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As forrageiras utilizadas como plantas de cobertura, ajudam no controle de nematoides, plantas daninhas, 
pragas e consequentemente o gasto com adubação e os impactos ao meio ambiente são reduzidos e também 
auxiliam no controle de erosões, assim, melhorando os níveis de fertilidade do solo. A Brachiaria ruziziensis 
contribui para a estrutura do solo e é muito utilizada em consorcio, pois tem um forte papel alelopatico em 
culturas consorciada como o Milho (Zea mays) de grande importância econômica, assim, como a Soja 
(Glycine max), portanto, o objetivo desse trabalho é analisar o efeito alelopático da forrageira entre as culturas 
citada. Desse modo, em laboratório será avaliado a Brachiaria ruziziensis sobre a germinação e 
desenvolvimento das culturas milho e soja. Os experimentos serão instalados na Fazenda experimental da 
UniCesumar/Biotec na presença da braquiária e na ausência. O delineamento experimental será inteiramente 
casualizado com cinco repetições e os dados serão avaliados por analise de variância e as medias entre 
tratamento comparados pelo teste Scott Knott de 5% de significância. Os experimentos laboratoriais serão 
conduzidos no laboratório de botânica do UniCesumar, utilizando câmara de incubação B.O.D a 25 ° e 
fotoperiodo de 12 horas, durante 7 dias. Os tratamentos serão constituídos por diferentes concentrações do 
extrato aquoso da Brachiaria ruziziensis (0, 25, 50, 75 e 100%). Dessa forma, espere-se que a braquiária 
interfira de forma positiva sob as culturas anuais devido as interações alelopatica, possibilitando melhoria no 
sistema agrícola de produção e um manejo que preserve o solo. 

PALAVRAS-CHAVE: Alelopátia; Braquiária; Cobertura vegetal.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Brachiaria ruziziensis consorciada com outra cultura, promove uma condição 
melhor no solo. Além disso, estudos indicam e comprovam que o uso dessa forrageira é 
viável no sistema ILP, ou seja, integração lavoura e pecuária e tem como resultado o 
desenvolvimento da cobertura e estrutura do solo. O consórcio é uma das alternativas para 
melhorar as condições físicas do solo, sem que seja retirada a cultura do sistema produtivo, 
as forrageiras tropicais cujo o ciclo de vida é perene apresenta uma evolução na estrutura 
do solo pois rompem as camadas compactadas (FRANCHINI et al., 2009). Desse modo, o 
consórcio entre as culturas vem apresentando efeitos residuais dos fertilizantes aplicados 
para cultivo anual, uma diminuição de plantas daninhas e proteção do solo contra erosões 
(SOUSA NETO, 1993). Além dos benefícios citados da Brachiaria ruziziensis, existem 
outras culturas que têm sido utilizadas como consórcio também, por exemplo: sorgo, arroz, 
milheto, etc. (Portes et al, 2000). 

Existe um grande investimento para a formação de pastagens e há diversas técnicas 
para diminuírem os investimentos. Dentre algumas dessas técnicas pode-se citar a 
utilização do consorcio entre as culturas com forrageiras, e também a produção delas para 
confinamento e de cobertura morta para o plantio direto. São técnicas que têm o objetivo 
de ressaltar e diminuir os custos relativo a correção de adubação do solo, controle de 
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plantas daninhas e além disso a formação e recuperação de pastagens, permitindo a 
produção de grãos (SOUZA NETO, 1993; TOWNSEND et. al., 2000 COBUCCI 2001). 

Assim, existem inúmeras forrageiras utilizadas no Brasil, mas a mais utilizada é a 
Brachiaria ruziziensis, pois apresentam alta tolerância ao alumínio, boa adaptação a solos 
ácidos e baixa exigência em fósforo e cálcio. Entre outras características agronômicas 
ressalta-se o elevado rendimento da matéria seca que ela deixa (BOMFIM et al., 2003). Tal 
fato é justificável porque a M.O (matéria orgânica) do solo em conjunto com as raízes e sua 
atividade biológica exerce um papel fundamental na estabilidade e formação dos agregados 
do solo (TIVET et al., 2013). 

