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RESUMO 

Um dos maiores desafios da agricultura moderna é sustentar a demanda mundial de alimentos, fibras e 
energia e, simultaneamente, produzir com o menor impacto ambiental possível. A presença de plantas 
daninhas é um dos fatores que mais afeta o crescimento e a produtividade das espécies de interesse 
comercial. Estratégias de manejo baseadas na alelopatia podem contribuir para o desenvolvimento de 
novas ferramentas químicas que minimizem a incidência de plantas daninhas. Assim, o objetivo deste 
trabalho consistiu em, analisar o efeito da fração acetato de etila (FAE) da palhada codificada por GMP29 
sobre a germinação da planta daninha Digitaria insularis, popularmente conhecida como capim-amargoso, 
uma invasora altamente prejudicial às culturas, principalmente por apresentar resistência ao glifosato. A 
espécie GMP29 foi plantada na Fazenda Experimental de Iguatemi da Universidade Estadual de Maringá, 
após coletada, seca e triturada foi submetida a partição líquido-líquido no Laboratório de Química Orgânica 
e Produtos Naturais da UEM para obtenção das frações. Da FAE foi isolada e identificada as principais 
substâncias. Posteriormente foi analisado o potencial fitotóxico da FAE em várias concentrações, sobre D. 
insularis, em caixas gerbox e em protocolo de pré-emergência a campo, conduzida no Laboratório de 
Oxidações Biológicas e no Núcleo de Estudos Avançados em Ciência das Plantas Daninhas também da 
UEM. O estudo fitoquímico das partes aéreas de GMP29 resultou no isolamento de quatro substâncias, os 
estilbenos palidol e carasifenol, a flavona C-glicosilada  2’’-O-raminosilorientina e o fenilpropanoide ácido p-
cumárico. Os compostos ativos existentes na FAE exerceram efeitos significativos sobre a germinação do 
campim-amargoso. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Alelopatia; fitoquímica; fração acetato de etila. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, segundo dados da 
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) a safra de 2018/2019 teve uma 
produção de 116,996 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos 
com uma produção de 119,518 milhões de toneladas. O estado do Paraná foi responsável 
por 19,070 milhões de toneladas dessa produção, sendo a região Sul a segunda maior 
produtora de soja do País, este fato evidencia a importância econômica da cultura para o 
país (CONAB, 2018).   

De todas as culturas do Brasil, a soja é a que mais cresceu nas três últimas 
décadas e ocupa uma área plantada de 49%, e esse aumento da produtividade está 
associado aos avanços tecnológicos, introdução de cultivares geneticamente modificado, 
tecnologia de fixação de nitrogênio, aplicação de bioestimulantes bem como, a 
mecanização agrícola (BERTOLIN et al., 2010). Para que produção do grão continue 
crescendo, o uso de agrotóxicos vem sendo amplamente utilizado. Dentro da classe dos 
agrotóxicos, os herbicidas, que controlam plantas daninhas, são os mais utilizados. 

*Espécie GMP29: devido às clausulas de um convênio firmado entre a UEM e uma empresa privada os dados são 

confidenciais e, portanto, neste trabalho, a espécie de cobertura estudada não pôde ser nomeada. 
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Plantas daninhas crescem espontaneamente em uma área, e causam danos às 
atividades humanas e ao meio ambiente. Estas por sua vez, apresentam algumas 
características peculiares, como: nenhuma exigência para germinar, alta capacidade de 
florescimento, alta produção de semente, habilidade de dispersão, altamente adaptável às 
práticas de manejo, além da tolerância à variação ambiental (PITELLI, 2007). Todos 
esses fatores fazem com que espécies daninhas sejam altamente preocupantes, levando 
a grandes perdas na produção agrícola, aumento do uso de herbicidas e a consequente 
contaminação do meio ambiente. 

