
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia Alelopático da Brachiaria ruziziensis sobre o desenvolvimento da 

Aveia e do Trigo 

 

 

 

JAIRO BORGES FARIA JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

JAIRO BORGES FARIA JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial Alelopático da Brachiaria ruziziensis sobre o desenvolvimento da 

Aveia e do Trigo 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de 
Graduação em Agronomia da 
UNICESUMAR – Centro Universitário de 
Maringá como requisito parcial para a 
obtenção do título de Bacharel(a) em 
Agronomia, sob a orientação do Prof. Dra. 
Graciene de Souza Bido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potencial Alelopático da Brachiaria ruziziensis sobre o desenvolvimento da 

Aveia e do Trigo 

 
Jairo Borges Faria Junior, Graciene de Souza Bido 

 

 

 

RESUMO 

A cobertura vegetal é utilizada com o intuito de fornecer matéria orgânica para o 
solo, melhorar as características edáficas, químicas e físicas, bem como ajudar a 
controlar a erosão, reduzindo o gasto com a adubação orgânica e os impactos 
ambientais. Trigo (Triticum aestivum) e Aveia (Avena sativa) são culturas agrícolas 
importantes para a economia brasileira e a Brachiaria ruziziensis é uma forrageira 
muito utilizada em sucessão com essas culturas e como cobertura vegetal. Essa 
gramínea tem se destacado devido alta estabilização no campo e crescimento 
durante quase o ano todo. Estudos indicam seu potencial alelopático sobre plantas 
invasoras e culturas de interesse. Desta maneira, este trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito alelopatico, em laboratório e em vasos, de Brachiaria ruziziensis 
sobre a germinação e desenvolvimento de trigo e aveia. Os experimentos 
laboratoriais foram realizados no Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, em 
câmara incubadora B.O.D., 25ºC com fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Os 
tratamentos eram constituídos por diferentes concentrações do extrato aquoso de 
Brachiaria ruziziensis (0, 25, 50, 75 e 100 %). Os experimentos em vaso foram 
instalados na Fazenda experimental da UNICESUMAR/Biotec na presença ou 
ausência de cobertura de braquiária a 3,5%. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com cinco repetições, e os resultados foram avaliados por 
análise de variância e as médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott 
Knott a 5% de significância.  
Palavras-chave: Alelopátia. Aveia. Plantio Direto. 
 
 
 
 
Allelopathic Potential of Brachiaria ruziziensis on Oat and Wheat Development 
 
 
ABSTRACT 

 
 Vegetation covering is used to provide organic matter to the soil, improve soil, chemical 
and physical characteristics, as well as help to control erosion, reducing organic 
fertilizer costs and environmental impacts. Wheat (Triticum aestivum) and Oats (Avena 
sativa) are important agricultural crops for the Brazilian economy and Brachiaria 
ruziziensis is a forage widely used in succession with these crops and as vegetation 
covering. This grass has stood out due to high field stabilization and growth throughout 
the year. Studies indicate their allelopathic potential on invasive plants and crops of 
interest. Therefore, this work aimed to evaluate the allelopathic effect, in laboratory and 
in pots, of Brachiaria ruziziensis on wheat and oat germination and development. The 



laboratory experiments were carried out at the University Center of Maringá - 
Unicesumar, in a B.O.D. incubator chamber, 25ºC with a photoperiod of 12 hours, for 
seven days. The treatments consisted of different concentrations of Brachiaria 
ruziziensis aqueous extract (0, 25, 50, 75 and 100%). Pot experiments were installed at 
UNICESUMAR / Biotec experimental farm in the presence or absence of 3.5% 
brachiaria cover. The experimental design was completely randomized with five 
replications, and the results were evaluated by analysis of variance and the means 
between treatments compared by the Scott Knott test at 5% significance. 
 
Keywords: Allelopathy. Oats. Tillage 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os problemas ambientais, nos dias de hoje, implicam em sérios desafios, que 

se não observados e solucionados, só aceleram o processo de destruição ambiental. 

Os danos causados por esses problemas são de responsabilidade da sociedade, 

sendo preciso estabelecer soluções para minimizar o impacto causado pelos 

diferentes processos produtivos (MIORIN, 2016).  

