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INTERAÇÃO ALELOPÁTICA DE MILHETO COM SOJA E PICÃO-PRETO 

 

Lincoln Rodrigo Rodrigues, Graciene de Souza Bido, Jussara Ricardo Oliveira  

 

RESUMO 

 

A soja é uma das oleaginosas mais cultivadas no mundo, sendo considerada base da 

alimentação de diversos povos, com expansão no Brasil a partir da década de 60. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência alopática do Pennisetum glaucum mas 

conhecido como milheto sobre a planta invasora picão-preto, com o intuito de realizar seu 

controle, bem como verificar sua interação com a soja, a massa seca foi obtida de folhas de 

milheto e utilizada para a preparação do extrato aquoso. Sementes de Bidens pilosa e Glycine 

max foram incubadas em gerbox,  contendo 8 mL de extrato aquoso de milheto nas 

concentrações 0, 25, 50, 75 e 100%, sendo em cada concentração 5 gerbox com 25 sementes 

cada de por sete dias a 25°C. Após esse período, a porcentagem de sementes germinadas foi 

contabilizada e o comprimento, massa fresca das plântulas foram mensuradas. O milheto 

apresentou propriedades alelopáticas sobre o picão-preto. Compostos aleloquímicos presentes 

na fração aquosa tiverem efeito alelopáticos sobre a germinação, comprimento e massa fresca, 

incrementando essas variáveis em doses baixas e reduzindo-as, em concentrações superiores a 

75%. Além disso, o milheto apresentou um efeito alelopático positivo com a cultura da soja, 

favorecendo seu cultivo.  
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ALELOPATHY  INTERACTION  OF  THE  PENNISETUM  GLAUCUM  PLANT 

WITH  GLYCINE  MAX  AND  BIDENS  PILOSA 

 

ABSTRACT 

  

A soybean is one of the most cultivated oilseeds in the world, being considered one of the 

main basis of nourishment of several people, having an expansion in the 60th decade in Brazil. 

This research had as objective to evaluate the allopathic influence of the pennisetum 

typhoides most known as millet covering the invasor plant bindens pilosa, with the  the 

intention of carrying out its control, as well as verify its interaction with the soybean, there for 

dry mass was obtained from millet leaves and used for the preparation of the aqueous extract.  

Bidens pilosa and Glycine max seeds were incubated in gerbils containing 8 mL of millet 

aqueous extract at concentrations 0, 25, 50, 75 and 100%, at each concentration 5 gerbils with 

25 seeds each for 7 days at 25 ° C. After this period, the percentage of germinated seeds was 

counted and the fresh seedlings were measured. The millet presented allelopathic properties 

on the  bidens pilosa. Allelochemical compounds present in the aqueous fraction have 

allelopathic effects on germination, length and fresh mass, increasing these variables in low 

doses and reducing them, in concentrations higher than 75%. In addition, millet presented a 

positive allelopathic effect with the soybean crop, favoring its cultivation.  

Keywords: Pennisetum glaucum; Bidens pilosa; Glycine max; 
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INTRODUÇÃO  

 

A soja é uma planta pertencente à família das leguminosas, denominada 

cientificamente Glycine max. (L). Merrill, e compreende mais de 7000 variedades. O grão 

apresenta de 90 a 100% de nutrientes digestíveis totais, devido ao alto teor de óleo e 42% de 

proteína bruta na matéria seca (TONISSI et al, 2013).  

Com origem no extremo Oriente, a soja é uma das oleaginosas mais cultivadas no 

mundo, sendo considerada base da alimentação de diversos povos, com expansão no Brasil a 

partir da década de 60 (ZANCOPÉ et al., 2005).  

Os produtores de soja buscam alternativas ou tecnologias mais eficazes para 

conseguir aumentar a sua produção utilizando a mesma quantidade de área. O crescimento da 

produção e o aumento da capacidade da soja estão diretamente ligados com os avanços 

científicos e à disponibilização de tecnologias ao setor produtivo (EMBRAPA, 2013).  Um 

dos principais problemas que está cultura enfrenta atualmente é a incidência de plantas 

invasoras sob a área de cultivo comercial. 

