médias ± EP (n=5). (*) indicam diferenças significativas em relação ao controle, de acordo 

com ANOVA e teste de Duncan (p≤0,05) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os efeitos da FAE de P. glaucum sobre a atividade respiratória de I. grandifolia 
revelaram que uma interferência no metabolismo energético pode ser um dos modos 
pelos quais as substâncias ativas da FAE de P. glaucum inibiram o desenvolvimento 
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inicial de I. grandifolia, esta conclusão foi baseada na inibição da respiração via 
citocromo-oxidase dos ápices radiculares. Nos tecidos metabolicamente ativos como os 
ápices radiculares a velocidade de utilização de ATP é alta e o metabolismo oxidativo 
deve ser ativado para manter elevado o nível de ATP. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

Os resultados dos ensaios de screening para identificação do potencial herbicida 
da palhada de P. glaucum indicaram que as substâncias mais ativas sobre as plantas 
daninhas têm em suas estruturas grupos químicos apolares e polares, prevalecendo os 
de média polaridade na FD e de alta polaridade na FAE. A sensibilidade às essas frações 
foi distinta entre as espécies estudadas. Ambas as frações exerceram forte efeito inibidor 
sobre a germinação de A. hybridus, mas não afetaram a germinação das outras espécies. 
Por outro lado, o desenvolvimento inicial da maioria das plantas daninhas estudadas, foi 
inibido pelas frações de P. glaucum. As espécies mais sensíveis foram a U. decumbens e 
I. grandifolia seguidas por B. pilosa e E. heterophylla. A D. horizontalis foi a mais 
resistente. Uma interferência na produção de ATP é, possivelmente, um dos modos de 
ação da FAE de P. glaucum. O conjunto dos resultados permitiu concluir que a utilização 
de P. glaucum como planta de cobertura, em sistema de plantio direto, pode reduzir a 
emergência de plantas daninhas por meio da liberação de substâncias químicas. Essas 
substâncias são capazes de afetar a germinação ou o desenvolvimento inicial, 
dependendo da espécie da planta daninha infestante.  
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