Historicamente, a produção agrícola sempre foi importante na vida do homem, 

devido à necessidade de produzir alimentos para a sobrevivência, e posteriormente, 

como fator econômico. Com o objetivo de obter retorno financeiro cada vez melhor, 

têm sido adotadas práticas de produção intensivas que acabam prejudicando a 

capacidade produtiva do solo e, como consequência, acarretando uma menor 

produtividade agrícola. Essa preocupação com a manutenção e conservação do solo 

torna-se um assunto cada vez mais em pauta quando é discutida a melhoria da 

produtividade agrícola, sendo um grande desafio para os produtores rurais. A 

realização de um planejamento para o melhor uso do solo é um importante recurso 

para a preservação da sua capacidade produtiva. Com o intuito de preservar a 

capacidade produtiva do solo e ainda melhorar a sua produtividade, algumas 

práticas são adotadas pelos produtores agrícolas (MELLO, 2015).  

A decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes são 

decorrentes de processos essenciais do solo, é uma integração harmônica dos 

ecossistemas naturais entre a cobertura vegetal e os atributos biológicos, químicos e 

físicos do solo. Porém, na maioria das vezes a atividade agrícola acaba impactando 

negativamente esses atributos, e o grau destes impactos está relacionado com o 

sistema produtivo e o manejo da propriedade, sistema de plantio, uso de cobertura 

vegetal adequada para a região, causando menor degradação do solo e 

aumentando a produção de forma sustentável (KAISER et al., 1995). 

O efeito prejudicial ou benéfico, direto ou indireto, de uma planta sobre outra é 

conhecido como alelopátia, processo resultante da produção e liberação de 

compostos químicos no ambiente (SOUZA et al, 2006). Na agricultura, a alelopátia 

pode interferir nas culturas de interesse econômico. As plantas são afetadas em 

diversas fases, germinação, desenvolvimento inicial e produtividade (DURIGAN e 

ALMEIDA, 1993). Quando os efeitos são prejudiciais o composto recebe o nome de 

fitotoxina, podendo ser produzido em qualquer parte da planta, variando de espécie 
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para espécie (RODRIGUES et al., 1993). As substâncias aleloquímicas podem ser 

liberadas no solo pelas seguintes maneiras: exsudação, lixiviação, decomposição ou 

volatilização (TUKEY, 1969; RIZVI et al., 1992). 

A braquiária está entre as forrageiras mais utilizadas nas regiões norte, 

centro-oeste e sudeste do Brasil, pois produz uma excelente palhada, se adapta há 

diferentes solos. Há diversas variedades de Brachiaria spp no Brasil e seu efeito 

alelopático vem sendo estudado quando utilizada como cobertura vegetal 

(EUCLIDES, et al., 2010).  

Brachiaria ruziziensis é uma excelente cultura de forragem tropical e surge 

como uma das principais espécies que compõe o Sistema de Integração Lavoura-

Pecuária no Brasil. Sua implementação objetivou o cultivo de pastagens para 

alimentação animal (Macedo, 2009) e o suprimento de palha para sistemas de 

plantio direto, garantindo assim uma maior sustentabilidade para ambientes 

produtivos (Torres et al., 2008). 

As informações referentes à liberação de substâncias químicas responsáveis 

pela atividade alelopática de espécies do gênero Brachiaria são limitas, devido à 

falta de estudos. Um estudo com Brachiaria mutica demostrou cinco (5) substâncias 

químicas com atividade alelopática: ácido p-hidroxifenilacético, ácido 2,4-

diidroxibenzóico, ácido vanílico, ácido ferúlico e ácido p-didroxibenzóico (CHOU, 

1989).  

Dessa maneira, pesquisas relacionadas aos efeitos alelopáticos da braquiária 

sobre culturas agrícolas são de interesse agronômico para permitir a compreensão 

das interações entre essa forrageira e as culturas subsequentes. Neste estudo será 

averiguado o potencial alelopático do extrato aquoso e da palhada de Brachiaria 

ruziziensies sobre a germinação e o desenvolvimento das culturas de Trigo (Triticum 

aestivum) e Aveia (Avena sativa). 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de botânica do Centro 

Universitário CESUMAR – UNICESUMAR e Fazenda experimental da 

UNICESUMAR/Biotec, no período de mai/2019 a set/2019. 
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2.1 EM LABORATÓRIO: 

 

         Os bioensaios foram mantidos em câmaras de incubação tipo B.O.D. para 

germinação e crescimento inicial das seguintes plântulas de Aveia e Trigo na 

presença e na ausência do extrato aquoso de folhas secas de Brachiaria ruziziensis. 

