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RESUMO 

Alelopatia pode ser definida como efeito negativo ou positivo de um organismo sobre outro, mediante 
liberação de compostos químicos, podendo atuar em diferentes etapas do desenvolvimento vegetal. Com o 
objetivo de avaliar o potencial alelopático de espécies nativas arbóreas sobre a germinação de Lactuca sativa 
L. foram realizados bioensaios. Os extratos foram preparados a partir das folhas secas das espécies 
arbóreas, obtendo-se as concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10%. Para avaliação do efeito sobre a germinação, 
cipselas de alface foram colocadas em placas de Petri, contendo 6 mL do extrato aquoso correspondente à 
espécie arbórea e concentração determinada. As placas de Petri foram seladas com plástico filme e mantidas 
em câmara de germinação. Posteriormente foram calculadas a porcentagem de germinação, tempo médio 
de germinação e índice de velocidade de germinação. Aplicou-se análise de variância (ANOVA) e teste de 
Tukey (p˂0.05). Os extratos aquosos de Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC. não afetaram a PG, IVG e TMG de 
Lactuca sativa L., quando comparado ao controle. No entanto, os extratos de Metrodorea nigra A. ST.-Hil., 
reduziram a PG a partir da concentração 7,5 % e o IVG na concentração 10,0%, para o parâmetro TMG 
ocorreu aumento significativo a partir da concentração 7,5%. As cipselas de alface mantidas em extratos 
aquosos de Eugenia ramboi D. Legrand apresentaram redução da PG e do IVG a partir da concentração 5%, 
além de atraso na germinação. Concluiu-se que os extratos aquosos de J. spinosa não apresentaram efeito 
alelopático sobre as cipselas de alface, enquanto os extratos de M. nigra e E. ramboi possuem efeito 
alelopático por reduzirem a germinação de cipselas de alface.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O balanço das interações positivas e negativas nas plantas, podem determinar como 

uma comunidade se dinamiza e organiza (INDERJIT e CALLAWAY, 2003). O processo 
conhecido como alelopatia, é umas das possíveis formas de interação que ocorre por meio 
de interferências prejudiciais ou benéficas (FERREIRA e ÁQUILA, 2000), no entanto, os 
efeitos prejudiciais são mais comumente relatados (RICE, 1984).  

Miller (1996), classificou as consequências alelopáticas em dois tipos: autotoxicidade 
e heterotoxicidade. A primeira se refere ao mecanismo em que uma planta libera no meio, 
compostos que afetam plantas da própria espécie. No segundo tipo, se refere à planta que 
libera no meio, compostos que afetam plantas de outras espécies.  

Enquanto atividade biológica, a alelopatia é uma área de pesquisa muito importante 
que permite encontrar em plantas, substâncias com atividade herbicida (SANTOS et al., 
2009). Essas substâncias podem ser classificadas em três categorias: terpenóides, 
compostos fenólicos e compostos nitrogenados (TAIZ e ZEIGER, 2013).  

Partindo de diferentes rotas metabólicas como por exemplo a via dos terpenos e a 
via do ácido chiquimíco, as plantas produzem/sintetizam diferentes compostos de 
metabolismos secundário (CROTEAU et al., 2000), como terpenoides, esteroides, 
flavonoides, taninos, cumarinas, entre outras.  

Para Reigosa et al. (1999), os metabólitos secundários podem ser liberados no meio 
ambiente através da decomposição de material vegetal, sendo esta apontada como a forma 
mais efetiva. Para Rice (1984), os compostos de metabolismo secundário podem chegar 
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ao ambiente por meio de: volatização, lixiviação, exsudação e decomposição de material 
vegetal.  

Dentre as atividades fisiológicas afetadas pela alelopatia (além da germinação e 
crescimento), estão: a respiração, a fotossíntese, o transporte de íons, a atividade 
enzimática, o “status” hídrico, a transpiração, a abertura estomática e os níveis hormonais 
(SCOGNAMIGLIO et al., 2013). Reigosa et al. (1999), descreve que a alelopatia pode afetar 
também a divisão e diferenciação celular e ainda, a permeabilidade das membranas e da 
parede celular.  

Considerando o efeito alelopático sobre a germinação de sementes, de acordo com 
Ferreira e Borguetti (2005), a consequência alelopática pode não ocorrer sobre a 
porcentagem de germinação, mas sobre o índice de velocidade de germinação (IVG) ou 
sobre o tempo médio de germinação (TMG). Diversos estudos realizados, tem a 
germinação como ponto principal para entender a interação entre plantas, visto que, 
compostos alelopáticos podem induzir o aparecimento de plântulas anormais (FERREIRA 
e BORGUETTI, 2004). Bhadoria (2011), relatou alterações morfológicas como necrose, 
redução no tamanho do hipocótilo, pelos e raiz.  

