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RESUMO 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) é um dos cereais mais antigos consumidos pelo homem 

sendo, atualmente, um dos cereais mais cultivados em todo o mundo. Devido à grande 

importância agrícola desta cultura, é essencial buscar formas de melhor a produção 

reduzindo custos. A crotalaria, por ter rápido crescimento, tem sido bastante 

recomendada para adubação verde, visando suprir a necessidade de nitrogênio de 

culturas de importância econômica. Quando usada como cobertura verde pode ter 

influência alelopática sobre as plantas invasoras como a trapoeraba, que é considerada 

planta invasora em diversas culturas, em muitos países. No Brasil, ela tem sido citada 

como planta-problema em citros, café, soja e milho. Portanto, neste trabalho foi avaliado o 

efeito alelopático do extrato aquoso da Crotalaria spectabilis sobre a germinação e 

crescimento inicial do trigo, verificando porcentagem de germinação (%G), comprimento e 

massas, fresca e seca, das plântulas. Os experimentos foram conduzidos no laboratório 

de botânica da Unicesumar, Maringá-PR e os tratamentos constituídos por diferentes 

concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%) de extrato aquoso da crotalaria, com delineamento 

experimental inteiramente casualizado. Foram feitas cinco repetições, sendo cada uma 

constituída por 25 sementes de trigo, distribuídas em gerboxes e mantidas em câmara de 

incubação a 25ºC com fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Os dados foram 

avaliados por análise de variância e as médias entre os tratamentos comparadas pelo 

teste Scott Knott a 5% de significância. Os dados mostraram que o extrato aquoso de 

Crotalaria spectabilis não alterou significativamente a germinação, entretanto aumentou o 

comprimento das plântulas e as biomassas, fresca e seca. Em relação a trapoeraba, 

verificaram-se reduções significativas na germinação das sementes e comprimento das 

plântulas, entretanto, foram identificados acréscimos significativos nas biomassas, frescas 

e secas. Portanto, conclui-se que Crotalaria spectabilis pode ser utilizada como cobertura 

vegetal na cultura do trigo sem alterar significativamente o desenvolvimento inicial da 

cultura, além de alterar negativamente trapoeraba. 

 
 
Palavras-Chave: Commelina benghalensis. Crotalaria spectabilis. Triticum aestivum L. 
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ALLOPATHIC ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF CROTALARIA SPECTABILIS 
ON WHEAT AND TRAPOERABA 

 
 
ABSTRACT 
 
Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the oldest cereals consumed by man and is 
currently one of the most cultivated cereals in the world. Due to the great agricultural 
importance of this crop, it is essential to look for better ways of production while reducing 
costs. Crotalaria, because of its rapid growth, has been highly recommended for green 
manure, aiming to supply the nitrogen need of crops of economic importance. When used 
as green covering it can have allelopathic influence on invasive plants such as trapoeraba, 
which is considered invasive on many crops in many countries. In Brazil, it has been cited 
as a problem plant in citrus, coffee, soybeans and corn. Therefore, in this work, the 
allelopathic effect of aqueous extract of Crotalaria spectabilis on wheat germination and 
initial growth was evaluated, verifying germination percentage (% G), fresh and dry length 
and mass of seedlings. The experiments were conducted in the botanical laboratory of 
Unicesumar, Maringá-PR and the treatments consisted of different concentrations (0, 25, 
50, 75 and 100%) of aqueous extract of crotalaria, with a completely randomized 
experimental design. Five repetitions were made, each consisting of 25 wheat seeds, 
distributed in gerboxes and kept in incubation chamber at 25ºC with 12 hours photoperiod, 
for seven days. Data were evaluated by analysis of variance and means between 
treatments compared by the Scott Knott test at 5% significance. The data highlighted that 
the aqueous extract of Crotalaria spectabilis did not significantly change germination, 
however it has increased seedling length and fresh and dry biomass. Regarding 
trapoeraba, there were significant reductions in seed germination and seedling length, 
however, significant increases in fresh and dry biomass were identified. Therefore, it can 
be concluded that Crotalaria spectabilis can be used as plant cover in wheat crop without 
significantly altering the initial crop development, besides negatively altering trapoeraba. 
 
