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RESUMO
Atualmente, o Brasil é um dos maiores consumidores de herbicidas em todo o mundo, fato este, que se dá ao aumento
da resistência das plantas invasoras aos produtos disponíveis no mercado, e também ao uso incorreto dos mesmos. A
alelopatia pode ser uma alternativa ecologicamente correta e que trará mínimos impactos ambientais ao local onde
poderá ser utilizada, para auxilio no controle de plantas invasoras através da criação de bioherbicidas. Dentro deste
contexto, temos o Eucalyptus grandis Hill ex Maiden como uma planta que possui efeito alelopatico sobre outras plantas,
e por ser de fácil disponibilidade foi utilizado nesta pesquisa. Neste trabalho, a ação alelopatica do Eucalyptus grandis
Hill  ex Maiden será avaliada frente a cinco plantas invasoras de alta ocorrência nas lavouras brasileiras:  Euphorbia
heterophylla  (Leiteiro),  Amaranthus  viridis  (Caruru),  Bidens  pilosa (Picão-Preto),  Cenchrus  echinatus  L. (Capim-
Carrapicho) e Digitaria insularis (capim-amargoso). Será utilizado extrato aquoso de folhas secas de Eucalyptus grandis
Hill  ex Maiden em concentrações de 0% (Testemunha);  25%; 50%; 75% e 100%, sendo avaliados a germinação e
crescimento  inicial  das  plantas  invasoras,  verificando  porcentagem  de  germinação  (%G),  índice  de  velocidade  de
germinação (IVG) e comprimento e massa fresca e seca das plântulas. O delineamento experimental será inteiramente
casualizado, com cinco repetições, sendo cada uma constituída por 25 sementes distribuídas em gerbox. Os dados
serão avaliados por análise de variância e as médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott Knott a 5% de
significância.  Espera-se  que  ambos  as  concentrações  reduzam a  germinação  e  o  crescimento  inicial  das  plantas
invasoras.
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1 INTRODUÇÃO

Os seres vivos elaboram substâncias químicas que, uma vez liberadas no ambiente, podem
influenciar de modo benéfico ou prejudicial,  outros elementos da comunidade (ALMEIDA, 1991).
Este fenômeno foi denominado alelopatia (termo cunhado por Molisch em 1937) do grego allelon =
de um para  o  outro,  pathós =  sofrer.  Segundo Ferreira  e Aquila  (2000).  A  alelopatia  pode ser
verificada entre todos os organismos, mas é nas plantas que ela é mais comum e evidente.

Atualmente, com o aumento da resistência das plantas invasoras aos diferentes princípios
ativos dos herbicidas disponíveis no mercado, é cada vez maior a incidência do uso exagerado,
indiscriminado e em vários casos, ineficientes dos mesmos. Com isso, a alelopatia pode ser uma
alternativa para um auxilio aos herbicidas químicos no controle destas plantas,  sendo o gênero
Eucalyptus uma das plantas com maior poder alelopatico e grande facilidade para obtenção e cultivo
do mesmo. 

O  gênero  Eucalyptus tem  várias  espécies  consideradas  alelopáticas,  pelo  menos  em
potencial,  que podem interferir  na germinação, crescimento e desenvolvimento de várias plantas
(GOETZE; THOMÉ, 2004). 

As  plantas invasoras trazem grandes prejuízos para as lavouras por  competirem com as
culturas  por  água,  luz  solar  e  nutrientes,  o  que pode acarretar  em uma diminuição drástica na
produção e na necessidade de práticas para controle das mesmas. Isso, por conta da facilidade de
disseminação, capacidade de se adaptar  e se desenvolver em diferentes tipos de clima e solo,
multiplicação e desenvolvimento rápido e a capacidade de manter bancos de sementes no capazes

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

de resistir a eventuais intempéries climáticas, e germinar no momento em que as condições forem
favoráveis, o que coincide com o momento do plantio das lavouras e com isso, podendo influenciar
no desenvolvimento da mesma. 

Algumas destas plantas invasoras que são de grande ocorrência no território nacional são:
Euphorbia heterophylla  L. (Leiteiro),  Amaranthus viridis  L. (Caruru),  Bidens pilosa  L. (Picão-Preto),
Cenchrus echinatus  L. (Capim-Carrapicho)  e  Digitaria  insularis L.  (capim-amargoso),  e  por  essa
grande ocorrência,  as mesmas serão utilizadas para  este  trabalho,  onde será  avaliado  o efeito
alelopático do Eucalyptus grandis Hill ex Maiden por meio de extrato aquoso sobre o crescimento
inicial e a germinação das plantas invasoras.