Além do uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas, outras práticas de 
manejo têm sido adotadas a muitos anos, entre elas destaca-se o sistema de plantio 
direto (SPD), nesse sistema, a palha e os restos da cultura anterior são deixados na 
superfície do solo, esse tipo de manejo do solo traz algumas vantagens como, o controle 
da erosão, aumento dos teores de matéria orgânica do solo, redução das perdas de água 
e da variação de temperatura do solo, aumento da atividade biológica e melhoria da 
estrutura do solo (SILVEIRA et al., 2001). 

Outro aspecto bastante relevante é a redução da germinação e emergência das 
plantas daninhas no sistema de plantio direto. Dependendo da espécie de planta utilizada 
como cobertura, e da quantidade de palhada existente sobre o solo, o controle das 
plantas daninhas pode ocorrer devido ao efeito físico da palhada, que atua impedindo a 
incidência de luz e a realização de fotossíntese por aquelas plântulas que conseguiram 
emergir do solo, dificultando a emergência de várias espécies de daninhas (SEVERINO et 
al., 2001; CONSTANTIN et al., 2005) ou pela liberação de compostos alelopáticos 
(GOMES et al., 2008). 

Pesquisas realizadas com espécies forrageiras ou cobertura morta tem mostrado 
uma significativa redução de populações de plantas daninhas além de possibilitar às 
plantas da cultura de interesse um desenvolvimento sob efeito de menor competição 
inicial.  Trezzi et al. (2006), demonstraram a redução na emergência de E. heterophylla na 
presença de palhada de sorgo, milho e aveia. Tokura e Nóbrega (2006) relata uma 
significativa redução da planta daninha Brachiaria plantaginea quando foi utilizado as 
coberturas de trigo, aveia preta, milheto e nabo forrageiro.  

O uso de cobertura morta sobre o solo além dos benefícios citados anteriormente, 
o controle de plantas daninhas não ocorre somente pela supressão física, mas também 
pela liberação de compostos químicos da palhada para o solo. Essas substâncias são 
denominadas de aleloquímicos e são resultantes do metabolismo secundário. Assim, a 
liberação de compostos orgânicos pela palhada exerce interações sobre as plantas, um 
fenômeno conhecido como alelopatia. A alelopatia é definida como um importante 
mecanismo ecológico que influencia a dominância vegetal, a sucessão e formação de 
comunidades vegetais, alteram a produtividade e manejo de culturas (MIRÓ et al., 1998), 
por meio de um efeito direto ou indireto, benéfico ou prejudicial de uma espécie doadora à 
uma espécie receptora, entre plantas e microorganismos (RICE, 1984). 

Atualmente muitas plantas daninhas já adquiriram resistência aos mecanismos de 
ação dos herbicidas existentes no mercado. Exemplo disso é o N-fosfonometil glicina 
(glifosato) que é um herbicida sistêmico e não seletivo usado em folhas largas e 
gramíneas, controlando daninhas grandes, pequenas, anuais e perenes e pode ser 
utilizado para dessecação antes da semeadura e também em pós-emergência de plantas 
daninhas (OLIVEIRA JR et al., 2011) 

Após a implantação da soja RR (resistente ao glifosato), o glifosato passou a ser o 
único agrotóxico utilizado em plantações de soja, resolvendo a totalidade de problemas 
com plantas invasoras. Porém o uso intenso e descontrolado do glifosato, gerou biótipos 
de plantas daninhas resistentes a ele, como, Conyza canadenses, Conyza bonariensis, 
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Conyza sumatrenis, Chloris spp., Digitaria insularis, Eleusine indica, Lolium multiflorum 
(TREZZI et al., 2011). 

Diante desse cenário, pesquisas que visam o desenvolvimento de métodos 
alternativos de controle de plantas daninhas, que possam reduzir o uso excessivo dos 
atuais agrotóxicos têm aumentado nos últimos anos, a fim de estudar novas espécies de 
plantas de cobertura para identificação dos compostos ativos com potencial herbicida. 

