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RESUMO
O Brasil é um importante produtor agrícola sendo responsável por grande parte da produção mundial de soja e milho
além de demais culturas que abastecem o território brasileiro ou são exportadas. O Brasil é ainda o país que mais utiliza
agrotóxicos no mundo e o uso exacerbado de herbicidas é responsável por severas agressões aos recursos naturais,
além de seu uso indiscriminado favorecer o aparecimento de plantas invasoras mais resistentes aos atuais herbicidas
em rotação no mercado. Nesse contexto, estudos sobre os efeitos alelopáticos de plantas e demais organismos, constitui
uma  ferramenta  importante  na  descoberta  de  substituintes  efetivos  a  esses  produtos,  visando  assim,  diminuir  os
impactos causados pela ação antrópica. O objetivo desse trabalho é realizar uma avaliação do potencial alelopático da
crotalária  em  relação  a  três  plantas  invasoras  que  acometem  a  produção  agrícola:  picão-preto  (Bidens  pilosa),
amemdoim-Bravo  (Euphorbia  heterophylla)  e  a  buva  (Conyza  bonariensis). Os  tratamentos  consistirão  em extrato
aquoso de folhas de  Crotalaria spectabilis em diferentes concentrações (0; 25; 50; 75 e 100%) e serão avaliados os
efeitos sobre a germinação e o crescimento das plântulas das espécies invasoras. O delineamento experimental será
inteiramente casualizado, com cinco repetições, as sementes serão distribuídas em gerbox e postas para germinar em
câmara de incubação B.O.D. Os dados serão avaliados por análise de variância e as médias entre os tratamentos serão
comparados pelo  teste  Scott  Knott  a  5% de  significância.  Espera-se  que o extrato  aquoso  de  crotalária  reduza  a
germinação e o crescimento inicial das plantas invasoras.

PALAVRAS-CHAVE: Bidens pilosa; Conyza bonariensis; Euphorbia heterophylla.

1 INTRODUÇÃO

A competição pode ser definida como uma interação entre membros da mesma população ou
de  duas  ou  mais  populações  a  fim  de  se  obter  um  recurso  mutuamente  necessário  podendo
acarretar na interferência de uma espécie sobre outra (RAVEN; EVERT; EICHHORN,  2014). Nesse
aspecto, as plantas são organismos que competem por luz, água e nutrientes e diversas são as
táticas utilizadas para uma espécie obter êxito sobre outra. Uma das características mais marcantes
dos integrantes do Reino Plantae é a alelopatia, definida pela International Allelopathy Society como
qualquer processo que envolva metabolitos secundários produzidos por plantas, algas, bactérias ou
fungos  e  que  possam  influenciar  o  crescimento  e  desenvolvimento  de  sistemas  biológicos  ou
agrícolas (IAS, 1996).

Os  vegetais  liberam  através  de  folhas,  raízes  e  até  mesmo  restos  de  plantas  em
decomposição,  uma  grande  variedade  de  substâncias  denominadas  aleloquímicos.  Os  estudos
acerca dos efeitos causados por esses compostos em plantas próximas é que constituem o campo
de estudo da alelopatia (TAIZ; ZEIGER, 2002). Diversos são os estudos acerca da utilização de
substâncias  aleloquímicas  como  alternativa  ao  uso  de  defensivos  agrícolas,  já  que  durante  a
evolução dos vegetais, a utilização de metabolitos secundários pela planta na defesa contra a ação
de micro-organismos, vírus, insetos, e outros patógenos, representou certa vantagem para a planta
(WALLER, 1999). 

O gênero Crotalaria, tem sido de amplamente utilizado para diversos fins na agricultura, na
indústria  e  no  combate  a  vetores,  além de  recentes  estudos  sobre  a  aplicabilidade  à  indústria
farmacêutica e biotecnológica das substâncias isoladas desse gênero. As espécies de Crotalaria são
nativas da Índia e amplamente adaptadas às regiões tropicais e subtropicais,  principalmente no
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Hemisfério Sul. Apresentam-se como arbustos de crescimento ereto e determinado, tendo grande
utilização na adubação verde (GARCIA, 2013). A crotalária é caracterizada por apresentar grande
potencial tóxico nas suas sementes graças à presença de alcaloides, inibidores de proteases e entre
outros  compostos.  Estudos apontam que a  utilização das leguminosas do gênero  Crotalária  no
sistema de cobertura morta no plantio direto acarreta em uma menor incidência de plantas invasoras
nas áreas de produção (MESCHEDE, 2007). Diversos são os usos para as espécies desse gênero,
como por exemplo, adubo orgânico, forragem, combate à nematoides de plantações, programas de
revegetação de áreas contaminadas com substâncias tóxicas, além de ser utilizada na medicina
popular e na área farmacológica. 