Espécies arbóreas com atividade alelopática podem ter um papel crucial na 
estabilidade de sistemas agroflorestais, especialmente em relação ao controle de plantas 
invasoras (SOUZA FILHO et al., 2006). No entanto, pesquisas sobre a ação alelopática de 
espécies nativas no Brasil pode ser ampliado, considerando a diversidade da flora e a 
possibilidade da descoberta de novos compostos e de ação alelopática e bioherbicida. O 
possível efeito alelopático de espécies nativas têm sido estudado por diversos autores 
como Borella e Pastorini (2009); Galvão e Pastorini (2014) e Ximenez et al. (2019). 

Entre as espécies florestais nativas presentes na Floresta Estacional Semidecidual 
estão Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC. (Caricaceae), Metrodorea nigra A. St.-Hil. 
(Rutaceae), Eugenia ramboi D. Legrand e Calycorectes psidiiflorus (O.Berg.) M. Sobral 
(Myrtaceae) e Caesalpinia peltophoroides Benth (Fabaceae). Considerando que estudos 
com plantas da família Caricaceae, Rutaceae e Myrtaceae encontraram compostos com 
potencial alelopático, como alcaloides, flavonoides e terpenos, além da reconhecida 
presença de flavonoides em plantas da família Fabaceae, o presente trabalho visou verificar 
o potencial alelopático de extratos aquosos de folhas de J. spinosa, M. nigra, E. ramboi, C. 
psidiiflorus e C. peltophoroides sobre a germinação de Lactuca sativa L. 

2         MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram coletadas folhas de Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC., Metrodorea nigra A. St.-

Hil., Calycorectes psidiiflorus (O.Berg.) M. Sobral. e Eugenia ramboi D. Legrand na Estação 
Ecológica do Caiuá, em fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, localizada na 
cidade de Diamante do Norte, PR. Também foram obtidos ramos de Caesalpinia 
peltophoroides Benth., que foram coletados no Campus Sede da Universidade Estadual de 
Maringá. As folhas foram levadas ao Laboratório de Fisiologia Vegetal onde foram 
separadas e secas naturalmente sobre jornal. Cipselas de Lactuca sativa L., Grand Rapids, 
foram obtidas no comércio local e utilizadas como planta-alvo nos bioensaios. 

 Após secagem das folhas, o material foi pesado e obtidas as gramaturas de 1,25 g, 
2,5 g, 3,75 g e 5,0 g de folhas secas. Então, o material vegetal foi triturado e macerado com 
a adição de 50mL de água destilada para obtenção dos extratos aquosos nas seguintes 
concentrações, 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%. Os extratos foram filtrados com gaze e medido 
o pH.  

Para os bioensaios foram utilizadas placas de Petri de 9 cm de diâmetro, contendo 
duas folhas de papel filtro e 6mL de extrato aquoso de J. spinosa, M. nigra, E. ramboi, C. 
psidiiflorus e C. peltophoroides de cada concentração, separadamente. Cada placa de Petri 
recebeu 25 cipselas de alface, sendo cinco repetições por tratamento, (por planta e 
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concentração) totalizando 25 placas de Petri. Para o controle utilizou-se somente água 
destilada.  

As placas foram envolvidas com plástico filme e mantidas em câmara de germinação 
do tipo B. O. D., sob fotoperíodo de 12 horas (claro e escuro), iluminadas por quatro 
lâmpadas brancas fluorescentes de 25W, do tipo luz do dia, e temperatura de 25°C. O teste 
foi inteiramente casualizado e em intervalos de 24h, realizou-se a conferência das 
germinações, considerando como germinadas somente as cipselas que apresentaram 
protrusão de radícula (2mm). A partir da avaliação foram calculados os seguintes 
parâmetros: porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) 
e tempo médio de germinação (TMG), de acordo com Ferreira e Borguetti (2004). Os dados 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p˂0.05). 
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os extratos aquosos de J. spinosa não interferiram na germinação de cipselas de 

L. sativa (Tabela 1).  

Tabela 1.  Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo 

médio de germinação (TMG) de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas em extratos aquosos de 

folhas de Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC. 