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Serão conduzidos experimentos no laboratório de botânica do Centro Universitário de Maringá
– UNICESUMAR, no período de maio/2017 a set./2017, utilizando câmaras de incubação tipo B.O.D.
para germinação e crescimento inicial das plantas invasoras  Euphorbia heterophylla L. (Leiteiro),
Amaranthus  viridis L.  (Caruru),  Bidens  pilosa L.  (Picão-Preto),  Cenchrus  echinatus L.  (Capim-
Carrapicho) e Digitaria insularis L. (capim-amargoso) na presença e na ausência do extrato aquoso
de folhas de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden.

2.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS DE EUCALYPTUS GRANDIS

Para o preparo do extrato aquoso de eucalipto (Eucalyptus grandis  Hill  ex Maiden) serão
utilizadas folhas jovens providas de podas semanais das mudas de eucalipto fornecidas por um
viveiro localizado em Iguatemi, distrito do município de Maringá, Paraná. As folhas serão lavadas em
água corrente e levadas à estufa, onde permaneceram até atingirem massa seca constante, a uma
temperatura de 50°C. Após o período de secagem, será pesado e adicionado água destilada na
proporção de 100 mL de água para 3 g (concentração de 3%), sendo homogeneizado durante 5
minutos a temperatura ambiente e posteriormente filtrado. O extrato obtido será considerado como
extrato aquoso 100% e diluído em água destilada para obter as demais concentrações (25; 50 e
75%). A testemunha será constituída apenas por água destilada. 

2.2 MATERIAL BIOLÓGICO

As sementes de Euphorbia heterophylla L. (Leiteiro), Amaranthus viridis L. (Caruru),  Bidens
pilosa L. (Picão-Preto),  Cenchrus echinatus L. (Capim-Carrapicho) e  Digitaria insularis  L. (Capim-
Amargoso) serão obtidas em comércio devidamente certificado.

2.3 CONDUÇÃO EXPERIMENTAL

Antes da montagem e avaliação de cada experimento, a bancada, a câmara incubadora, as
mãos e os materiais serão desinfetados e as sementes serão 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. 

2.4 AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO
Serão realizadas cinco repetições onde serão distribuídas 25 sementes de leiteiro, caruru,

picão-preto, capim-carrapicho e amargoso, em gerbox (11 x 11 x 3,5 cm) contendo duas folhas de
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papel para germinação e adicionado 7 mL do extrato aquoso de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden
ou  água  destilada nas  concentrações  de  0% (Testemunha);  25%;  50%;  75% e  100%.  Após  a
semeadura  os  gerbox  serão  acondicionados  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 2 mm, conforme descrito por Hartmann et al. (2001). 

2.4.1 Porcentagem de germinação (% G)

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.

2.4.2 Índice de velocidade de germinação (IVG

O índice de velocidade de germinação (IVG) será obtido utilizando a equação proposta por
Ferreira e Borghetti (2004). 

2.5 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL:

O crescimento inicial das plantas daninhas será verificado a partir do comprimento da parte
aérea e da raiz, bem como das respectivas biomassas fresca e seca. 

2.5.1 Comprimento da parte aérea e da raiz

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, ambos medidos com o auxílio de régua milimetrada. Somente serão mesuradas as plântulas
com capacidade de desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

2.5.2 Biomassa da parte aérea e da raiz

As raízes serão  separadas  da parte aérea  por excisão e, imediatamente, determinadas  a
biomassa  fresca da  parte  aérea e  da raiz  das  plântulas  de leiteiro,  caruru,  picão-preto,  capim-
carrapicho e amargoso por meio da pesagem em balança analítica. Após a obtenção da biomassa
fresca, as raízes e partes aéreas serão devidamente acondicionadas em sacos de papel e colocadas
em estufa para secagem até peso constante a 50ºC, para obtenção da biomassa seca também por
meio da pesagem em balança analítica (BORELLA; PASTORINI, 2009).

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado com cinco repetições de
cada tratamento. Os dados serão avaliados por análise de variância e as médias entre tratamentos
comparados pelo teste Scott Knott a 5% de significância (SCOTT; KNOTT, 1974).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Espera-se  com  o  desenvolvimento  dessa  pesquisa  verificar  a  atividade  alelopática  do
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden sobre a germinação e crescimento inicial das plantas invasoras
Leiteiro, Caruru, Picão-Preto, Capim-Carrapicho e capim-amargoso. Acredita-se que o extrato bruto
e as frações irão reduzir a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação,
diminuir  o  comprimento  das  raízes  e  parte  aérea,  e  as  biomassas  fresca  e  seca,  das  plantas
invasoras citadas. Tornando possível a capacidade de criação de um bioherbicida a partir de extrato
de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, diminuindo o uso de herbicidas.

4 CONSIDERAÇÕESFINAIS 

Pesquisas indicam que o eucalipto apresenta atividade alelopática sobre plantas invasoras.
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