Uma planta invasora é caracterizada como qualquer planta capaz de se desenvolver dentro
de  culturas  agrícolas  e  que  possa  atrapalhar  o  desenvolvimento  dessa  mesma,  causando
competição, redução de stand e perda de produção (LORENZI, 2000). A buva (Conyza bonariensis),
é uma espécie característica da América do Sul que ocorre em países como Argentina, Uruguai,
Paraguai e Brasil. É caracterizada por ser uma planta anual e sua reprodução se dá por meio de
sementes  que  germinam  no  outono/inverno  (VARGAS,  2007)  e  vem  sendo  motivo  de  grande
preocupação por parte dos produtores de trigo, milho e soja, pois apresenta-se como uma planta
invasora dessas culturas agrícolas.  Uma característica marcante dessa planta invasora é a sua
grande produção de sementes que apresentam estruturas que lhe conferem fácil dispersão, sendo
assim caracterizada como uma espécie agressiva (KISSMAN; GROTH, 1999).

A planta invasora amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla) é uma espécie frequente em
todo o território brasileiro, representando um grande desafio para os agricultores em relação ao seu
controle.  Essa  planta  possui  uma  grande  capacidade  de  reprodução  e  apresenta  um  rápido
crescimento, razão pela qual tendem a sombrear plantas de cultura que apresentam um crescimento
mais  desacelerado  (KISSMAN  &  GROTH,  1992).  Essa  espécie  apresenta  ainda  uma  grande
produção de sementes o que dificulta o seu manejo, já que isso favorece o reabastecimento das
sementes do solo, perpetuando assim a infestação dessas áreas (TREZI, 2006). 

Dentre as diversas espécies de plantas invasoras, o picão-preto (Biden pilosa) se destaca
por ser uma planta invasora extremamente agressiva e, ao mesmo tempo, uma espécie vegetal de
alto valor medicinal em função de suas propriedades farmacêuticas (SANTOS, 2011). Essa espécie
possui  uma ampla  capacidade  de disseminação  além de  possuir  um eficiente  uso de recursos
necessários  para  o  seu  crescimento.  No  Brasil,  B.  pilosa  é  comumente  encontrada  em  áreas
agrícolas da região Centro-Sul, onde se constitui uma das mais importantes plantas invasoras de
cultivares anuais, sendo comum sua presença durante todas as épocas do ano. 

Tendo em vista  que estudos posteriores  indicam que a  utilização das leguminosas do
gênero crotalária  no  sistema de cobertura  morta acarreta  em uma menor incidência de plantas
invasoras, o presente projeto busca investigar a ação alelopática da  Crotalaria spectabilis  sobre a
germinação e o crescimento inicial das plantas invasoras, picão-preto (Bidens pilosa), o amendoim-
bravo (Euphorbia heterophylla) e a buva (Conyza bonariensis), a fim de encontrar uma alternativa
para o uso dos herbicidas utilizados atualmente nas culturas agrícolas.   

2 MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos  serão realizados no Laboratório  de  Botânica  do Centro  Universitário  de
Maringá  –  Unicesumar,  no  período  de  Maio/2017  a  dezembro/2017,  utilizando  a  câmara  de
incubação  tipo  B.O.D  para  germinação  e  crescimento  inicial  das  plantas  invasoras  picão-preto
(Bidens  pilosa),  amendoim-bravo  (Euphorbia  heterophylla)  e  a  buva  (Conyza  bonariensis),  nas
concentrações 0, 25, 50, 75 e 100% de extrato aquoso de Crotalaria spectabilis.
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O extrato aquoso será obtido a partir das folhas da crotalária previamente acondicionadas em
saco de papel e levadas à estufa, onde permanecerão até massa seca constante à temperatura de
50°C. Após o período de secagem, 3 g de folhas serão pesadas e adicionadas à água destilada na
proporção de 3 g de massa seca para 100 mL de água, sendo essa mistura posteriormente filtrada e
o extrato obtido será considerado como extrato aquoso 100%. Posteriormente essa solução será
diluída em água destilada para a obtenção das demais concentrações (25 50 e 75%). O grupo de
controle (0%) será tratado apenas com água destilada.