Keywords: Commelina benghalensis. Crotalaria spectabilis. Triticum aestivum L. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Alelopatia, termo criado por Molish em 1937, citado por Peixoto (1999), refere-se 

aos efeitos que um organismo pode causar sobre o outro de maneira direta ou indireta. É 

definida como qualquer processo envolvendo metabólitos secundários produzidos por 

plantas, micro-organismos e fungos que, uma vez liberados no ambiente, influenciam o 

crescimento e o desenvolvimento de sistemas biológicos naturais ou implantados, seja de 

forma positiva ou negativa (ROMEO e WEIDENHAMER, 1998). O efeito alelopático é 

realizado por biomoléculas (aleloquímicos) lançadas no ambiente, seja na fase aquosa do 

solo ou substrato, seja por substâncias gasosas volatilizadas no ar que cerca as plantas 

terrestres (RIZVI et al., 1992). 

As substâncias químicas com potencial alelopático estão presentes em todos os 

tecidos das plantas, incluindo folhas, caules, raízes, rizomas, flores, frutos e sementes 

(PUTNAM, 1985). Essas substâncias químicas, provenientes do metabolismo secundário 

das plantas e lançados ao meio ambiente, são denominadas aleloquímicos (FERREIRA, 

2004). Os recentes avanços na química de produtos naturais, por meio de métodos 

modernos de extração, isolamento, purificação e identificação têm contribuído bastante 

para um maior conhecimento desses compostos secundários, os quais podem ser 

agrupados de diversas formas (FERREIRA e ÁGUILA, 2000). 

Atualmente, o manejo de plantas invasoras se torna indispensável do ponto de 

vista agronômico, pois a ação das plantas invasoras já é bastante conhecida, competindo 

por água, luz, nutrientes e espaço, causando muitos prejuízos às culturas. Atualmente, no 

Brasil encontram-se diversas plantas invasoras resistentes aos mecanismos de ação de 

alguns dos principais herbicidas disponíveis no mercado, devido a este motivo devemos 

utilizar diferentes estratégias de manejo no controle de plantas invasoras. A alelopatia é 

vista como uma estratégia alternativa contra o controle de plantas invasoras, que também 

pode se tornar uma excelente estratégia para diminuir a contaminação do meio ambiente.  

A adubação verde com leguminosas proporciona vantagens, como a economia 

com fertilizantes nitrogenados, grande rendimento por área, sistema radicular profundo, 

que ajuda a descompactar o solo e simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio (SILVA 

et al., 1985). Dentre os materiais vegetais, normalmente utilizados nesta prática, as 

leguminosas destacam-se em razão da sua capacidade de fixação de nitrogênio 

atmosférico, da reciclagem de nutrientes e da fácil decomposição (KLUTHCOUSKI, 1992; 
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ALVARENGA et al., 1995). Outro efeito positivo dos adubos verdes é seu potencial no 

manejo integrado de plantas invasoras (FONTANÉTTI et al., 2004). 

O uso das plantas do gênero Crotalaria como cobertura é justificável, pois segundo 

Calegari (1998), a crotalária exige poucas condições de nutrientes dos solos, adaptando-

se a diversas condições de solo e, além disto, apresenta rápido desenvolvimento 

vegetativo. A crotalária é uma planta dicotiledônea que possui efeitos alelopáticos, 

utilizada como adubo verde para melhorar e conservar os solos. É uma planta leguminosa 

anual de primavera-verão com o ciclo de 120 -150 dias considerado como longo, podendo 

produzir em média de 7 a 10 toneladas de matéria seca no ano com uma fixação de 

nitrogênio classificada como boa de 200 a 300 kg há-1, utilizada também por causa das 

raízes profundas, o que ajuda a romper o solo mais denso, também como prevenção de 

nematóides (CARLOS, 2017). 

O trigo (Triticum aestivum) é um dos principais alimentos da humanidade, 

ocupando 20% da área cultivada no mundo (ABITRIGO, 2006). No Brasil, sua produção 

concentra-se no Sul e Centro-Sul do país e o estado do Paraná é o principal produtor. 

(IBGE 2006).  