 Dessa forma, será analisado nesse estudo, o potencial alelopático do extrato 
aquoso da Brachiaria ruziziensis sobre a germinação e desenvolvimento das culturas Milho 
(Zea mays) e Soja (Glycine max), pois por ser uma forrageira com efeitos alelopáticos de 
impactos relevantes para a preservação do solo e manejo agrícola além de suas finalidades 
econômicas, é objeto de estudo de diversas pesquisas científicas.  

 
2 MATERIAIS E METODOS  

 
Os experimentos serão conduzidos no laboratório de botânica do Centro 

Universitário de Maringá (UniCesumar) e na fazenda experimental - Biotec. Em laboratório, 
os bioensaios serão mantidos em câmaras de incubação do tipo B.O.D para germinação e 
crescimento inicial das plântulas de Soja e Milho na presença e na ausência do extrato 
aquoso de folhas secas da Brachiaria ruziziensis. Para a obtenção do extrato serão 
utilizadas folhas jovens de braquiária, da área experimental da fazenda UniCesumar. As 
folhas serão lavadas em água corrente, acondicionada em saco de papel e levadas em 
estufas, onde permanecerão até atingirem massa seca constante, a uma temperatura de 
50°C. Após o período de secagem, será pesado, adicionado água destilada na proporção 
de 100mL de água para 3g (3%), sendo homogeneizado durante 5 minutos em temperatura 
ambiente e posteriormente filtrado. O extrato obtido será considerado aquoso 100% e 
diluído em água destilada para obter as demais concentrações (25; 50 e 75%). A 
testemunha será constituída apenas por água destilada.  

As sementes de Soja e Milho serão obtidas em comércio devidamente certificado. 
Serão utilizadas semente de soja cultivar M6410 IPRO e Milho cultivar 2B610.  

Antes de iniciarem os experimentos a bancada, a câmara incubadora, as mãos e os 
materiais serão desinfetados. As sementes previamente selecionadas quanto ao tamanho 
e à forma, então mergulhadas em solução hipoclorito de sódio (NaCIO) 2%, por 1-2 minutos 
e lavadas com água destilada. 

 Após isso, a avaliação da germinação será realizada com cinco repetições de cada 
tratamento, sendo distribuídas 25 sementes de cada cultura avaliada, em gerbox (11 x 11 
x 3,5 cm) contendo duas folhas de papel para germinação e adicionado 8 mL do extrato 
aquoso de Brachiaria ruziziensis ou água destilada nas concentrações de 0 (testemunha); 
25; 50; 75 e 100%. Após a semeadura, as gerbox serão acondicionadas em câmara de 
germinação tipo B.O.D. a 25ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Para a 
avaliação da germinação das sementes serão realizadas contagens diárias durante 7 dias 
a partir da semeadura, sendo consideradas germinadas as sementes que apresentarem 
protrusão radicular com cerca de 2mm. 

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

 O Índice de velocidade de germinação (IVG) será 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.  
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 A avaliação do crescimento inicial será feita a partir do comprimento da plântula, 
bem como das respectivas biomassas frescas e secas. O comprimento da plântula será 
determinado entre o ápice aéreo e o ápice da raiz, sendo medido com o auxílio de régua 
milimétrica. Somente serão mensuradas as plântulas com capacidade de desenvolvimento. 

 As plântulas serão retiradas dos gerbox e a biomassa fresca será determinada, as 
plântulas de Soja e Milho, por meio de pesagem em balança analítica. Após a obtenção da 
biomassa fresca, as plântulas serão devidamente acondicionadas em sacos de papel e 
colocadas em estufa para secagem a 50ºC até peso constante, para obtenção da biomassa 
seca também por meio de pesagem em balança analítica. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS  
 

Espera-se, neste trabalho, que a Brachiaria ruziziensis influencie positivamente a 
germinação, produtividade e desenvolvimento das culturas Soja e Milho. Tendo em vista a 
associação de outros estudos científicos que indicam o potencial inibitório dessa forrageira 
sob as plantas invasoras.  
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