As plantas invasoras são plantas não melhoradas que apresentam rusticidade, com 

adaptações que auxiliam na dispersão da espécie e formas variadas de multiplicação 

(tubérculos, rizomas e bolbos) resistência a pragas e doenças, habilidades de produzir grande 

número de sementes viáveis como no caso da Bidens pilosa conhecida como picão-preto. Na 

agricultura, as plantas invasoras são responsáveis por causarem grandes danos económicos, 

pois competem com as plantas cultiváveis por água, luz, elementos essenciais e espaços na 

mesma área produtiva. Um dos principais métodos de controle para este problema é através da 

utilização de cobertura morta, que quando em decomposição, incrementa os teores de matéria 

orgânicos e nutrientes do solo. Que, além disso, reduz a germinação de novas plantas 

invasoras, tanto pelo efeito químico pela liberação de substancias e efeito físico de 

sombreamento do solo (KISSMANN & GROTH, 1992).  

A cobertura do solo reduz significativamente a intensidade de infestação de plantas 

daninhas e modifica a composição da população infestante (Mateus, 2004). Solos sem 

vegetação apresentam geralmente maior amplitude térmica diária e menor teor de água do que 

solos protegidos, o que favorece, entre outros, predadores que provocam danos às sementes 
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uma maior diversidade, diminuindo sua viabilidade e o banco de semente do solo (Vidal & 

Theisen, 1999). 

Entre as espécies vegetais que influenciam na produção de soja, está o picão-preto, 

planta invasora originária da América tropical, largamente dispersa em várias regiões do 

mundo, ocorrendo em maior quantidade na América do Sul. No Brasil, onde se constitui 

numa das mais importantes plantas infestantes, tanto de culturas anuais como de perenes é 

encontrada em praticamente todo o território, com maior concentração nas áreas agrícolas da 

Região Centro-Sul (BORRELA e PASTORINI, 2009). 

Uma das maneiras a qual se pode fazer o controle das plantas invasoras de maneira 

que não cause danos ambientais ao ecossistema é através do uso da alelopatia. O termo 

alelopatia foi cunhado por Molisch em 1937 e tem sido empregado para caracterizar 

interações bioquímicas entre plantas, inclusive micro-organismos. Tais interações ocorrem 

devido à ação de substâncias químicas (aleloquímicos) produzidos via metabolismo 

secundário das plantas e liberadas no meio ambiente (RICE, 1984). Entre os compostos com 

atividades alelopáticas, destacam-se: taninos, glicosídeos cianogênicos, alcalóides, 

sesquiterpenos, flavonóides, ácidos fenólicos e outros (KING e AMBIKA, 2002). 

O milheto pode ser utilizado como cobertura verde, sendo uma forrageira de clima 

tropical, adaptada a plantios de safrinha e a regiões com regime pluviométrico irregular 

(KHAIRWAL et al., 1990). Trata-se de um cereal de grande importância mundial, sendo 

considerado uma excelente alternativa para produção de grãos e forragem (CAFÉ et al., 

2002). A cultura do milheto destina-se à produção de palhada para plantio direto, produção de 

forragem para pastejo, produção de grãos, silagem implantação e recuperação de pastagens,. 

No mundo, o milheto é cultivado em aproximadamente 26 milhões de hectares e, no Brasil, a 

área plantada total é de cerca de 2,1 milhões de hectares (BONAMIGO, 1999). 

A capacidade supressora de plantas invasoras por culturas de cobertura é amplamente 

reconhecida e explorada (TEASDALE e MOHLER, 1993; VIDAL e BAUMAN, 1996; 

THEISEN et al., 2000). A supressão pode ocorrer tanto durante o desenvolvimento vegetativo 

das plantas cultivadas, quando por influências competitivas e alelopáticas (TEASDALE e 

MOHLER, 1993). 