A planta daninha avaliada no trabalho foi a Digitaria insularis, conhecida 
popularmente como capim-amargoso, trata-se de uma gramínea perene, ereta, que 
possui colmos estriados e entrenós longos (KISSMANN et al., 1997). O capim-amargoso 
tem se tornado uma planta daninha de grande importância nos últimos anos, pela 
resistência ao glifosato. É uma planta altamente competitiva e de grande potencialidade 
infestante, possui desenvolvimento rápido e agressivo, reproduz-se tanto por sementes 
quanto por rizomas e forma touceiras consideráveis a partir deles. Além disso, 
desenvolve-se bem em solos pobres e ácidos, e supera muitas outras espécies (MONDO 
et al., 2010). 

Dessa forma, a espécie forrageira denominada GMP29 (devido às clausulas de um 
convênio firmado entre a UEM e uma empresa privada os dados são confidenciais e, 
portanto, neste trabalho, a espécie de cobertura estudada não pôde ser nomeada) foi 
plantada, tiveram suas partes aéreas coletas e após seca foram trituradas e então 
submetidas a uma partição líquido-líquido a fim de se obter as frações com diferentes 
polaridades, destas, da fração acetato de etila (FAE) foram isoladas e identificadas as 
principais substâncias, em seguida, a fração foi testada em diferentes concentrações 
sobre a planta daninha D. insularis e também em várias doses sobre a mesma daninha 
em protocolo de pré-emergência, simulando condições a campo, avaliando o percentual 
germinativo. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1  MATERIAL VEGETAL 

 
O material vegetal da espécie GMP29 foi cultivado em campo aberto na Fazenda 

Experimental da Universidade Estadual de Maringá (23° 21' 21,9'' S e 52° 04' 18,9'' O), 
distrito de Iguatemi, Estado do Paraná, sob orientação do Prof. Dr. Rubem Silvério de 
Oliveira Jr. membro do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de 
Maringá. Como a espécie foi plantada no intuito de ser utilizada como forragem, a 
semeadura aconteceu entre os meses de janeiro até final de março de 2011, época ideal 
de plantio para a formação de grande quantidade de massa seca. A parte aérea da planta 
foi coletada de 90 a 100 dias após a semeadura, no estádio fenológico de pré-
florescimento. O material foi então seco em estufa de com circulação forçada de ar e em 
seguida foi triturado em triturador ou desintegrador forrageiro a fim de se formar a palha 
com tamanho de partículas uniforme.  

 
2.2  PREPARAÇÃO E FRACIONAMENTO DO EXTRATO BRUTO 

 
O material seco e moído (5,0 kg) das partes aéreas de GMP29 foi submetido à 

extração com metanol, a frio, por maceração exaustiva. Após remoção do solvente sob vácuo 
em evaporador rotatório à temperatura de 33-35ºC 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 (FAE) 
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(16,70 g), e as frações butanólica (52,33 g) e hidrometanólica (87,60 g). Essa preparação e 
fracionamento foram conduzidos no Laboratório de Síntese Orgânica e Produtos Naturais- 
GSPN da Universidade Estadual de Maringá sob orientação da Profa. Dra. Debora Cristina 
Baldoqui. Neste trabalho foi utilizada somente a FAE. 

 
2.3  ISOLAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS DE FAE 

 

Parte da fração acetato de etila (FAE-1) (2,05 g) foi submetida a uma filtração com 
metanol em Sephadex LH-20, resultando em 73 frações que foram reunidas em 12 novas 
frações de acordo com a análise em CCD. A fração FAE-1-10 forneceu a substância 1 
(195 mg). Outra parte da fração acetato de etila (FAE-2) (113 mg) foi submetida a uma 
filtração com água e metanol em Sephadex LH-20 com gradiente decrescente de 
polaridade, resultando em 60 frações que foram reunidas em 11 novas frações de acordo 
com a análise em CCD. Da fração FAE-2-9 foi isolada novamente a substância 1 (10,8 
mg), e da fração FAE-2-10 foi isolada a substância 2 (10,2 mg).  