A família Commelinaceae apresenta entre 40 e 50 gêneros, com cerca de 700 

espécies. As espécies infestantes que ocorrem no Brasil concentram-se em quatro 

gêneros; desses, Commelina é o mais importante, de ampla distribuição, sendo conhecido 

pelo nome comum de trapoeraba (Kissmann, 1997). 

A trapoeraba (Commelina benghalensis) é considerada planta invasora em 

diversas culturas, em muitos países. No Brasil, ela tem sido citada como planta-problema 

em citros, café, soja e milho. Segundo Cury et al. (2012), dentre as espécies de plantas 

invasora que causam maiores danos em culturas, a trapoeraba ocupa lugar de destaque, 

pois além de seu hábito perene, fácil propagação e alta capacidade de sobreviver em 

condições adversas, têm preferência por lugares úmidos e solos férteis. Possui 

capacidade para sobreviver por longos períodos de seca, já que a planta contém elevado 

conteúdo de água (Guimarães et al., 2007). 

Portanto, considerando a importância de compreender as interações entre a 

cobertura vegetal e as culturas subsequentes, nesta pesquisa foi investigado o potencial 

alelopáticos do extrato aquoso de Crotalaria spectabilis sobre a germinação e o 

crescimento inicial da cultura do trigo e da trapoeraba.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Foram conduzidos experimentos no laboratório de botânica do Centro Universitário 

CESUMAR – UNICESUMAR, utilizando câmara de incubação para germinação e 

crescimento inicial do trigo e da trapoeraba, na presença ou ausência de extrato aquoso 

da Crotalaria spectabilis em diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%). 

 

2.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DA CROTALÁRIA 

 

O extrato aquoso foi obtido a partir da palhada da crotalaria cultivado na fazenda 

experimental da UNICESUMAR – Maringá-PR. A palhada foi lavada em água corrente, 

acondicionadas em saco de papel e levadas à estufa, onde permaneceram até massa 

seca constante, a uma temperatura de 50°C. Após o período de secagem, foi pesado e 

adicionado água destilada na proporção de 100 mL de água para 3 g (concentração de 

3%), sendo homogeneizado durante 20 minutos a temperatura ambiente e posteriormente 

filtrado. O extrato obtido foi considerado como extrato aquoso 100% e diluído em água 

destilada para obter as demais concentrações (25; 50 e 75%). A testemunha foi 

constituída apenas por água destilada. O pH da solução foi mantido em 6,0.  

  

2.2 MATERIAL BIOLÓGICO  

 

As sementes das plantas de trigo e da trapoeraba foram obtidas comercialmente 

junto à empresa Cosmos Agrícola Produção e Serviços Rurais LTDA. 

  

2.3 CONDUÇÃO EXPERIMENTAL 

 

Antes da montagem e avaliação de cada experimento, a bancada, a câmara 

incubadora, as mãos e os materiais foram desinfetados e as sementes foram 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.  

 

2.4 AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO 

 

Foram distribuídas 25 sementes de trigo e trapoeraba em gerbox contendo duas 

folhas de papel para germinação e adicionado 8 mL de extrato aquoso de crotalaria em 

diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%). Após semeadura, os gerbox foram 
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acondicionadas em câmara de incubadora com temperatura a 25ºC e fotoperíodo de 12 

horas, durante sete dias. 

Para a avaliação da germinação das sementes foram consideradas germinadas as 

sementes que apresentaram protrusão radicular com cerca de 2 mm, conforme descrito 

por Hartmann et al. (2001). 

 

2.4.1 Porcentagem de germinação (% G) 

 

A porcentagem de germinação foi 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. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL 

 

O crescimento inicial das plantas foi verificado a partir do comprimento total das 

plântulas, bem como das respectivas biomassas, fresca e seca.  

 

2.5.1 Comprimento das plântulas 

 

O comprimento das plântulas foi determinado entre o ápice aéreo e a extremidade 

da raiz, com o auxílio de régua milimetrada. Somente foram mensuradas as plântulas com 

capacidade de desenvolvimento (Brasil, 2009).  