Diante da importância econômica que a cultura da soja apresenta pra agricultura 

brasileira, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência alelopática do milheto sobre a 
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planta invasora de picão-preto, com o intuito de realizar seu controle, bem como foi analisado 

interferências sobre a soja.   

 

 DESENVOLVIMENTO  

 

O presente trabalho foi conduzido no laboratório de botânica do Centro Universitário 

CESUMAR – UNICESUMAR, na cidade de Maringá-PR entre o período de mai/2018 a 

set/2018, utilizando câmaras de incubação tipo B.O.D. para verificação da germinação e 

crescimento inicial da planta invasora Bidens pilosa L. (Picão-Preto) e da cultura de Glycine 

max (L.) Merrill (Soja) na presença e ausência do extrato aquoso da parte área da Pennisetum 

glaucum (L.) (Milheto). 

Para o preparo do extrato aquoso de milheto foram utilizadas partes aéreas de plantas 

obtidas na BIOTEC - Fazenda UNICESUMAR. A palhada de milheto foi lavada em água 

corrente, acondicionada em saco de papel e levada à estufa, onde permaneceu até peso 

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

proporção de 100 mL de água para 3 g de material vegetal (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%). Sendo a testemunha constituída apenas por 

água destilada (0%).  

As sementes de Picão-Preto e Soja foram obtidas em comércio devidamente 

certificado. 

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 minutos, e lavadas abundantemente com água destilada.  

Foram realizadas cinco repetições sendo distribuídas 25 sementes de picão-preto ou 

soja em gerbox (11 x 11 x 3,5 cm) contendo duas folhas de papel para germinação e 

adicionado 8 mL do extrato aquoso de milheto (25; 50; 75 ou 100%) e 0% na testemunha. 

Após a semeadura, os gerbox foram acondicionados em câmara de germinação tipo B.O.D. a 

25ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias.  
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A porcentagem de germinação (%G) foi obtida pela representação da porcentagem de 

sementes germinadas após 7 dias em relação ao número de sementes dispostas a germinar sob 

as determinadas condições experimentais. Foi considerada germinadas sementes com 

protução radicular de 2 mm, conforme descrito por Hatmann et al. (2001).  

A porcentagem de germinação foi calculada como segue: 

%G = (∑ni . Nˉ¹) . 100   

Onde: ∑ni = número total de sementes germinadas; 

Nˉ¹ = número de sementes dispostas para germinar. 

O comprimento das plântulas foi determinado entre o ápice da raiz  até o ápice aéreo, 

ambos medidos com o auxílio de régua milimetrada. Somente foram mesuradas as plântulas 

com capacidade de desenvolvimento (BRASIL, 2009).  

Biomassa da plântula: As plântulas foram determinadas a biomassa fresca de picão-

preto e soja por meio da pesagem em balança analítica. (BORELLA e PASTORINI, 2009). 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco 

repetições de cada tratamento. Sendo os dados avaliados por análise de variância e as médias 

entre tratamentos comparados pelo teste Scott Knott a 5% de significância (SCOTT e 

KNOTT, 1974). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O efeito do extrato aquoso de milheto sobre a germinação, crescimento final e 

acúmulo de massa fresca do picão-preto, considerando a relação entra as doses de extrato e 

essas variáveis respostas, foi considerado significativo, com um efeito alelopático negativo 

pela análise da Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Porcentagem de germinação, comprimento e massa fresca de plântulas de picão-

preto submetidos a tratamentos com diferentes concentrações de extrato aquoso de milheto (0;  

25; 50; 75 e 100%). 
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Tratamentos Massa fresca (g) Comprimento (cm) Germinação (%) 

Trat 1 (0%) 

Trat 2 (25%) 

Trat 3 (50%) 

Trat 4 (75%) 

Trat 5 (100%) 

0,25 b 

0,41 a 

0,30 b 

0,20 c 

0,21 c 

6,94 a 

6,75 a 

4.17 b 

3,44 c 

4,16 b 

74 a 

78 a 

73 a 

67 b 

60 b 

C.V % 15,05 5,81 10,86 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Scott-

Knott. 