Tratamento PG 
(%) 

IVG TMG 
(dias) 

0% 58,40 a 13,00 a 1,21 ab 
2,5% 52,80 a 12,10 a 1,18 b 
5,0% 50,40 a 9,80 a 1,40 a 
7,5% 50,40 a 10,30 a 1,36 ab 
10,0% 45,60 a 10,10 a 1,23 ab 

Letras minúsculas comparando os tratamentos em coluna. Médias iguais não diferem pelo teste de Tukey a 
5%. 

  Estudos fitoquímicos desenvolvidos por Juárez-Rojop et al. (2014) verificaram a 
presença de alcalóides, esteroides, quinonas e taninos em extratos etanólicos de folhas de 
Carica papaya (Caricaceae). Não foram encontrados trabalhos envolvendo pesquisa 
fitoquímica e alelopática de folhas de J. spinosa e talvez a falta de efeito sobre a germinação 
de alface seja devido ao uso de extrato aquoso. 

Os extratos de M. nigra reduziram a PG a partir da concentração 7,5% e o IVG na 
concentração 10,0%, enquanto que para o parâmetro TMG verificou-se atraso na 
germinação a partir da concentração 7,5% (Tabela 2). 
 
Tabela 2.  Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo 

médio de germinação (TMG) de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas em extratos aquosos de 

folhas de Metrodorea nigra A. St.-Hil. 

Tratamento PG 
(%) 

IVG TMG 
(dias) 

0% 49,60 a 11,30 a 1,18 b 
2,5% 46,40 a 10,10 a 1,26 b 
5,0% 42,40 a 8,50 a 1,34 b 
7,5% 24,00 b 9,50 a 1,77 a 
10,0% 12,00 c 3,0 b 2,00 a 

Letras minúsculas comparando os tratamentos em coluna. Médias iguais não diferem pelo teste de Tukey a 
5%. 

Souza et al. (2010) verificaram redução da germinação de cipselas de alface 
mantidas em extrato aquoso de folhas de Esenbeckia leiocarpa (Rutaceae), sendo maior a 
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inibição da germinação com o aumento da concentração do extrato. O mesmo foi observado 
no presente trabalho, em que a redução da PG e do IVG está relacionada com o aumento 
da concentração do extrato aquoso de folhas de M. nigra. Nebo et al. (2014) relatam que 
plantas da família Rutaceae são boas fontes de aleloquímicos que podem ser úteis na 
agricultura como bioherbicidas. O resultado obtido para M. nigra mostra-se promissor em 
estudos posteriores na inibição ou controle de plantas indesejadas. 

Cipselas de alface mantidas em extrato aquoso de folhas secas de E. ramboi 
apresentaram redução da PG, a partir da concentração 5,0% e redução do IVG a partir da 
concentração 2,5% (Tabela 3). O aumento do TMG a partir da concentração 2,5% também 
evidenciou atraso na germinação das cipselas de alface. De acordo com Souza et al. (2018) 
o gênero Eugenia é um dos maiores da família Myrtaceae e amplamente utilizado na 
medicina devido aos seus compostos fitoquímicos. Espécies de Eugenia são fontes de 
compostos como flavonoides, taninos, triterpenos e sesquiterpenos. Esses compostos 
apresentam potencial alelopático, o que pode ter contribuído para a inibição da germinação 
observada nas cipselas de alface, mantidas nos extratos aquosos de E. ramboi. 

 
Tabela 3.  Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo 

médio de germinação (TMG) de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas em extratos aquosos de 

folhas de Eugenia ramboi D. Legrand 

Tratamento PG 
(%) 

IVG TMG 
(dias) 

0% 91,00 a 19,25 a 1,30 c 
2,5% 74,00 ab 11,75 b 1,72 b 
5,0% 61,00 b 8,12 c 1,93 a 
7,5% 30,00 c 3,75 d 2,0 a 
10,0% 4,00 d 1,0 c 2,0 a 

Letras minúsculas comparando os tratamentos em coluna. Médias iguais não diferem pelo teste de Tukey a 
5%. 

Diferentemente do observado para E. ramboi, as cipselas de alface mantidas sob o 
extrato de C. psidiiflorus, nas diferentes concentrações, não apresentaram inibição da 
germinação (Tab. 4). De acordo com estudos fitoquímicos das folhas realizados por 
Domingues et al. (2010), esta espécie apresenta sesquiterpenos, triterpeno, flavonóide e 
alcaloide, no entanto, o extrato aquoso, nas concentrações utilizadas, não apresentaram 
efeito inibitório sobre a germinação, quando comparado ao controle.  