As sementes das plantas invasoras a serem estudadas serão obtidas comercialmente junto a
empresa Cosmos Agrícola Produção e Serviços Rurais LTDA. 

Na condução experimental, antes da realização do experimento e a avaliação, a bancada, a
câmara de germinação e os materiais serão desinfetados e as mãos dos condutores do experimento
serão higienizadas,  procurando assim evitar  possíveis  contaminações.  As sementes das plantas
invasoras serão previamente selecionadas quanto ao tamanho e a forma. Serão então mergulhadas
em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 2% por cerca de 2 minutos e posteriormente lavadas
abundantemente com água destilada. 

Serão realizadas cinco repetições de cada concentração onde serão distribuídas as sementes
das plantas invasoras em caixas de acrílico gerbox de tamanho 11 x 11 x 3,5 cm contendo duas
folhas  de  papel  filtro  sendo  posteriormente  adicionado  8  mL  do  extrato  aquoso  da  Crotalaria
spectabilis nas concentrações de 25, 50, 75 e 100%, sendo o grupo de controle tratado apenas com
água destilada. Após a acomodação das sementes e a adição do extrato aquoso, as gerbox serão
envolvidas com plástico filme e serão acondicionados em câmara de germinação tipo B.O.D a 25°C
e fotoperíodo de 12 horas, durante 14 dias, sendo adicionado mais 4 mL do extrato aquoso (e de
água destilada para o grupo de controle) após 7 dias. 

Para a avaliação da germinação das sementes serão realizadas contagens diárias durantes
os  14  dias  da  realização  do  experimento,  sendo  consideradas  germinadas  as  sementes  que
apresentarem protusão radicular com cerca de 2mm, conforme descrito por Hartmann et al. (2001). 

A  porcentagem de  germinação (%G) 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, sendo ∑ni o número total
de sementes germinadas e Nˉ¹ o 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 equivale ao npumero de
sementes e N o número de dias após a semeadura. 

A  avaliação  do  crescimento  inicial  das  plantas  invasoras  será  verificado  a  partir  do
comprimento  da  parte  aérea  da  raiz,  bem  como  das  respectivas  biomassas  fresca  e  seca.  O
comprimento  da parte  aérea das plântulas  será  determinado entre  o  colo  e  o ápice  aéreo e  o
comprimento da raiz principal das plântulas corresponderá à distância entre o colo e o ápice da raiz,
sendo ambos medidos com o auxílio  de uma régua milimetrada.  Somente serão mesuradas as
plântulas com capacidade de desenvolvimento (BRASIL, 2009).

Posteriormente será obtida a massa fresca das plântulas das sementes germinadas por meio
da pesagem em balança analítica. Com as amostras devidamente acondicionadas em sacos de
papel, as amostras serão colocadas na estufa para secagem até o peso constante a 60°C para a
obtenção da massa seca (BORELLA; PASTORINI, 2009).

O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado com cinco repetições.
Os dados obtidos serão avaliados por análise de variância e as médias entre os tratamentos serão
comparadas pelo teste de Scott & Knott a 5% de significância (SCOTT; KNOTT, 1974).
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3 RESULTADOS ESPERADOS

Através dos experimentos realizados, espera-se verificar a atividade alelopática da Crotalaria
spectabilis  sobre  a  germinação  e  o  crescimento  inicial  das  plantas  invasoras  amendoim-bravo,
picão-preto e a buva. Espera-se que o extrato da crotalária reduza a porcentagem de germinação e
o crescimento inicial das plantas invasoras citadas, visando assim estudos posteriores acerca da
utilização  desses  compostos  na  elaboração  de  novos  herbicidas  menos  agressivos  aos
ecossistemas em geral, reduzindo assim os danos causados pelo uso excessivo de herbicidas na
agricultura. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há relatos na literatura que as plantas do gênero crotalária possuem atividade herbicida sobre
diversas plantas invasoras. Nesse sentido, uma investigação mais aprofundada sobre as atividades
alelopáticas da crotalária abre caminho para a busca de uma tentativa de amenizar os impactos
ambientais causados pelo uso exacerbado de herbicidas.  
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