 

 2.1.1 Obtenção do extrato aquoso de Brachiaria ruziziensis 

 

Para o preparo do extrato aquoso de braquiária (Brachiaria ruziziensis) foram 

utilizadas folhas jovens de uma área experimental da fazenda do Unicesumar, 

plantada no dia 15 de maio e cultivada por 3 meses em Maringá-PR. As folhas foram 

lavadas em água corrente, acondicionadas em saco de papel e levadas à estufa, 

onde permanecerão até atingirem massa seca constante, a uma temperatura de 

50°C. Após o período de secagem, foi pesado, adicionado água destilada na 

proporção de 100 mL de água para 3g (3%), sendo homogeneizado durante 5 

minutos a temperatura ambiente e posteriormente filtrado. O extrato obtido é 

considerado como extrato aquoso 100% e diluído em água destilada para obter as 

demais concentrações (25; 50 e 75%). A testemunha era constituída apenas por 

água destilada. 

 

2.1.2 Material biológico 

 

As sementes de Trigo (Triticum aestivum) e Aveia (Avena sativa) foram 

obtidas em comércio devidamente certificado. Trigo cultivar SUPERA e Aveia preta 

cultivar IPR Cabloca. 

 

2.1.3 Condução Experimental 

 

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

incubadora, as mãos, os materiais foram desinfetados, as sementes previamente 

selecionadas quanto ao tamanho e à forma, então mergulhadas em solução de 

hipoclorito de sódio (NaClO) 2%, por 1-2 minutos e lavadas abundantemente com 

água destilada.  
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     2.1.4 Avaliação da germinação 

 

Foram realizadas cinco repetições, sendo distribuídas 25 sementes de cada 

cultura avaliada em uma gerbox (11 x 11 x 3,5 cm), que continha 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 gerboxes foram 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 foram realizadas contagens 

diárias durante 7 dias, a partir da semeadura, sendo consideradas germinadas as 

sementes que apresentarem protrusão radicular com cerca de 2 mm, conforme 

descrito por Hartmann et al. (2001).  

 

2.1.5 Porcentagem de germinação (% G) 

 

Foi determinada pela relação entre sementes germinadas e o número de 

sementes dispostas a germinar sob as determinadas nas condições estabelecidas, 

dada por: 

%G = (∑ni . Nˉ¹) . 100   

Onde: ∑ni = número total de sementes germinadas; 

Nˉ¹ = número de sementes dispostas para germinar. 

 

2.1.6 Índice de velocidade de germinação (IVG) 

 

O índice de velocidade de germinação (IVG) foi 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.  

 

2.1.7 Avaliação do crescimento inicial: 

 



9 

 

O crescimento inicial das culturas foi verificado a partir do comprimento da 

plântula, bem como das respectivas biomassas fresca e secas. 

 

2.1.8 Comprimento de plântula 

 

O comprimento da plântula foi determinado entre o ápice aéreo e o ápice da 

raiz, sendo medido com o auxílio de régua milimetrada. Somente foram mensuradas 

as plântulas com capacidade de desenvolvimento (BRASIL, 2009).  

 

2.1.9 Biomassa da plântula 

 

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

biomassa fresca das plântulas de Trigo e Aveia, por meio de pesagem em balança 

analítica. Então, as plântulas foram mantidas em estufa a 50ºC até peso constante, 

para obtenção da biomassa seca também por meio de pesagem em balança 

analítica (BORELLA e PASTORINI, 2009). 

