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RESUMO

Extratos aquosos das folhas de
Porophyllum ruderale e Tridax procumbens
foram preparados em diferentes concentrações:
75%; 50% e 25% a partir do extrato preparado
com 100g de material fresco e 300ml de água
triturado e filtrado comparados com a
testemunha (água destilada), visando analisar
os efeitos alelopáticos sobre a germinação,
índice de velocidade de emergência e 1°
contagem do teste de germinação de alface. O
delineamento foi inteiramente casualizado com
quatro tratamentos (concentrações) e cinco
repetições. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise de variância e as médias,
discriminadas pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. Detectados efeitos significativos
dos tratamentos realizou-se regressão
polinomial. As menores concentrações
utilizadas de Porophyllum ruderale e Tridax
procumbens  refletiram efeitos alelopáticos
positivos na germinação de sementes de alface.

PALAVRAS – CHAVES: Lactuca sativa;
arnica; erva-de-touro.

ABSTRACT

Allelopathy of plant extract of
Porophylum ruderale e Tridax

procumbens on the germination of
lettuce

Aqueous extracts from the leaves of
Porophy l lum rudera le  e  Tr idax
procumbens were prepared in different
concentrations: 75%, 50% and 25% from
the extract prepared with 100g of fresh
material and 300ml of water, ground and
filtered, and compared with the control
(distilled water), allelopathic aimed at
examining the effects on the germination,
rate of speed of emergence and 1 count
of the germination test of Lactuca sativa.
The design was completely randomized,
the results were submitted to the analysis
of variance and averages, broken down by
Tukey test at 5% probability.

KEYWORDS: Lactuca sativa; arnica; grass-
of-bull.

INTRODUÇÃO

Alelopatia é definida por Rice (1984) como sendo qualquer efeito direto ou indireto,
danoso ou benéfico, que uma planta (incluindo microrganismos) exerce sobre a outra pela
produção de compostos químicos liberados no ambiente. A maioria desses compostos provém
do metabolismo secundário e estão simultaneamente relacionados a mecanismos de defesa
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das plantas contra ataques de microrganismos e insetos (MEDEIROS, 1990). A resistência ou
tolerância aos metabólitos secundários que atuam como aleloquímicos é mais ou menos
específica, existindo espécies mais sensíveis que outras, como por exemplo, alface (Lactuca
sativa) e tomate (Solanum lycopersicum), por isso muito utilizadas em biotestes de laboratório
(FERREIRA & ÁQUILA, 2000). A espécie Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini, erva ruderal e
aromática, pertence à família Asteraceae. Dentre os nomes comuns, encontram-se várias
sinonímias: couve-cravinho, erva-fresca, erva-de-veado, arnica-brasileira, arnica-do-campo,
arruda-de-galinha, cravo-de-urubu e picão-branco. Considera-se o centro de origem desta
espécie a América do Sul, sendo amplamente distribuída por todas as regiões do Brasil (Galina
et al.,1998).

Tridax procumbens, vulgarmente conhecida por erva-de-touro, é uma planta originária
da América Central, tendo se expandido para a América do Sul. No Brasil, tem ocorrência
muito intensa especialmente na região Centro-Oeste, continuando a avançar para outras regiões.
O fato de florescer e frutificar durante quase todo o ano torna essa planta altamente agressiva
como infestante. No Brasil, sua importância tem crescido rapidamente, sendo uma das invasoras
mais comuns nas áreas onde ocorre (Kissmann & Groth, 1999). Assim, o presente trabalho
teve como objetivo avaliar alelopatia de extrato vegetal de Porophyllum ruderale e Tridax
procumbens sobre a germinação de sementes de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório de Plantas Medicinais do Departamento de
Produção Vegetal – Setor Horticultura, FCA/UNESP, Fazenda Lageado, Botucatu/SP. Para a
obtenção dos extratos de Porophyllum ruderale e Tridax procumbens, os materiais vegetais
frescos foram primeiramente pesados, picados, triturados e filtrados. Todos os extratos foram
feitos obedecendo à proporção de 100g de material vegetal para 300mL de água destilada. A
partir deste, foram feitas diluições com água destilada para 75, 50 e 25%. O efeito destas três
concentrações foi comparado com o da água destilada, considerada como controle (0%) e
foram feitas cinco repetições para cada tratamento (concentrações).