Outra parte da fração acetato de etila (FAE-3) (460 mg) foi submetida a uma 
filtração com água e metanol em Sephadex LH-20 com gradiente decrescente de 
polaridade, resultando em 74 frações que foram reunidas em 13 novas frações de acordo 
com a análise em CCD. A fração FAE-3-8 (72,3 mg) foi submetida a uma filtração com 
água e metanol em Sephadex LH-20 usando como eluentes H2O/MeOH 50% e MeOH 
100%, resultando em 30 frações que foram reunidas em 5 novas frações de acordo com a 
analise em CCD.  A fração FAE-3-8-5 (4,4 mg) levou ao isolamento da substância 3. A 
FAE-4, outra parte da fração acetato de etila, (700 mg) foi submetida a uma filtração com 
água e metanol em Sephadex LH-20 usando como eluentes H2O/MeOH 50%, H2O/MeOH 
80%  e MeOH 100%, resultando em 89 frações que foram reunidas em 19 novas frações 
de acordo com a análise em CCD. A fração FAE-4-8 (80,2 mg) foi submetida a uma 
filtração com clorofórmio e metanol em Sephadex LH-20 usando como eluentes 
CHCl3/MeOH 50% e MeOH 100%, resultando em 22 frações que foram reunidas em 5 
novas frações de acordo com a análise em CCD. A fração FAE-4-8-4 (39,1 mg) levou ao 
isolamento das substâncias 4.  

As análises das frações provenientes das eluições das colunas foram feitas em 
cromatografia de camada delgada (CCD), utilizando-se placas de vidro de 5,0 x 20 cm 
preparadas com sílica gel 60 GF254 da Merck, suspensa em água destilada e distribuída 
em uma espessura de 0,25 mm, onde as frações que apresentavam Rf semelhantes 
foram reunidas. Para visualização dos compostos em CCD utilizou-se irradiação com luz 
ultravioleta nos comprimentos de onda de 254 nm e 366 nm, e também mediante uso de 
reveladores, tais como, solução de H2SO4/ MeOH 1:1, ou solução de anisaldeído 
(metanol, ácido acético, ácido sulfúrico, 4-metóxi-benzaldeído 85:10:5:0,5, v/v/v/v), ambos 
seguidos por aquecimento a 150ºC, ou ainda solução de Dragendorff.  

As substâncias isoladas foram identificadas por análises de espectros de RMN de 1H 
e 13C, obtidos em espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear, da marca Bruker e 
modelo AVANCE III HD, de 500 MHz (operando a uma frequência de 500,13 MHz para 1H 
e 125,77 MHz para 13C). Como solvente para as amostras foram utilizados CD3OD, 
CDCl3. A interpretação dos dados foi realizada com auxílio de correlações bidimensionais 
de COSY, HSQC e HMBC. 

O isolamento, purificação e identificação das substâncias foram realizados no 
Laboratório de Síntese Orgânica e Produtos Naturais- GSPN da Universidade Estadual de 
Maringá sob orientação da Profa. Dra. Debora Cristina Baldoqui. 

 
2.4  GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE D. insularis 

 



 

 

29 e 30 de outubro de 2019 

Estes experimentos foram realizados em colaboração com o Laboratório de 
Oxidações Biológicas do Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de 
Maringá, coordenado pela Profa. Dra. Emy Luiza Ishii-Iwamoto. Sementes de D. insularis 
foram compradas de um fornecedor comercial (Cosmos Agrícola Produtos e Serviços 
Rurais Ltda, Brasil) e armazenadas em dessecador, na geladeira.  