             Assim como no caso da planta invasora picão-preto, observou-se que o efeito do 

extrato aquoso de milheto, apresentou efeitos significativos na soja em suas maiores 

concentrações assim demonstrados na Tabela 2. 

Tabela 2: Porcentagem de germinação, comprimento e massa fresca de plântulas de soja 

submetidos a tratamentos com diferentes concentrações de extrato aquoso de milheto (0;  

25; 50; 75 e 100%)  

 

Tratamentos Massa fresca (g) Comprimento (cm) Germinação (%) 

Trat 1 (0%) 

Trat 2 (25%) 

Trat 3 (50%) 

Trat 4 (75%) 

Trat 5 (100%) 

12,10 b 

14,06 a 

12,53 b 

12,32 b 

12,17 b 

3,77 b 

4,1 b 

3,97 b 

4,92 a 

4,56 a 

78 b 

93 a 

88 a 

92 a 

80 a 

C.V % 12,04 14,04 4,65 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Scott-

Knott. 

 

Pode-se observar que o extrato aquoso de milheto apresentou efeito alelopático em 

relação a planta invasora picão-preto, inibindo na germinação e crescimento inicial conforme 

aumentou a concentração do extrato, bem como favoreceu estes parâmetros em relação a soja.  

Estes resultados foram evidenciados principalmente nas duas maiores concentrações 

analisadas (75 e 100%)  
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Pesquisadores demonstram que os efeitos alelopáticos acontecem principalmente 

porque o milheto libera compostos de natureza hidrofóbica, especialmente a benzoquinona, 

potente inibidor de respiração mitocondrial (RASMUSSEN, 1992) e, principalmente, atuam 

no transporte de elétrons no fotossistema II (EINHELLING, 1993; NIMBAL, 1996; 

GONZALEZ, 1997). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Correia et al. (2006), os quais 

relataram que o uso da palhada de milheto, antecedendo o plantio da soja, possibilitou a 

redução de doses de herbicidas para controle pós emergente de plantas indesejáveis.  

Em um estudo realizado por Trezzi e Vidal (2004) as coberturas de milheto e sorgo, 

foram capaz de reduzir, respectivamente, em 75% e 80% a infestação total de plantas 

daninhas, em comparação a ausência de cobertura do solo.  

Outros extratos vegetais demonstraram efeito sobre o picão-preto, auxiliando no 

controle desta planta invasora. Corsato et al. (2010) verificaram que o extrato aquoso de 

folhas frescas de girassol a 40% inibiu totalmente a germinação de sementes e 

desenvolvimento inicial de plântulas de picão-preto. 

Em relação a cultura da soja, conforme aumentou a concentração do extrato aquoso de 

milheto, notou-se alelopatia positiva com incrementos na germinação e crescimento inicial da 

mesma, conforme pode ser observado na Tabela 2. 

Faria et al., (2009) encontrou resultados semelhantes, onde o extrato de milheto 

proporcionou os maiores valores de massa seca de plântula de soja, além de promover 

aumento do comprimento de radícula e hipocótilo. 

Esse efeito estimulador do extrato aquoso sobre a soja pode indicar que nem todas as 

substâncias liberadas pelas plantas são inibidoras e, ao contrário, podem ser estimulantes, 

como os nutrientes minerais, aminoácidos e ácidos orgânicos, carboidratos e reguladores de 

crescimento (tukey júnior, 1969). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados indicaram que o extrato aquoso de milheto apresenta efeito alelopático 

negativo sobre a planta invasora picão-preto enquanto estimula o crescimento inicial da soja, 

sugerindo que o milheto proporciona vantagens agrícolas ao ser utilizado como cobertura 

vegetal. Entretanto, são necessários mais estudos para identificar a interação a campo desta 

forrageira com soja e picão-preto.  
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