Utilizou-se de gerbox, papel filtro, 50 sementes de alface cultivar Verônica em cada tratamento
e câmara de germinação tipo BOD para se fazer o teste de germinação. As observações foram
feitas diariamente, durante oito dias. Para avaliação da atividade alelopática verificou-se o percentual
de sementes germinadas, o índice de velocidade de germinação e a 1° contagem do teste padrão
de germinação de alface. O teste padrão de germinação para as sementes foi realizado de acordo
com as Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 1992). A primeira contagem das plântulas normais
foi realizada aos quatro dias e a segunda, aos oito dias. O experimento seguiu delineamento
inteiramente casualizado.  Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as
médias, discriminadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Como foram detectados efeitos
significativos dos tratamentos, realizou-se regressão polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística realizada (Tabela 1) não detectou diferenças significativas para a
variável resposta germinação que teve média de 94,80%, entretanto, apresentou efeitos
significativos para IVG e 1° Contagem, sendo realizada então a análise de regressão polinomial
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para expressar a graficamente o efeito das concentrações aplicadas dos extratos medicinais
utilizados. A Figura 1A mostra que quanto menores forem as concentrações de extrato de
Porophyllum, maiores serão os percentuais de germinação. Lucchesi & Oliveira (1988) em
bioensaios de laboratório, constataram efeitos inibitórios da germinação de tomate
(Lycopersicum esculentum Mill. cv Santa Cruz) colocadas para germinar em soluções de
diferentes concentrações (0%; 25; 50 e 100%) do extrato obtido da parte aérea de (folhas)de
couve (Brassica oleracea L.var. acephala DC), sendo que os efeitos mais pronunciados foram
encontrados para as maiores concentrações do extrato.

As Figuras 1B e 2A mostram que o índice de velocidade de  germinação diminuio
conforme o aumento das concentrações dos extratos, apresentando maiores valores na
concentração de 0% com 261,8% para Porophyllum ruderale e Tridax procumbens. Esses
resultados concordam com os obtidos por Gorla & Perez (1997),onde a velocidade de
germinação de sementes de tomate também decresceu com o aumento da concentração dos
extratos de folhas de Miconia albicans, Lantana camara, Leucaena leoucocephala e Drimys
winteri.

No gráfico 1C, verificou-se que as sementes de alface na concentração de 0%, obtive
melhor vigor com 47,2  para Porophyllum ruderale e no gráfico 2B maior vigor na concentração
de 50% com 48,8 para Tridax procumbens.

Segundo Rice (1984) os compostos aleloquímicos atuam de forma diferenciada, podendo
interferir em várias etapas bioquímicas que determinam a germinação de sementes, o crescimento e
o desenvolvimento de plântulas. Dessa forma, a ação dos agentes alelopáticos pode ser verificada
sobre a divisão, alongamento, ultraestrutura celular, substâncias reguladoras do crescimento,
permeabilidade das membranas celulares, absorção de nutrientes minerais, abertura estomática,
fotossíntes, respiração, inibição da síntese de proteínas, causando mudanças no metabolismo de
lipídios e ácidos orgânicos, inibindo ou estimulandoa produção de enzimas especificas, interferindo
no transporte de água pelo xilema e nas relações hídricas, entre outros efeitos. Assim, pode-se concluir
de modo geral que as menores concentrações utilizadas de Porophyllum ruderale e Tridax procumbens
refletiram efeitos alelopáticos positivos na germinação de sementes de alface.
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Tabela1. Germinação (GERM), índice de velocidade de germinação (IVG) e primeira contagem do teste de
germinação (1°CONT.), em função do uso de diferentes concentrações de extrato de Tridax procumbens
[Germination (germ), speed of germination index (GSI) and the first count of the germination test (1 CONT.)
Depending on the use of different concentrations of extract of Tridax procumbens] . Botucatu, 2009.

TRAT GERM(%)  IVG(%) 1° CONTAGEM

T0  95,60 A 261,80 A  47,00 AB

T25 94,80 A 219,40 AB  45,60  B

T50  95,60 A 187,80   B  47,80 A

T75 93,20 A 171,00   B  45,40  B

F TRAT 1,42  ns  9,63 ** 5,49 **

CV(%) 2,24 13,71 2,36

Médias seguidas por letras iguais na mesma coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.
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Figura 1. Germinação (A), IVG (B) e 1° Contagem (C) de sementes de alface sob diferentes concentrações
de extratos vegetais de Porophyllum [Germination (A), GSI (B) and 1 count (C) of lettuce seeds under
different concentrations of plant extracts from Porophyllum]. Botucatu, 2009.

Figura 2. IVG (A) e 1° Contagem (B) de sementes de alface sob diferentes concentrações de extratos
vegetais de Tridax [GSI (A) and 1 count (B) of lettuce seeds under different concentrations of plant extracts
from Tridax]. Botucatu, 2009.