 

2.2 EM CAMPO 

 

     Os bioensaios foram realizados na fazenda experimental da Unicesumar, 

localizado (23º 20’ 37’’S; 51º 52’ 39’’W e altitude de 474 metros), com o clima do tipo 

Cfa com temperaturas superiores a 22ºC no verão, em estufa e irrigado por 

nebulização. Os vasos eram compostos por uma parte de extrato vegetal (Mec 

Plant), areia e um extrato vegetal de natureza física; Casca de pinus, turfa, carvão 

vegetal e superfosfato simples, na proporção de 1/1/1. Foram utilizados vasos 

plásticos com capacidade para 7 litros, contendo 5 kg do substrato, com base e 

drenos. 

 

2.2.1 Delineamento experimental  

 

            O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com quatro 

tratamentos (cultivo de trigo e aveia na presença ou ausência de cobertura de 

Brachiaria ruziziensis) e 5 repetições de cada, dispostos em vasos sobre estufa, 

conduzido uma planta por vaso. 
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2.2.2 Variáveis analisadas 

Foi avaliado o efeito da cobertura de braquiária sobre o crescimento e 

desenvolvimento das culturas de trigo e aveia, verificando comprimento da raiz e 

parte aérea; biomassa seca da parte aérea e raiz. 

 

2.2.3 Comprimento da raiz e parte aérea  

 

O comprimento da raiz e da parte aérea foi verificado com auxílio de uma fita 

métrica, sendo que a raiz será medindo do ápice até o colo da planta e a parte aérea 

do colo até o meristema apical. 

 

2.2.4 Biomassa seca da raiz e parte aérea 

 

Foi realizada a separação entre raiz e parte aérea. A biomassa seca foi obtida 

após acondicionamento das raízes e parte aérea em sacos de papel e 

armazenamento em estufa a 60ºC para secagem até peso constante. Para mensurar 

a biomassa seca, então, o material vegetal foi retirado da estufa e mantido em 

dessecador para resfriamento. 

 

2.2.5 Análise estatísticas 

 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 repetições 

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

entre tratamentos comparados pelo teste de Scott-Knott (SCOTT e KNOTT, 1974) 

utilizando o programa estatístico Sisvar® da Universidade Federal de Lavras 

(FERREIRA, 2014). Foram consideradas significativas as diferenças com P≤0,05. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados de laboratório indicaram que a porcentagem de germinação e o IVG 

do trigo e da aveia reduziram após tratamento com extrato aquoso de Brachiaria. 

Entretanto, o comprimento da raiz e parte aérea de trigo aumentaram, enquanto não 

foram verificadas alterações destes parâmetros na aveia (Tabela 1). 
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Tabela 1. Porcentagem de germinação (%G), Índice de Velocidade de Germinação (IVG), 

Comprimento da Raiz (CR) e Comprimento da Parte Aérea (CPA) de plântulas de Trigo e 

Aveia.  

TRIGO 

Trat %G (%) IVG 

 

CR (cm) CPA (cm) 

 

0 

25 

50 

75 

100 

 

CV (%) 

 

65 a 

57 b 

56 b 

58 b 

47 b 

 

5,37 

 

8,75 a 

7,17 b 

6,91 b 

7,57 b 

7,30 b 

 

7,17 

 

5,98 c 

7,61 b 

9,02 a 

9,64 a 

8,71 a 

 

6,43 

 

6,63 b 

8,95 b 

10,44 b 

14,08 a 

12,30 a 

 

16,75 

 

AVEIA 

 

0 

25 

50 

75 

100 

 

CV (%) 

 

51 a 

48 a 

48 a  

38 b 

40 b  

 

15,42 

 

10,77 a 

9,92 a 

10,00 a 

6,68 b 

6,43 b 

 

18,76 

 

9,42 a 

9,74 a 

9,41 a 

8,26 a 

8,71 a 

 

8,66 

 

11,88 a 

12,34 a 

12,86 a 

11,41 a 

12,68 a 

 

7,47 

Letras diferentes nas colunas indicam diferença estatística de acordo com o teste de Scott-

Knott a 5% de significância. 

 

Pode-se notar que o trigo apresentou mais sensibilidade ao extrato aquoso de 

brachiaria. A germinação (%G e IVG) desta gramínea foi afetada negativamente em 

todas as concentrações testadas, atingindo inibições de 27,7% e 16,6% para a %G e 

IVG, respectivamente. Apesar da germinação da aveia ser inibida somente nas duas 

maiores concentrações analisadas (75 e 100%), o IVG chegou a apresentar 

reduções de 40,3% na maior concentração de extrato aquoso. 