 

2.5.2  Biomassa das plântulas 

 

As plântulas foram retiradas dos gerboxes e, imediatamente, determinadas a 

biomassa fresca por meio de pesagem em balança analítica. Após a obtenção da 

biomassa fresca, as plântulas de trigo e trapoeraba foram 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 

(BORELLA e PASTORINI, 2009). 
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2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco 

repetições de cada tratamento. Os dados foram avaliados por análise de variância e as 

médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott Knott, p<0,05 (SCOTT e KNOTT, 

1974). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

  Os dados mostraram que o extrato aquoso de Crotalaria spectabilis não alterou 

significativamente a germinação do trigo, entretanto aumentou o comprimento das 

plântulas e as biomassas frescas e secas, como observada na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Germinação e Crescimento inicial das plântulas de Trigo tratadas com extrato aquoso 

de Crotalaria spectabilis em diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%). Estão indicados 

valores de média. Letras diferentes representam resultados estatisticamente diferentes segundo o 

teste de Scott-Knott a 5% de significância. C.V. (%) corresponde ao coeficiente de variação. 

TRAT GERMINAÇÂO 

(%) 

COMPRIMENTO 

(cm) 

BIOMASSA 

FRESCA (g) 

BIOMASSA 

SECA (g) 

 

0 

25 

50 

75 

100 

 

 

94,67 a 

93,60 a 

93,00 a 

93,60 a 

88,00 a 

 

6,90 d 

8,67 c 

10,09 b 

10,93 b 

12,38 a 

 

0,31 d 

0,57 c 

0,84 b 

1,14 a 

1,24 a 

 

0,10 d 

0,13 c 

0,15 c 

0,18 b 

0,21 a 

CV (%) 4,02 8,79 13,22 9,23 

 

Em contraste aos dados obtidos, Daimon (2001) observou que a incorporação de 

Crotalaria spectabilis, cultivada em alta taxa de semeadura, induziu inibição alelopática 

nas plantas de trigo subsequentes, especialmente no desenvolvimento do sistema 

radicular. Esses resultados diferentes dos identificados neste estudo podem ser 

justificados pela utilização de metodologias distintas. O autor citado realizou experimentos 

com solo, podendo ocorrer interações edafoclimáticas e com micro-organismos, as quais 
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podem alterar a resposta alelopática. Pesquisas em condições laboratorias procuram 

reduzir estas interações na busca de elucidar apenas os efeitos promovidos pelo 

aleloquímico.  

Morais et al. (2018), estudando os efeitos alelopáticos de outra espécie de 

crotalária (Crotalaria juncea), também verificaram efeito negativo no desenvolvimento 

inicial das culturas de trigo, ocasionando reduções no comprimento de raiz e altura.  

O uso da crotalária em sistemas de rotação ou consórcio está relacionado ao fato 

de a espécie mostrar efeitos sobre a produtividade, além de seu uso no controle de 

nematoides e supressão de plantas invasoras, devido ao efeito alelopático (FONTANÉTTI 

et al., 2007; MONQUEIRO et al., 2009). 

Nos estudos realizados por Perin et al. (2004) foi verificado que a presença de 

crotalaria resultou em maiores teores de N e Ca, o que promoveu maior produção de 

fitomassa nos tratamentos com a leguminosa. Também observaram que a crotalaria 

contribuiu, em associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio, via fixação 

biológica do nitrogênio, com 173 kg ha-1 de N. Os resultados destes autores confirmam a 

hipótese de que os incrementos no comprimento e biomassas, fresca e seca, do trigo, 

verificados na atual pesquisa, podem ser proporcionados por aumentos do teor de N 

promovidos pelo extrato aquoso de crotalária. No entanto, a produção de fitomassa pode 

variar de acordo com as diferentes regiões do país (PEREIRA et al., 2011). 

Em relação a trapoeraba, verificaram-se reduções significativas na germinação das 

sementes e comprimento das plântulas, entretanto, foram identificados acréscimos 

significativos nas biomassas, fresca e seca (Tabela 2). 

Tabela 2 – Germinação e Crescimento inicial das plântulas de Trapoeraba tratadas com extrato 

aquoso de Crotalaria spectabilis em diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%). Estão 

indicados valores de média. Letras diferentes representam resultados estatisticamente diferentes 

segundo o teste de Scott-Knott a 5% de significância. C.V. (%) corresponde ao coeficiente de 

variação. 