Hüller e Schock (2011) realizaram estudo do possível efeito alelopático de três 
espécies de Eugenia (Myrtaceae) sobre a germinação e crescimento inicial de alface e 
observaram que E. uniflora e E. involucrata não apresentaram resultado significativo sobre 
a porcentagem de germinação planta-alvo. Ferreira e Áquila (2000) relatam que o efeito 
alelopático muitas vezes não se dá sobre a germinação, mas em outros parâmetros como 
o crescimento inicial. 
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Tabela 4. Porcentagem de germinação (%G), tempo médio de germinação (TMG) e índice de 
velocidade de germinação (IVG) de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas sob extrato aquoso de 

Calycorectes psidiiflorus (O.Berg.) M. Sobral. 

Tratamento PG 
(%) 

IVG TMG 
 (dias) 

Controle 93,00 a* 23,10 a 1,02 a 
2,5% 95,20 a 23,50 a 1,02 a 
5,0% 94,40 a 23,30 a 1,02 a 
7,5% 94,40 a 23,40 a 1,02 a 
10,0% 90,40 a 22,20 a 1,03 a 

Letras minúsculas comparando os tratamentos em coluna. Médias iguais não diferem pelo teste de Tukey a 
5%. 

O extrato aquoso de C. peltophoroides reduziu a PG e o IVG de cipselas de alface 
na concentração 10,0%. (Tabela 5), no entanto não se observou diferença entre as 
diferentes concentrações do extrato e o controle em relação ao TMG. 

Tabela 5. Porcentagem de germinação (%G), tempo médio de germinação (TMG) e índice de 
velocidade de germinação (IVG) de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas sob extrato aquoso de 

Caesalpinia peltophoroides Benth. 

Tratamento PG 
(%) 

IVG TMG 
(dias) 

Controle 73,60 a* 17,20 a 1.12 a 
2,5% 64,80 a 14,90 a 1,15 a 
5,0% 62,40 a 14,40 a 1,16 a 
7,5% 60,80 a 13,30 a 1,22 a 
10,0% 41,60 b 9,50 b 1,21 a 

Letras minúsculas comparando os tratamentos em coluna. Médias iguais não diferem pelo teste de Tukey a 
5%. 

Após 48 horas em que as cipselas de alface estavam mantidas em extrato aquoso 
de C. peltophoroides verificou-se que as diferentes concentrações do extrato reduziram o 
comprimento da radícula, quando comparado às plântulas do controle (Figura 1), o que 
evidenciou o potencial alelopático do extrato aquoso das folhas de C. peltophoroides, 
ocasionado inibição do alongamento da raiz primária. 

 

 
Figura 1. Germinação de cipselas de Lactuca sativa L. mantidas em diferentes concentrações do 

extrato aquoso de Caesalpinia peltophoroides Benth. Escala=1cm. 

Considerando que estudos realizados por Zanin et al. (2015) encontraram o 
biflavonoide, caesalpinioflavone em ramos de Caesalpinia pluviosa var. peltophoroides 
revelaram ação biológica. O efeito observado sobre a germinação de alface pode estar 
relacionado à presença de flavonoides. Os flavonóides representam uma importante classe 
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de polifenóis com forte atividade biológica e sua presença em vegetais parece estar 
associada com funções de defesa, controle de hormônios vegetais, inibição de enzimas e 
agentes alelopáticos (TUR et al., 2010). Assim, a inibição da germinação e do alongamento 
da raiz primária de alface mantida em extrato aquoso de C. peltophoroides pode estar 
relacionada à ação de aleloquímicos presentes no extrato aquoso, inibindo a ação 
hormonal, interferindo no alongamento celular. Flavonoides podem inibir o transporte polar 
de auxina, resultando em distúrbios no crescimento, afetando o alongamento da raiz. 

Variação nos padrões de germinação observados refletem em alterações de rotas 
metabólicas inteiras e modificam processos importantes que levam à germinação 
(FERREIRA e ÁQUILA, 2000). Estas alterações podem estar relacionadas à efeitos sobre 
a permeabilidade de membranas, transcrição e tradução de material genético, reações 
enzimáticas e a respiração celular (RIZVI e RIZVI, 1992). 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Concluiu-se que os extratos aquosos de J. spinosa e C. psidiiflorus não 

apresentaram efeito alelopático sobre as cipselas de alface e que são necessários estudos 
com extratos etanólicos. Os extratos aquosos de folhas de M. nigra, E. ramboi e C. 
peltophoroides apresentaram efeito alelopático sobre cipselas de alface e mostraram-se 
promissoras para estudos posteriores, como para possível prospecção de compostos 
bioherbicidas. 
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