O entendimento dos efeitos inibitórios sobre a germinação e o crescimento de 

plantas é de grande importância na compreensão das interações alelopaticas 

vegetais em ambientes naturais e agroecossistemas (FRITZ et al., 2007).  
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Souza Filho et al. (2002), comprovaram que gramíneas do gênero Brachiaria 

possui potencial alelopático inibitório sobre a germinação de sementes de diferentes 

espécies. Martins et al. (2006), ao trabalharem com extratos de Brachiaria brizantha 

na solução do solo comprovou possíveis efeitos alelopáticos negativos sobre a 

velocidade de germinação e a porcentagem de germinação de Panicum maximum 

cv. Tanzânia. Souza Filho et al. (1997) avaliaram o efeito alelopático de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu em diferentes plantas daninhas, e concluiram que essa 

espécie de cobertura possui efeito alelopático inibitória na germinação de sementes. 

 Foram notados expressivos incrementos no comprimento da raiz e parte 

aérea do trigo após tratamento com extrato aquoso de brachiaria, principalmente na 

concentração de 75%, onde verificaram-se aumentos de 61,2% e 112,4 % na raiz e 

parte aérea, respectivamente. Em contrapartida, o extrato aquoso não influenciou no 

comprimento vegetal.  

Segundo Almeida (1993), na presença dos extratos da braquiária, na 

comparação pelo teste de Tukei (dms = 108,42), quanto à produção de matéria seca 

das raízes, a centrosema e o calopogômio superaram o guatá e o estilosantes. A 

produção de matéria seca das raízes do calopogônio foi estimulada na presença dos 

extratos das braquiárias. 

 Os experimentos realizados em vasos mostraram acréscimos no crescimento 

de trigo e aveia cultivados na presença de palhada de brachiaria (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Crescimento de plantas de Trigo e Aveia em vasos. Comprimento da Raiz (CR), 

Comprimento da Parte Aérea (CPA), Biomassa Seca da Raiz (BSR) e Biomassa Seca da 

Parte Aérea (BSPA) de plantas de Trigo e Aveia.  

TRIGO 

TRAT CR (cm) CPA(cm) BSR (g) BSPA (g) 

 

Testemunha 

Brachiaria 

 

CV(%) 

 

14,05 

20,80 * 

 

6,90 

 

41,6 

54,22 * 

 

4,69 

 

0,77 

1,89* 

 

8,44 

 

2,96 

     9,01* 

 

10,13 

 

AVEIA 
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Testemunha 

Brachiaria 

 

CV(%) 

16,93 

31,10 * 

 

9,54 

58,35 

74,30 * 

 

6,55 

1,83 

6,14 * 

 

8,00 

4,66 

14,33 * 

 

7,73 

* Resultados estatisticamente diferentes de acordo com o Teste F. 

 

Os aumentos mais significativos foram notados na biomassa seca do trigo e 

da aveia, sendo que o trigo apresentou incrementos de 254,9% na biomassa seca 

das raízes quando cultivado em vasos com palhada de brachiaria. 

 A incorporação da brachiaria nos vasos possibilitou acúmulo de matéria 

orgânica e disponibilizou mais nutrientes, possibilitando melhor desenvolvimento das 

raízes e parte aérea de Trigo e Aveia. 

Torres et al. (2005) destacam que milheto, brachiaria e crotalária têm sido as 

principais espécies utilizadas como coberturas de solo no Cerrado, pois estas 

plantas caracterizam-se pela elevada produção de biomassa, alta capacidade de 

extração de nutrientes do solo, com amplas vantagens de ciclagem de nutrientes, 

principalmente N e K, reduzindo os riscos de perdas por lixiviação. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

  Neste trabalho conclui-se que a Brachiaria ruziziensis influenciou 

positivamente o desenvolvimento e produtividade das culturas de Trigo e Aveia. 

Associado com dados de outros estudos científicos que indica potencial inibitório da 

braquiária sobre plantas invasoras, acredita-se que a campo pode levar a 

incrementos na produção agrícola e redução de impactos ambientais. 
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