TRAT GERMINAÇÂO 

(%) 

COMPRIMENTO 

(cm) 

BIOMASSA 

FRESCA (g) 

BIOMASSA 

SECA (g) 

 

0 

25 

50 

75 

100 

 

 

40,00 a 

14,67 b 

18,00 b 

38,67 a 

30,67 a 

 

 

5,42 a 

4,64 b 

4,31 b 

4,39 b 

1,60 c 

 

 

0,100 b 

0,096 b 

0,066 b 

0,173 a 

0,143 a 

 

 

0,011 b 

0,012 b 

0,020 b 

0,057 a 

0,021 b 
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CV (%) 17,92 7,64 

 

19,14 22,53 

 

 

A trapoeraba é uma planta invasora de ampla ocorrência nas lavouras (Martins, 

2003) e apresenta tolerância a alguns herbicidas, a qual pode estar relacionada com a 

não-sensibilidade da enzima EPSPs (5 enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintase) a esses 

agrotóxicos (Vargas et al., 1999) ou com características anatômicas e fisiológicas dessas 

plantas (Santos et al., 2001). Esses métodos alternativos são de extrema importância 

para diminuir a incidência e controlar o crescimento e desenvolvimento dessa planta 

invasora, e a alelopatia pode contribuir nesse sentido. 

A trapoeraba tem grande importância na agricultura, pois em áreas cultivadas com 

umidade e temperatura suficiente, há permanência e predominância, sendo que pedaços 

de ramos da trapoeraba deixados no solo podem resistir ao longo período de estresse 

hídrico, suportando diversas situações, até o aparecimento de condições favoráveis para 

brotar novamente (BARROSO et al., 2010). De La Vega et al. (2000) destacaram que a 

dificuldade de controle das espécies trapoeraba, está ligada diretamente à fase de 

desenvolvimento da planta invasora. 

A busca pela redução do uso de defensivos agrícolas faz da alelopatia uma 

ferramenta de interesse, almejando encontrar aleloquímicos provenientes das plantas 

com atividade bioherbicida como forrageiras.  

As culturas utilizadas como cobertura de solo têm em geral a capacidade de 

reciclar nutrientes, promover a descompactação do solo, aumentar o teor de matéria 

orgânica e suprimir as plantas. A supressão se dá por meio da produção de metabólitos 

secundários, denominados aleloquímicos, os quais se acumulam em diversos órgãos das 

plantas e são liberados no ambiente com uma importante função ecológica. (THEISEN; 

VIDAL; FLECK, 2000; LEAL, 2006) 

A adubação verde com leguminosas vem se tornando também uma importante 

fonte alternativa de nitrogênio para as plantas, devido à liberação lenta deste nutriente em 

sincronia com as necessidades da cultura (STUTE e POSNER, 1995). A adubação verde 

possibilita a recuperação da fertilidade do solo, aumentando o conteúdo de matéria 

orgânica (MURAOKA et al., 2002). Dentre os nutrientes essenciais, o nitrogênio (N) é o 

fator mais limitante do crescimento e produção das plantas. Normalmente, são 

adicionados aos solos fertilizantes nitrogenados, para a melhoria da produtividade das 

culturas (EIRAS e COELHO, 2011).   
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  Além desse mecanismo, as plantas de crotalária acumulam metabólitos 

secundários com ação nematicida nas raízes, parte aérea e sementes, como o alcaloide 

pirrolizidínico denominado monocrotalina (Wang et al., 2002; Colegate et al., 2012). 

Portanto, a crotalaria é uma forrageira de importância agrícola devido a sua alta 

relevância, pois além da matéria orgânica incorporada ao solo em sistemas de rotação, 

ainda proporciona efeitos alelopáticos que vão inibir plantas invasoras, bem como efeitos 

nematicidas auxiliando na produtividade das culturas agrícolas. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados indicaram que a Crotalaria spectabilis pode ser utilizada como cobertura 

vegetal na cultura do trigo, promovendo maior crescimento inicial das plântulas sem 

alterar a germinação.  Considerando, ainda, o potencial alelopático da crotalaria em 

suprimir plantas invasoras comprovado na literatura e verificado nesta pesquisa como 

redução da germinação e comprimento de trapoeraba, pode-se inferir que essa 

leguminosa auxilia na redução do uso de agrotóxicos, reduzindo os custos e aumentando 

o rendimento da cultura de trigo.  
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