As sementes selecionadas quanto ao tamanho e à forma foram lavadas com água 
destilada. Para cada tratamento foram feitas cinco repetições, e cada repetição consistiu 
de 50 sementes distribuídas em caixa de germinação, sobre duas folhas de papel 
germitest, umedecida com 10 mL de água destilada (controle) ou com FAE nas 
concentrações de 500 e 1000 µg mL-1. Após a semeadura, as sementes foram levadas 
para câmara de germinação, com fotoperíodo de 8h claro, à temperatura de 30 °C e 16h 
escuro, à temperatura constante de 20ºC, e permaneceram na câmara de germinação por 
168 horas. Foram consideradas germinadas, aquelas sementes que emitiram radícula de 
2 mm, ou maior. 

Os resultados significativos entre os valores médios dos tratamentos e o valor do 
controle estão indicados por meio de asteriscos nos gráficos e foram discutidos abaixo. 
Esses resultados foram identificados através da análise de variância (ANOVA), realizado 
pelo software StatisticaTM, utilizando o teste de Duncan para identificar as diferenças 
significativas em um nível de 5%. Todos os dados foram comparados e discutidos em 
relação aos seus respectivos controles. 

 
2.5 SIMULAÇÃO A CAMPO: PULVERIZAÇÃO DA FAE EM PRÉ-EMERGÊNCIA DE 
D. insularis 

 
Estes experimentos foram realizados em colaboração com o Núcleo de Estudos 

Avançados em Ciência das Plantas Daninhas (NAPD) do Departamento de Agronomia da 
Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo Prof. Dr. Rubem Silvério de Oliveira 
Jr. A FAE foi avaliada em protocolo de pré-emergência de D. insularis. Os ensaios foram 
conduzidos em uma estufa fechada e climatizada, modelo Van der Hoeven, localizada na 
Universidade Estadual de Maringá.  

As doses de FAE utilizadas foram: 3000, 6000, 9000, 12000 e 20000 µg mL-1. A 
fração foi solubilizada em H2O:Agral (1:1). Além das cinco concentrações, teve também 
um branco, o qual não recebeu a FAE e um tratamento utilizando herbicida de referência 
para pré-emergência: Trifluralin (2400 g.ha-1). O volume da calda preparado foi de 
100 L. ha-1. Foram utilizados vasos de 250 cm3, sendo preenchidos com areia lavada. Em 
cada vaso foram semeadas 30 sementes de D. insularis. Para cada dose foram feitas 
cinco repetições. A pulverização da fração em diferentes doses e do herbicida foi 
realizada utilizando pulverizador costal pressurizado a CO2.  

Após pulverização, os vasos foram mantidos em bandejas e diariamente era 
colocado água, dependendo da necessidade. A irrigação foi do tipo subsuperficial, onde a 
água armazenada nas bandejas, subia pelos vasos por capilaridade. Todas as bandejas 
foram mantidas sobre mesas, e após 28 dias as plantas emergidas foram contadas para 
realização da análise estatística. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os compostos 1, 2, 3 e 4 (Figura 1) foram isolados durante o fracionamento de 

FAE e foram caracterizados através da análise do espectro de RMN de 1H, e 13C e dados 
bidimensionais de COSY, HSQC e HMBC, além de comparação com os dados da 
literatura (KHAN et al., 1986; KULESH et al., 2006; LI et al., 2009; WANG et al., 2005; 
SOUZA FILHO, 2005; ESCOBAR et al., 1983 e  DOYAMA et al., 2005).  
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Os compostos 1 e 2 foram identificados como estibenóides, sendo o composto 1, o 
palidol, um dímero do resveratrol, e o composto 2 foi caracterizado como sendo o 
carasifenol, um trímero do resveratrol. O composto 3, foi identificado como um 
fenilpropanoide, o ácido p-cumárico, e o composto 4, identificado como uma flavona C-
glicosilada derivada da luteolina, a 2’’-O- raminosilorientina.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Substâncias isoladas de FAE de GMP29 

Fonte: Os autores 

 
Na literatura há relatos da atividade alelopática de estilbenos isolados de Derris 

urucu sobre a germinação, desenvolvimento radicular e do hipocótilo de plantas invasoras 
de pastagens, como a Mimosa pudica e a Senna obtusifolia (LÔBO, 2009). O palidol é 
relatado na literatura por sua atividade tóxica na germinação das plantas Dactylis 
hispanica, Petrorhagia velutina e Phleum subulatum (FIORENTINO et al., 2008).  Da 
espécie Brachiaria humidicola foi isolado o ácido p-cumárico e testado frente às plantas 
daninhas malícia e fedegoso e os efeitos alelopáticos estiveram positivamente 
relacionados à concentração do ácido, à espécie de planta daninha e à característica da 
espécie analisada (SOUZA FILHO, 2005). Flavonas glicosiladas encontradas nas folhas 
de Senna alata, causaram inibição intensa, sobre a germinação e o crescimento da 
radícula de Senna obtusifolia e Mimosa pudica (RODRIGUES et al., 2010). 

O parâmetro de germinação foi alterado pela FAE nas concentrações de 500 e 
1000 µg mL-1, com inibição em 23,72% e 35,90% respectivamente, em relação ao 
controle (Gráfico 1).  
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Gráfico 1: Efeitos das diferentes concentrações de FAE sobre a germinação de Digitaria 
insularis incubadas por 168 horas. Os valores são expressos como média ± EP (n=5). Pares de 

símbolos iguais na mesma coluna indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste 
de Duncan (p≤0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
A inibição da germinação também foi observada no teste de pulverização da FAE 

em protocolo de pré-emergência em simulação à campo, as concentrações de 3000, 
6000, 9000, 12000 e 20000 µg mL-1 inibiram a germinação do capim-amargoso em 
55,35%, 50,00%, 100%, 69,64% e 83,82%, respectivamente (Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Efeitos das diferentes concentrações de FAE sobre a germinação de Digitaria 
insularis incubadas por 28 dias. Os valores são expressos como média ± EP (n=5). Pares de 

símbolos iguais na mesma coluna indicam diferenças significativas de acordo com ANOVA e teste 
de Duncan (p≤0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Pela análise das substâncias isoladas de FAE, e pelos dados do percentual de 

germinação de D. insularis fica evidente que nas concentrações mais altas os 
mecanismos de ação que determinam os efeitos inibitórios são predominantes. Dessa 
forma, a atividade fitotóxica dessa fração pode ser atribuída ao sinergismo dessas 
substâncias. 
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Efeitos inibitórios ou estimulatórios sobre a germinação e desenvolvimento de 
plantas daninhas em gerbox pode ser atribuído à atividade de várias substâncias 
presentes na fração. Esses efeitos podem levar a uma alteração no metabolismo e no 
crescimento vegetal em nível celular, fitohormonal, fotossintético e respiratório. 
(BORELLA et al., 2011). As substâncias isoladas podem ser as responsáveis por tal 
efeito, porém, devido à quantidade isolada desses compostos, não foi possível testá-los, 
puros, sobre a planta daninha D. insularis. 

 
4  CONCLUSÃO 

 
O estudo fitoquímico das partes aéreas de GMP29 resultou no isolamento de 

quatro substâncias, os estilbenos palidol e carasifenol, a flavona C-glicosilada 2’’-O-
raminosilorientina e o fenilpropanoide ácido p-cumárico.  Os compostos ativos existentes 
na FAE exerceram efeitos significativos na germinação do campim-amargoso em várias 
doses testadas. Onde, quanto maior a dose da FAE, mais pronuciável foi o efeito de 
inibição. 

Outro ponto bastante relevante é a confirmação da importância em usar cobertura 
morta para reciclagem dos nutrientes, melhoria das características do solo e 
principalmente a inibição da germinação e desenvolvimento inicial de plantas daninhas 
que interferem no desenvolvimento de culturas de interesse comercial.  

Dessa forma, estudos dessa natureza, que envolvem várias áreas de 
conhecimento contribuem para a descoberta de novos compostos com possível aplicação 
tanto como estimulador de crescimento quanto herbicida na agricultura, além da 
elucidação de novos mecanismos de ação. 
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